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Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt.
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Aantal leden.
Op 1 januari telde het gilde 41 leden: 30 gildebroeders, 6 gildezusters en 5 jeugdleden.
Nieuwe leden.
Op 16 januari werd onze burgemeester, mevrouw M. Sijbers, geïnstalleerd als beschermvrouwe.
Nieuwe donateurs.
In 2011 hebben zich geen donateurs aangemeld.
Activiteiten.
6 januari.
Op de eerste donderdag in het nieuwe jaar vond in de blokhut een wedstrijd plaats voor de
dorpencompetitie. Een aantal schutters van ons gilde nam hier aan deel. Het was voor onze
overige schutters dus een kijk- c.q. buurtavond.
Deze dag werd door het oud-lid Harrie Peeters zijn gilde-eigendommen, inclusief Antoniusinsigne, ingeleverd.
7 – 8 januari.
Met vereende krachten werd de kerststal afgebroken en kreeg de kerstgroep een plek boven
in het gemeentehuis. De groep werd in kleding bij de verwarmingsbuizen geplaatst zodat deze op de juiste manier konden drogen.
Vervolgens werd de kerststal, nadat de pannen waren verwijderd, uit elkaar gehaald en
klaargezet voor transport op maandag.
10 januari.
Met onmisbare en gewaardeerde hulp van de gemeente (Medewerkers buitendienst) werd
de mobiele stal naar de opslagruimte gebracht. De stal kreeg weer een plek in een schuur
van Bronlaak op het voormalige mobilisatiecomplex aan de Tweede Stichting in Oploo.
De hoofdman en de deken-schrijver waren aanwezig op de Nieuwjaarsbijeenkomst die het
Gemeentebestuur in De Oude Heerlijkheid in Oploo organiseerde.
11 januari.
De hoofdman en de deken-schrijver gingen op bezoek bij burgemeester mevrouw M. Sijbers
om haar te informeren over het komende Antoniusfeest met haar installatie als beschermvrouwe.
13 januari.
De hoofdman was ’s morgens vroeg op de gemeentewerf in Wanroij om de medewerkers te
danken voor hun bijdrage aan de kerststal. Hij had hiervoor een lekkere vla meegenomen.
Gildezuster Nellie de Hoog was nog niet mobiel in de zin dat ze wandelingen kon maken,
daarom liet ze haar broer Jo de verzameling krantenberichten 2010 bij de deken-schrijver
bezorgen. Zoals dat van haar gewend was had ze ook over de afgelopen jaar de krantenartikelen, foto’s, flyers, misboekjes, Antoniusklokjes etc. weer in een overzichtelijke map bij
elkaar geordend. Dat hierin in 2010 haar broer Jo een belangrijke taak had, sprak voor zich.
Voor de overheid was het intussen een gebruik geworden dat over activiteiten en/of evenementen waar het gilde bij betrokken was, materiaal mee naar huis genomen werd voor Nellie
haar verzameling. Zij was zo actief dat ze zelfs een aantal foto’s nam van de beelden die
verschenen op de lokale televisiezender KKN.
14 januari.
De dames Erica Verbeeten en Rieky Verplak gingen de kerstgroep uitkleden. De kleding was
inmiddels gedroogd en kon weer netjes in de dozen. Af en toe was er nog “manneninzet” nodig om een arm te verwijderen of de contente vrouw en man van hun voetstukken te verlossen. Duidelijk was dat de handen van enkele “bewoners” een “cosmetische” behandeling nodig hebben.
16 januari.
De parochie van de heilige Antonius Abt in St. Anthonis vierde het Antoniusfeest op zondag
16 januari. Het Antoniusgilde vierde het feest graag mee. Dit jaar had deze feestdag voor het
gilde een bijzondere betekenis. De burgemeester, mevrouw M. Sijbers, had na haar installa-
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tie toegezegd graag beschermvrouwe van het gilde te willen worden. Nu was het zover. In
een plechtige eucharistieviering, waarin de gildeheer Roland Kerssemakers voorging, vond
haar installatie plaats. Het gemengd koor zong de Antoniusmis van dorpsgenoot Jo de Jong.
Helaas ontbrak het ensemble van harmonie St. Cecilia in deze viering. Tijdens de overweging deed de gildeheer een boekje open over de H. Antonius. Ofschoon wij wisten dat onze
parochie en gilde hem niet alleen als patroonheilige hadden, bleken nog heel veel anderen
hem te vereren. De pastoor sloot zijn overweging met : “H. Antonius, bedankt dat u bij ons
wilt zijn”. (Naslag op Wikipedia leert dat in Nederland alleen ons dorp hem als patroonheilige
heeft!)
De aspirant-leden mevr. Ria Gooren en de heren Theo Artz en Henk Derks werden als lid
geïnstalleerd.

De nieuwe beschermvrouwe legt de eed af.

Na het afleggen van de eed hing de hoofdman de beschermvrouwe de bij haar functie behorende sjerp om en kreeg zij en de overige nieuwe leden het Antoniusinsigne opgespeld.

De nieuwe leden hebben hun Antoniusinsigne opgespeld gekregen.
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Na afloop van de viering was de overvendeling van koning, kerkelijke en wereldlijke overheid, zoals gebruikelijk voor de kerk.

Kerkelijke en wereldlijke overheid met koningspaar klaar voor het overvendelen.

Hier na gaven de vendeliers een vendeldemonstratie op het grasveld van de Brink.
Aansluitend genoten de leden met genodigden van de heerlijk, uitgebreide, Brabantse
koffietafel. Dit jaar was deze koffietafel voor het eerst verzorgd door onze gildebroeder Jan
van Tilborg met zijn Marian. De tot dan toe gebruikelijke horecagelegenheid Pasto&Pesto
was voor deze gelegenheid niet meer beschikbaar. De koffietafel werd nu gebruikt in de
blokhut, ons tijdelijk onderkomen. Aan het begin van de koffietafel heette de hoofdman
iedereen welkom maar in het bijzonder de eerste beschermvrouwe van het gilde, burgemeester M. Sijbers, met haar man en kinderen. Hij zei dat mevrouw Sijbers op onze vraag
om beschermvrouwe te worden positief had gereageerd en gezegd had ook als lid geïnstalleerd te willen worden, als beschermvrouwe wilde zij er helemaal bij horen. Hierop kreeg de
beschermvrouwe een spontaan applaus als teken van een hartelijk welkom. Voorts deelde
de hoofdman mede dat het erelid Frans van Spreeuwel, en de gildeleden Nellie de Hoog,
Wiel Guzowski, Hetty en Joël Arts verhinderd waren en hij gaf hierbij de redenen aan. Mevr.
Bos, onze donateur op verschillend gebied, was helaas door een ongelukkige val noodgedwongen afwezig.
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De beschermvrouwe voert het woord.

Tijdens de koffietafel vroeg de beschermvrouwe het woord. Zij vertelde met plezier de functie
aanvaard te hebben en hoopte in goede samenwerking met elkaar, er voor elkaar en voor de
gemeenschap, met het gilde iets te kunnen betekenen. Haar woorden werden met een applaus ontvangen. Hierna vond het teren plaats. Aan gezelligheid ontbrak het niet.
De gildeheer moest in verband met de Nieuwjaarsbijeenkomst van het Dekenaat eerder weg.
De beschermvrouwe en haar gezin bleven nog lange tijd te midden van de leden. Het teren
vond in heel ontspannen sfeer plaats. Het was een gezellige, ontspannen middag met een
uitstekend verzorgde koffietafel.
26 januari.
De beschermvrouwe stuurt een bedankje na haar installatie met de volgende tekst: “Ik wil
graag alle gildebroeders en –zusters bedanken voor de bijzonder mooie dag en de hartelijke
ontvangst en het vriendelijke welkom dat mij als beschermvrouwe ten deel is gevallen. Ik
was onder de indruk van de prettige sfeer en de gezellige Brabantse koffietafel. Nogmaals
dank en ik zie uit naar onze volgende bijeenkomst.”
29 januari.
De hoofdman en de commandant waren in de Gildemis en namen deel aan de koffietafel en
de Algemene Jaarvergadering van de Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk” te Holthees. De samenkomst was in Smakt waarna men vertrok naar de Mariakapel in Holthees.
Hierna vond de jaarvergadering plaats in zaal “’t Pelgrimshuis” te Smakt. De gebruikelijke
agendapunten werden behandeld. De commandant informeerde zich over een aantal feitelijkheden omdat ons gilde in 2012 deze jaarvergadering mag organiseren.
30 januari.
Nadat op vrijdag 28 januari de opening van het ontmoetingsplein voor dementerende bewoners in zorgcentrum “Op ’t Hoogveld” had plaatsgevonden was vandaag de inzegening van
de kapel op dit plein genaamd “onder De Plataan”. De inzegening werd voorafgegaan door
een plechtig Lof met aansluitend de zegening van het Mariabeeld. Hiervoor kwam speciaal
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Mgr. Drs. R. Mutsaerts, hulpbisschop van ons bisdom. Ons gilde was gevraagd deel te nemen aan de processie en het Mariabeeld te dragen. Het was erg druk beneden op “Het
Plein”. Het gilde bracht de bisschop met de assistenten, misdienaars en 6 bruidsmeisjes
naar het altaar. Na afloop van het Lof ging men in processie naar de 2e verdieping waar een
rondgang werd gemaakt voordat men naar het ontmoetingsplein ging. Hier zegende de bisschop de kapel en het Mariabeeld. Het was een heel bijzondere plechtigheid waar alle bewoners en de vele bezoekers en ook onze gildebroeders en –zusters van genoten. Na afloop
mocht ook ons gilde vele complimenten ontvangen. Omroep Brabant maakte opnamen alsmede het programma Katholiek Nederland TV voor de uitzending in het programma van de
eerste woensdag.
Het gilde kreeg na afloop koffie aangeboden en kreeg toestemming een aangesproken
vaatje bier te ledigen.Tijdens dit samenzijn sprak de hoofdman lovende woorden richting
gildebroeder Harrie van Erp die het draagstuk voor het Mariabeeld had gemaakt en ook voor
de gildebroeders Gerrit Aben en Noud van Lankveld die het schuurtje op het plein elders
hadden weggehaald en hier opgebouwd. Tot slot vertelde hij dat hij binnen de federatie de
term traptamboers zou invoeren. De tamboers Noud en Louis hadden namelijk op perfecte
wijze, steeds trommelend via de trappen, de bisschop terug begeleid naar de kleedruimte.
Dit was een bijzondere vermelding waard. Helaas zijn ons, ondanks herhaalde verzoeken,
van deze middag geen foto’s ter beschikking gesteld.
Op woensdag 2 februari besteedde de KRO op Nederland 2 in het programma Katholiek
Nederland aandacht aan de inzegening van de kapel en het Mariabeeld. Het waren leuke
beelden waarbij ons gilde duidelijk zicht- en hoorbaar was.
11 februari.
De deken-schrijver bezorgde een bloemetje bij gildezuster Ria Gooren, die na een amandeloperatie in het Maasziekenhuis weer thuis was.
15 februari.
De deken-schrijver bezorgde een bloemetje bij gildebroeder Harrie Arts. Een week eerder
had Harrie een knie-operatie ondergaan in het Maasziekenhuis.
17 februari.
De voorjaarsledenvergadering vond plaats in de blokhut. Na de opening met een Christelijke
groet door de hoofdman Jos Verbeeten, heette hij alle leden van harte welkom. Een speciaal
woord van welkom kreeg gildezuster Nellie de Hoog. Zij was voor het laatst bij een activiteit
van het gilde aanwezig op 1 november 2009. Na een 4-tal operaties was niet alleen Nellie,
maar iedereen blij dat ze er weer bij kon zijn. Haar aanwezigheid kreeg een spontaan applaus van alle leden.
Er waren, behalve de gebruikelijke agendapunten, geen specifieke onderwerpen te bespreken.
De hoofdman ging kort in op de leuke reactie van de burgemeester, na haar installatie als
beschermvrouwe van het gilde.
Vervolgens uitte hij waarderende woorden over de bouw van de kerststal. Het was weer,
mede dank zij de weergoden, een plaatje op onze Brink. Er zijn (wederom) veel complimenten ontvangen over de stal. Nieuw bij de kerstgroep waren de contente man en de contente
vrouw. Zij waren dagelijks te gast bij de kribbe en bleven bescheiden buiten staan.
Medewerking was gevraagd en werd toegezegd voor de landelijke actie van het Oranjefonds, NL Doet. Onze gildebroeders zegden de vraagsteller, Scouting St. Patrick, toe op 18
maart te helpen.
De financiële stukken lieten zien dat we in 2010 bijna “kiet” gedraaid hebben.
Afgesproken werd dat er geen contributieverhoging zal zijn maar dat in 2012 deze waarschijnlijk met het inflatiecijfer zal worden verhoogd.
Uit het verslag van de schietcommissie bleek dat iedereen tevreden was over de schietactiviteiten en dat de schutters tevreden terug kijken op het afgelopen seizoen. Geconstateerd
kan worden dat ons gilde goede schutters bezit.
De hoofdman meldde dat dit jaar de gilden in Noord-Brabant gaan meedenken hoe men de
jeugd enthousiast kan maken over het gildewezen. En dan niet direct vanuit een oogpunt om
nieuwe leden voor het gilde te winnen maar allereerst om in het kader van de overdracht van
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cultureel erfgoed, van historie en heemkunde, de functie van de gilden in verleden, heden en
toekomst nader te belichten. Hiervoor zijn contacten gelegd met Erfgoed Brabant in Den
Bosch.
De prettig verlopen vergadering werd, zoals gebruikelijk, gesloten met een Christelijke groet.
28 februari.
Een vertegenwoordiging van het gilde was in onze parochiekerk aanwezig in de uitvaartdienst van mevr. P. Peeters-Blom, moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder van
acht gilde(jeugd)leden.
8 maart.
Hoofdman Jos Verbeeten werd 65 jaar. Reden om hem namens het gilde aan huis geluk te
wensen. De koning, de deken-schrijver en de deken-schatbewaarder gingen ’s avonds even
op bezoek om hem namens het gilde te feliciteren. Zij overhandigden Jos, namens alle leden, een kistje met twee flessen rode wijn.
12 en 3 maart.
Dat ons gilde succesvolle schutters heeft bleek in Zeeland (N.Br.). Daar werd het Open
Nederlands Kampioenschap Kruisboogschieten gehouden. Aan deze wedstrijden deden niet
alleen Nederlandse schutters mee. Er waren ook deelnemers uit België en Duitsland. Onze
schutters deden mee in verschillende klassen, zowel individueel als korps.
In de B- klasse werd Rinie Bloemen kampioen met 192 punten, waarvan 6 binnenrozen.
In de C- klasse werd Noud van Lankveld 10e met 183 punten, waarvan 4 binnenrozen, en
Ad van de Vorst werd 11e met evenveel punten, maar één binnenroos minder.
In de D- klasse schoot Ben v d Zanden 164 punten (1 binnenroos) en werd 12e.
Als korps wonnen ons gilde een beker, 3e in de C- klasse.
18 en 19 maart.
Het Oranjefonds organiseerde, samen met duizenden organisaties in ons land, NL DOET; de
grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook Scouting St. Patrick, uit ons dorp, meldde zich
aan. Op verzoek van de scoutinggroep hielp een aantal gildeleden, het waren er uiteindelijk
negen, op die dagen enthousiast blokhut De Hoefse Hut, ons tijdelijk onderkomen, aan de
buitenkant te schilderen. De werkzaamheden begonnen al op de eerste werkdag van de
week. Het bleef niet bij schilderen, ook de voorbereidende werkzaamheden van het schuren
hoorden er bij. Gildebroeder Wiel van Dijk had een schema gemaakt en iedere morgen werd
er begonnen met een werkbespreking en koffie, en dan ging iedereen aan de slag.

We wisten al dat “onze gilde- schilder” heel secuur is.
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Er werd zelfs (gratis) gebruik gemaakt van de grote rolsteiger van gildebroeder Theo
Verplak. Op de laatste dag was de afsluiting met een drankje en een hapje. Iedereen werd
heel hartelijke bedankt en kreeg een mooie zonnebloem.
27 maart.
De gildebroeders en –zusters van het St. Antoniusgilde sloten het winterseizoen af met een
intern kampioenschap vlakschieten.
De wedstrijden vonden plaats in de blokhut, het tijdelijk onderkomen van het gilde. Met belangstelling van de partners was er op de schietbanen een gespannen sfeer terwijl men
buiten gezellig in gesprek was.
Er werd geschoten in de A-klasse en in de B-klasse.
Nadat iedereen zijn serie van 10 schoten had gelost was de uitslag nog niet beslist. Er werd
overgaan naar het kampen waarbij de schutters elk in een serie van 5 schoten moesten
schieten. In de A-klasse werd Ad van de Vorst winnaar. Rinie Bloemen werd tweede en Theo
Sommers (van het St.Matthiasgilde!) werd derde.
In de B-klasse werd Jan van Tilborg winnaar. Gildezuster Maria van Erp werd tweede en
Thijs van Tilborg ontving de derde prijs.

Jan van Tilborg (winnaar B-klasse) en Ad van de Vorst (winnaar A-klasse)

Deze middag werden ook de winnaars bekend gemaakt van het winterseizoen vlakschieten.
Dit is een competitie in 20 series van 10 geschoten. Van deze wintercompetitie werd Rinie
Bloemen winnaar in de A-klasse. Noud van Lankveld en Ad van de Vorst werden
respectievelijk tweede en derde. Ben van der Zanden werd winnaar in de B-klasse. Louis
van der Zanden werd tweede en Bert Ermers werd derde.
3 april.
4 Schutters van ons gilde (Ben van der Zanden, Rinie Bloemen, Noud van Lankveld en Ad
van de Vorst) waren vertegenwoordigd op de semi-interlandwedstrijd vlakschieten in Schijn-
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del. Achttien Brabantse kruisboogschuttters (uit Schijndel, Boxmeer, Zeeland en St. Anthonis) traden aan tegen evenveel schutters uit Belgisch Limburg.
Onze schutters stonden met telkens 4 Brabantse en 4 Belgisch-Limburgse schutters op loopbanen. Elke (!) schutter had een "secundant" die de pijl haalde, het schietkaartje verwisselde
en de geschoten punten noteerde. Zo kon iedereen in de zaal meteen de resultaten zien.
Later werden de punten door de jury nauwkeuriger geteld. Wanneer iemand een binnenroos
schoot, werd er wel eens een 11 genoteerd. In de allerlaatste series werden voor de grap
tussen de Belgen en de Nederlanders steeds hogere punten genoteerd, tot 16 toe...
Het was een spannende ervaring voor onze schutters. Zij kregen plus- of minpunten, afhankelijk van het gemiddelde bij vorige wedstrijden. Uiteindelijk werd de wisselbeker door Nederland terug gewonnen. De schutters konden terugzien op een gezellige en sportieve middag. Besloten werd in 2012 naar België te gaan!
30 april.
Natuurlijk was ons gilde present om medewerking te verlenen aan de viering van Koninginnedag. Om 10.30 uur verzamelden de leden zich op De Merret om aansluitend naar het
zorgcentrum “Op ’t Hoogveld” te trekken. Hier trok het gilde door de hoofdingang naar binnen
en via Het Plein onmiddellijk naar buiten waar in de tuin door de vendeliers een demonstratie
werd gegeven. Er stond een stevig wind maar de vendeliers wisten dit uitstekend te doorstaan. Na binnen een kop koffie gedronken te hebben trok het gilde op naar het gemeentehuis.
Hier werden gedecoreerden in de periode 1 mei 2010 – 30 april 2011 overvendeld.

Overvendeling van de nieuw gedecoreerden.

In haar dankwoord noemde burgemeester mevr. M. Sijbers ook ons gilde. Aansluitend genoten de leden van een consumptie in het gemeentehuis.
1 mei.
Het begin van de competitie kruisboog op wip. Elke eerste en derde donderdag van de
maand werd er wedstrijd geschoten. Op andere dagen was er de mogelijkheid om te
oefenen. De wedstrijd ging over 10 series over het gehele seizoen en men mocht meerdere
series per avond schieten.
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3 mei.
Onze hoofdman ging op bezoek bij koning Marcel. Op 2 mei heeft hij een operatie ondergaan aan zijn voet in het ziekenhuis in Venlo. De koning moest zich enkele weken voortbewegen op krukken. Omdat de laatste koningin Hetty Arts had aangegeven voorlopig niet op
zondag aan activiteiten van het gilde te kunnen deelnemen werd als vervanger Louis van der
Zanden, de voorlaatste koning, in voorkomende gevallen gevraagd.
4 mei.
Natuurlijk was ons gilde aanwezig bij de jaarlijkse Dodenherdenking van onze gemeente, dit
jaar in Oploo. Uit respect en op gepaste wijze werden alle burgers herdacht die in een oorlog, waar ook ter wereld hun leven lieten. Het was een moment om stil te staan hoe we vrijheid wereldwijd dichterbij kunnen halen. De organisatie was in handen van de Dorpsraad
van Oploo. De samenkomst was bij de standerdmolen waar aansluitend de vendeliers van
het St. Matthiasgilde en ons gilde een demonstratie gaven. Hierna begon de stille tocht naar
het oorlogsmonument aan de Vloetweg. Hier hield burgemeester mevr. M. Sijbers een toespraak, was het Dodenappèl en gaf een trompettist van fanfare Excelsior The Last Post ten
gehore. Na kranslegging door de burgemeester en een vertegenwoordiger uit Oploo was er
2 minuten stilte. Met het volkslied door de fanfare en het hijsen van de vlag kwam er een einde aan de plechtigheid. Ter afsluiting legde iedere aanwezige persoonlijk een witte anjer bij
het monument. Omdat koning Marcel na zijn operatie niet mobiel was, fungeerde Louis van
der Zanden als koning.
12 mei.
Deze donderdagavond was de eerste avond van het seizoen dat een gildebroeder er met
een bewoner van het zorgcentrum “op ’t Hoogveld” op uit zou trekken. Het eerste fietstochtje
zou gemaakt worden door onze hoofdman Jos Verbeeten. Onze hoofdman ontmoette geen
bewoner van het Zorgcentrum. Een miscommunicatie in het huis was hiervan de oorzaak.
Later zijn de oprechte verontschuldigingen aangeboden want men stelt onze activiteit erg op
prijs.
19 mei.
Onze gildeheer, pastoor Roland Kerssemakers maakt, na instructie, zijn eerste uitje op de
duofiets met een bewoner. Passagier was de 95-jarige Tien van Tits.

Gildeheer Roland met de 95-jarige Tien van Tits
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Deze kon onze gildeheer veel informatie over St. Tunnis verstrekken. Zowel onze gildeheer
als de bewoner genoten van dit tochtje.
21 mei.
De hoofdman en de deken-schrijver namen deel aan de Rabo Verenigingsdag. Zij fietsten
voor een jaarlijkse donatie van de Rabobank 38 km door het werkgebeid van de bank. De
donatie van € 120,00 werd op rekening van ons gilde gestort.
28 mei.
Koning Marcel van Erp en zijn koningin Maria vierden hun 30-jarig huwelijk en de 50e verjaardag van Maria. Met hun gezin, familieleden, buurt en vrienden brachten zij de avond
gezellig door in “de Witte Brug” te Boxmeer. Natuurlijk ontvingen zij de gelukwensen van
onze gildebroeders en –zusters in de vorm van een mooi boeket bloemen.
29 mei.
Voor het eerst in de geschiedenis ging het gilde naar een vrije gildedag buiten eigen kring.
Het St. Jorisgilde in Oirschot organiseerde deze gildemanifestatie met succes. We waren
met 19 leden aanwezig. Het werd een gezellige dag. Ook in Oirschot weten ze nu dat St.
Anthonis een eigen gilde heeft al hadden we ons naambordje niet bij ons. De twee viertallen
die schoten hadden veel hinder van de wind. Van onze deelnemers was Ben van der Zanden
de beste schutter.

Theo denkt: “Je kunt nooit teveel oefenen”.

Onze (reserve)vaandrig Wiel Peeters moest zich tijdens de optocht erg inspannen het vaandel correct te dragen. Hij vertelde nog nooit zoveel moeite gehad te hebben met het vaandel.
Bij het koningschieten kwam de vogel na 47 schoten (waarvan 10 mis) omlaag.
Na afloop was er nog een gezellig samenzijn in de feesttent waaraan ook onze leden deelnamen. Enkelen betraden het podium en beleefden veel plezier aan/met dans en muziek.
9 juni.
Deze donderdagavond was toch iets anders dan die andere donderdagavonden dat de gildebroeders en –zusters op het schietterrein gezellig bij elkaar zijn. Koning Marcel en zijn
koningin Maria trakteerden in verband met hun op 28 mei jl. gevierde feest. Daarvoor was
Marcel even hoorbaar afwezig. Terugkerend vertelde hij dat hij, op correcte afstand van ons
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terrein, een viertal konijnen had geschoten. Inmiddels had hij een konijn verkocht aan een
bewoner van de aangrenzende chalets en de drie andere konijnen werden heel snel eigendom van onze gildebroeder Harrie Arts. Hierbij was de nodige hilariteit.

“Ja, ja, gullie lacht mar!”.

Harrie ging met 3 konijnen onder de snelbinders op zijn fiets naar huis. Hier wachtte hem
het slachtwerk. Zo’n samenkomstavond is beslist niet ongezellig.
14 juni.
Op verzoek van onze burgemeester/beschermvrouwe M. Sijbers werd zij op het gildeterrein
vertrouwd gemaakt met de kruisboog. Gildebroeder Rinie Bloemen toonde haar zijn schietkunsten waarna de burgememeester enkele malen kon schieten en……met resultaat. Met
vertrouwen ziet zij uit naar het eerste koningschieten waarbij zij als burgemeester het eerste
schot mag lossen.
19 juni.
Gildefeesten in Heijen. Voor het Sint Dionysiusgilde was 2011 een bijzonder jaar: 90 jaar na
de heroprichting. Een wervelend programma met 3 dagen feest, waarbij op vrijdag een zeer
geslaagde kinderkringgildedag. Op zondag natuurlijk een gildedag. 48 Schuttersgilden en
schutterijen hadden zich aangemeld, waaronder ook ons gilde. Aan het ochtendprogramma
namen het koningspaar, de hoofdman en de deken-schrijver deel. In de feestelijke, kleurrijke
optocht was ons gilde nr. 8 in de lange stoet die door Heijen trok.
Tot bij het slangendefilé waren de weergoden niet gunstig gezind. Tijdens dit defilé gingen
vele gildebroeders en –zusters, waaronder ook onze leden, uit de stoet voor een droge
plaats in de feesttent. De harde wind zorgde voor de bekende problemen tijdens het
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schieten. Later in de middag bleef het met tussenpozen regenen. Al met al een sfeervolle
doch natte en koude dag.

Onze koning was nog niet helemaal hersteld van een operatie aan zijn voet en was moe van het lopen.
Een stoel was erg welkom. Zijn koningin nam daar dankbaar gebruik van.

26 juni.
Zondag 26 juni was voor het gilde de jaarlijkse feestdag: Sacramentsdag en het koningschieten.
De dag begon om 07.00 uur met de aankondiging (voorlezen van de proclamatie) door de
gildebode, met ondersteuning van een tamboer, op diverse plaatsen in het dorp.
Na samenkomst werd het koningspaar, koning Marcel van Erp en zijn koningin Maria, afgehaald om op te trekken naar de parochiekerk voor de Plechtige Eucharistieviering met Sacramentsprocessie.
Toen het gilde door het laantje naar de kerk liep werd ter hoogte van het restaurant “De drie
Burgemeesters”, waar de eigenaar Robert van Kol, onlangs overleden, lag opgebaard, een
minuut stil gestaan om deze parochiaan een eerbetoon te bewijzen.
Door halt te houden bij het restaurant, een kwartslag linksom te draaien, de vaandels te neigen en een minuut stilte te houden werd stilgestaan bij dit plotselinge overlijden en trieste
gebeuren binnen de dorpsgemeenschap St. Tunnis.
Na de viering met de Sacramentsprocessie was vóór de kerk het traditionele overvendelen,
waarbij op een symbolische wijze de trouw aan de kerkelijke overheid werd bevestigd.
Hierna namen de gildebroeders en –zusters deel aan een uitstekend verzorgde en smaakvolle koffietafel in Eeterij & Zalencentrum De Omhelzing, sinds kort gevestigd aan de Brink,
waar alle leden van genoten.
Rond 13.30 uur trok het gilde op naar de schutsboom op de Brink voor het koningschieten.
Een en ander ging gepaard met het uitvoeren van de gebruikelijke gilderituelen.
De boom werd eerste gevrijd door burgemeester mevr. M. Sijbers en pastoor/gildeheer R.
Kerssemakers. Daarna begon het schieten. Zeer vele belangstellenden volgden het koningschieten
De schutters hadden 142 schoten nodig, waarvan 94 schoten raak, om de vogel naar beneden te halen.
Uiteindelijk was het Maria van Erp die het laatste stukje van de vogel eraf schoot. Maria is de
echtgenote van de laatste koning Marcel van Erp. Al haar schoten hadden de vogel geraakt.
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Met haar echtgenoot Marcel, de laatste koning van het gilde, aan haar zijde en de overige
gildebroeders en –zusters, verklaarde koningin Maria van Erp tijdens de ceremonie luid dat
zij “haar best zal doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt een goede koningin
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 hoofdman spreekt die nieuwe koningin toe om vervolgens een toost uit te brengen met de erewijn.

De teruggetreden Koning Marcel werd Prins-gemaal van Koningin Maria. Hoofdman Jos
Verbeeten mocht de koningin vervolgens het juweel omhangen.
Nadat de formaliteiten voor de installatie waren verricht en de kerkklokken luidden als teken
dat er een nieuwe koningin was, werd op en bij de Koninklijke tronen voor het gemeentehuis
de door het Gemeentebestuur aangeboden erewijn gedronken.
Na het in ontvangst nemen van vele felicitaties vond het teren in besloten bijeenkomst plaats
op de Brink.
11 juli.
Jammer genoeg heeft de directie van Bronlaak de toestemming voor opslag van onze
kerststal in een van hun loodsen op het voormalige MOB-complex aan de Eerste Stichting in
Oploo, ingetrokken. Gelukkig heeft ex-koning Marcel van Erp voor de oplossing gezorgd. Hij
heeft hiervoor niet alleen ruimte maar ook een wagen beschikbaar gesteld. De wagen werd
door Marcel van Erp met de gildebroeders, Wiel Guzowski, Noud van Lankveld en Niek
Huffels, gereed gemaakt voor transport en opslag. Deskundig werd het nodige las- en
zaagwerk bij Marcel in de schuur verricht. Een en ander geschiedde overeenkomstig de
constructietekening van Harrie van Erp. De kerststal kan in de toekomst het hele jaar op
deze wagen blijven staan.
25 juli.
Daags na de Tour. Op verzoek van de Stichting Wielerevenementen Boxmeer verleende ons
gilde voor de eerste keer medewerking aan deze jaarlijkse wielerronde.
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Het was hard werken! Wie zit er achter het scherm, onder de parasol?

Met 12 gildebroeders en –zusters werd gezorgd voor de bemensing van 10 kassa verkoop/
controle punten. Deze medewerking leverde onze gildekas het mooie bedrag op van
€ 500,00.
28 juli.
De wagen voor transport en opslag van onze kerststal werd door de makers met enige trots
op het gildeterrein getoond aan de overige gildeleden. Voorzien van een verflaag zag de
wagen er prachtig uit.
1 augustus.
Een vertegenwoordiging van het gilde was in onze parochiekerk aanwezig in de uitvaartdienst van de heer H. van Erp, vader en schoonvader, groot- en overgrootvader van onze
gildeleden Harrie en Marcel van Erp en Maria van Erp-Weerts, Marleen, Twan, Fenne, Luuk
en Lars Verblakt.
10 augustus.
Een vertegenwoordiger van ons gilde was in Vierlingsbeek aanwezig bij de uitvaartplechtigheid en begrafenis van de plotseling overleden gildebroeder Jan Jans van het St. Anthonius
en St. Nicolaasgilde uit Groeningen.
11 augustus.
Op de wekelijkse avondbijeenkomst dat de schutters hun schiet- en de vendeliers hun vendelkunsten beoefenden kwam gildebroeder Jan van Tilburg met zijn auto van “Ut Gemak”
het terrein oprijden. Vlak bij de “buurtbankjes” stalde hij zijn auto en haalde er een (gas)barbecue uit zodat de aanwezigen een poos later konden genieten van heerlijke Duitse worsten.
En het bleef voor enkelen niet bij één worst.
26 augustus.
Dit jaar was in Nieuw-Dijk de EGS-jaarvergadering. Zoals gebruikelijk was ook de investituur
in de Ridderorde van de Heilige Sebastiaan in Europa. Onze gildebroeder Pierre van den
Berg, deken-schrijver, nam deel aan deze investituur en werd tot ridder geslagen en opgenomen in de orde.
Het is geen ridderorde die verleend wordt vanwege iemands verdiensten, maar meer een
orde van gelijkgerichte mensen, die met elkaar hetzelfde doel beogen.
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De Orde werd in 1985 in Eupen (B), bij gelegenheid van het Europees Schutterstreffen
aldaar, opgericht. Stichter van deze Orde was de EUROPESE GEMEENSCHAP VAN HISTORISCHE SCHUTTERSGILDEN – EGS.
Als Grootmeester trad aan Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid, Aartshertog Dr. Otto
von Habsburg, lid van het Europees Parlement. De Orde werd statutair verbonden aan het
Huis Habsburg, dat in elk geval de Grootmeester aanwijst. Zo werd als opvolger van Dr. Otto
von Habsburg op 31 augustus 2008 in de Kaiserdom in Aken zijn zoon Karl von Habsburg
als nieuwe Grootmeester beëdigd. (Otto von Habsburg is op 4 juli 2011 op 98-jarige leeftijd
overleden.)
Via de investituur wordt men lid van de Orde en in het voorjaar 2011 telde deze Orde meer
dan 300 leden.
De Orde is een gemeenschap die zich ten doel heeft gesteld onder het motto: PRO DEO
PRO EUROPACHRISTIANI UNITATE PRO VITA (voor God, voor een verenigd Christelijk
Europa, voor het leven) zich in te zetten voor de vreedzame ontwikkeling van een verenigd
Christelijk Europa.
Een belangrijk gegeven voor de Orde is de band met de Katholieke kerk.
Wat houdt de Orde in? PRO DEO PRO EUROPAE CHRISTIANI UNITATE PRO VITA.
Je inzetten voor God, voor het geloof, is een van de uitdagingen van onze tijd. Ook de Orde
wil deze uitdaging aangaan.
Gebaseerd op een eeuwenoude traditie heeft het gildewezen in Europa op vele manieren
relatie met belangrijke elementen van het Christendom en van daaruit de ontwikkeling van
de Christelijke waarden borgen en verder helpen ontwikkelen.
De Orde stelt zich voor alles ten doel het Christelijke karakter van het Schuttersgildenwezen
in stand te houden, te versterken en uit te dragen.
Tijdens een Plechtige Eucharistieviering in de kerk van de H. Antonius van Padua in NieuwDijk waarin Aartsbisschp Eijk voorging nam onze gildebroeder met een aantal gildebroeders
deel aan de investituur deze ridderorde. De President van de EGS, Prins Charles-Louis de
Merode verrichtte de investituur.

Onze gildebroeder wordt tot Ridder geslagen en opgenomen in de Orde.

27 augustus.
Natuurlijk namen ook onze vendeliers in Nieuw-Dijk deel aan de wereldrecordpoging
Vendelen met 750 Europese vendeliers. Enkele gildebroeders en –zusters waren als
belangstellenden meegereisd. 1.017 Deelnemers uit België, Duitsland en Nederland
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vestigden een nieuw wereldrecord vendelen. Gedurende 5 minuten werd door deze groep
vendeliers onder muzikale begeleiding van de muziekvereniging uit Nieuw-Dijk, DES, op een
vendelwals het vendelgebed, over de strijd tussen goed (vendel hoog over het hoofd) en
kwaad (vendel laag aan de grond) uitgebeeld.

Ook onze vendeliers zijn van de partij.

Vanuit een hoogwerker werd de recordpoging door 2 juryleden, Gabi Wellmans
(Diözesanfahnenschwenkermeisterin) en Jan van de Ven (Voorzitter Federatiecommissie Vendelen NBFS) gecontroleerd. Na 5 minuten kwamen 4 vette duimen als teken dat al
gelijk bij de eerste poging aan de kwalitatieve eisen van de recordpoging werd voldaan. Om
iets na half zes kon dan ook door de notaris Mr. J.G.H. Laarberg uit Didam in de grote
feesttent bekend worden gemaakt dat met 1.017 vendeliers een nieuw Wereldrecord was
gevestigd.

De Keizerlijke Hoogheid Aartshertog Karl von Habsburg - Lothringen (Aartshertog van Oostenrijk),
Beschermheer van de EGS en Grootmeester bij de Ridderorde van het Heilige Sebastikaan in Europa,
was eregast
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Het record werd gemeld bij de World Record Academy, onderdeel van Google.
Een leuke anekdote van deze dag: in de auto van de deken-schrijver reisden mee de gildebroeders Gerrit Aben en Bert Ermers. In Nieuw-Dijk aangekomen moest op de daarvoor bestemde plaatsen geparkeerd worden. Bij een wegcontrole keek een controleur de auto in en
vertelde de chauffeur: “Ik zie dat je mensen op leeftijd in de auto hebt zitten. Je mag wel
doorrijden om hen uit te laten stappen maar je mag de auto niet in het dorp parkeren. Je
moet wel terugkomen”.
8 september.
Ons gilde was, inmiddels gebruikelijk, aanwezig op de laatste dag van de avondrolstoeldriedaagse van zorgcentrum “Op ’t Hoogveld”. Vanaf het St. Patrickpad begeleidde het gilde de
deelnemers naar het Zorgcentrum waar tot slot een vendeldemonstraties werd gegeven.
Aansluitend werd in het Zorgcentrum een kop koffie gedronken en aansluitend door enkele
leden nog iets sterkers.
17 september.
De gildebroeders Harrie Arts en Ben van der Zanden waren aanwezig bij de uitvaartplechtigheid en de begrafenis van gildebroeder Wiel Coppis, lid van het Onze Lieve Vrouwe Gilde in
Holthees.
18 september.
Onze collega’s van het St. Matthiasgilde organiseerden het NBFS federatietoernooi vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden rond de molens in Oploo. Een prachtig evenement op een unieke locatie. Een groot aantal leden van ons gilde toonde belangstelling.
Deze aanwezigheid ontlokte de uitspraak van een van de Oplose gildebroeders: “ik zal eens
een foto maken want jullie zijn met zo velen gekomen”. De weergoden waren die dag een
beetje van slag.
23 september.
De gildebroeders Harrie Arts en Ben van der Zanden waren in Beugen aanwezig bij de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk van Maria ten Hemelopneming, van Tien Reijntjes,
beschermheer van het St. Antonius-, St. Sebastianus- en H. Sacramentsgilde.
25 september.
Op zondag 25 september 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 de koningin wilden meedingen naar deze beker, waarbij niet –
zoals bij het Koningschieten – het schot van geluk de winnaar bepaalt, maar de werkelijke
schietcapaciteiten van de individuele deelnemer.
Tijdens een spannende wedstrijd was al snel duidelijk dat Rinie Bloemen het kampioenschap zou winnen. Uiteindelijk schoot Rinie al zijn schoten raak en mocht de begeerde wisselbeker voor “clubkampioen wipschieten” in ontvangst nemen. Ben van der Zanden en
Gerrit Aben ontvingen respectievelijk de 2e en de 3e prijs.
Ook was deze middag de uitreiking van de zomercompetitie wipschieten. Van deze wedstrijden was Ben van der Zanden de winnaar met 135 punten. Als tweede eindigde Noud van
Lankveld met 131 punten en Thijs van Tilborg met 118 punten.
Aansluitend aan dit interne kampioenschap was er voor alle leden met hun partner de jaarlijkse barbecue. Omdat onze gildebroeder Jan van Tilborg privéverplichtingen had kon hij
deze barbecue niet verzorgen en gebeurde dit door iemand anders. Het was de leden al snel
duidelijk dat Jan en natuurlijk Marian hen steeds verwenden.
Deze week sloot het gilde het seizoen duofietsen af. Vanaf begin mei trok een aantal gildebroeders beurtelings elke donderdagavond er met een bewoner van het zorgcentrum “Op ’t
Hoogveld” op uit om een fietstocht door de omgeving te maken. De route werd aangegeven
door de bewoner/passagier. Vaak ging de route langs de voormalige woning van de bewoner, de woning van een kind of ander familielid, of zo maar door onze mooie omgeving. De

18

bewoners van het zorgcentrum genieten zichtbaar van deze tochtjes en de gildebroeders
hebben van deze fietstochtjes inmiddels een traditie gemaakt.
1 oktober.
De gildebroeders Harrie Arts en Ben van der Zanden waren aanwezig bij de uitvaartplechtigheid en begrafenis van gildebroeder Huub van Sambeek in Escharen.
2 oktober.
Matthijs Willem Rombouts, zoon van onze deken-schatbewaarder Arno Rombouts en zijn
Maaike van Schooten werd geboren in het Maasziekenhuis.
Die avond, om 23.13 uur mailde de trotse deken-schatbewaarder de volgende tekst, voorzien van onderstaande foto.
“We zijn blij en gelukkig! Want vanavond om 19 uur precies is in het Maasziekenhuis Matthijs
geboren.”

Wordt Matthijs vendelier of tamboer? Volgens zijn vader in elk geval gildebroeder! De afspraak staat.

3 oktober.
Natuurlijk werden de gelukkige ouders verrast met een mooi boeket bloemen, vergezeld van
de gelukwensen van alle gildebroeders en –zusters.
8 oktober.
Aan de uitnodiging voor de jaarlijkse Hoofdliedendag gaven het koningspaar, de deken-gildebode en de commandant gevolg. De dag begon, zoals gebruikelijk, met een Plechtige
Eucharistieviering in de Kathedrale Basiliek van Sint Jan en werd voorgegaan door Z.H.E.
Mgr. Drs. A. Hurkmans. Het Sint Catharina en Sint Barbaragilde uit Mierlo luisterde, samen
met het mannenkoor van de St. Lucia parochie Mierlo, de viering op.
Het verdere programma vond plaats in het Provinciehuis. Hier opende om 12.00 uur de
Commissaris van de Koningin, de heer Dr. W. van de Donk, de expositie Kunst in het gilde,
gilde in de kunst. Deze expositie bestond uit schilderwerken, tekeningen, reliëfs, brons,
keramiek, houtsnijwerk, boekbindwerk en kalligrafie. De werken waren gemaakt door
bekende kunstenaars of door gildebroeders of gildezusters zelf. Aansluitend hield de
federatievoorzitter, Jos Verbeeten, de jaarrede en huldiging van enkele verdienstelijke
gildebroeders. Na de koffietafel in het personeelsrestaurant van het Provinciehuis werd het
middagprogramma vervolgd met o.a. een muzikaal intermezzo, een lezing door mevrouw
Drs. Emy Thorissen. Ook het napraten met een drankje geschiedde in een prettige sfeer.
12 oktober.
De deken-schrijver ging namens het gilde kort op bezoek bij gildezuster Ria Gooren die een
dag eerder na een operatieve ingreep in het Maasziekenhuis was thuisgekomen. De voorspoedige wensen namens alle gildeleden gingen vergezeld van een bloemetje.
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30 oktober.
Het gilde was zoals gebruikelijk op bescheiden wijze aanwezig in de Allerzielenviering van
de parochie. Dit jaar niet om 15.00 uur, maar nu was de aanvang van de viering om 13.30
uur. Besloten is om jaarlijks van tijdstip te gaan wisselen.
Na de viering begeleidde het gilde kapelaan Jansen en de nabestaanden naar de begraafplaats langs de kerk. Hier nam het gilde plaats rond het kruis. Na zegening van de graven
bracht het gilde de kapelaan naar de kerk terug om vervolgens terug te gaan naar De Merret
waarna de leden huiswaarts keerden.
10 november.
Wat aanvankelijk een gewone gildedonderdagavond zou zijn, werd er toch een met een
feestelijk gevoel. Op de eerste plaats trakteerde gildebroeder Theo Artz omdat hij zich schuldig voelde dat hij een aantal donderdagavonden afwezig was geweest. Theo bracht, goedbedoeld, enkele kratjes van het huismerk mee, waarop de discussie ontstond hoe hier in de
toekomst mee om te gaan omdat dergelijke traktaties geen inkomsten in onze kas
betekenen. Het werd een avond met de bekende “schutterspraat”. Dit betekent veel commentaar, veel reacties, veel advies en geen resultaat!
Diezelfde avond gaf de oudste gildebroeder Harrie Arts een “rondje” omdat hij onlangs zijn
80e verjaardag had bereikt. Harrie kreeg natuurlijk de welgemeende gelukwensen van de
aanwezigen. Het was wederom een gezellige avond.
18 november.
Onze hoofdman Jos Verbeeten en zijn echtgenote Erica hadden de scheidende koning en de
overigen leden van de overheid, met partner, uitgenodigd voor een diner bij hen thuis. Het
was een zeer gezellige avond met o.a. een biertje, dat niet alleen erg smaakvol was maar
dat ook graag snel uit de fles wilde. De een had hier minder problemen mee dan de ander.
Voor deze zeer aangename avond en het heerlijke eten waren de gasten Jos en Erica erg
dankbaar.
19 november.
De hoofdman en de deken/schrijver waren op uitnodiging van het Kringbestuur en de SATcommissie in het gildehuis te Overloon op de bijeenkomst waar een toelichting werd gegeven op de waardering tijdens gildedagen.
24 november.
In de blokhut van scouting St. Patrick werd de najaarsledenvergadering gehouden. Voor het
eerst in de geschiedenis hoefde er niet over de toelating van nieuwe leden gestemd te worden. Tussen de gebruikelijke agendapunten stond ook “Informatie voor de hoofdman over de
Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden (EGS)”. Het was een bijzonder
plezierige bijeenkomst met in de pauze en na afloop heerlijke warme snacks op initiatief en
van onze gildebroeder Jan van Tilborg.
9 december.
De dag dat de kerststal geplaatst moest worden. Vanaf 08.30 uur waren 10 leden bezig om
de klus te klaren. Gildebroeder Gerrit Aben zorgde dat iedereen aan het werk bleef en hield
nauwkeurig zijn draaiboek en tijd bij. Gerrit kon om 09.45 uur trots roepen dat de kerststal,
met medewerking van de gemeente, op de minuut op de Brink gearriveerd was. Hij kon nog
niet vermoeden dat ’s avonds alles klaar zou zijn. De pannen hebben nog nooit zo mooi
gelegen. De wei was klaar en de kerst-bomen waren ook geplaatst Tussendoor kwam er
warme koffie met cake van gildezuster Corrie Peeters met haar man gildebroeder Wiel als
chauffeur. Vanaf 16.40 brandde de ster.
Kortom: het karwei zat er weer op. De gezamenlijke arbeid ontlokte gildebroeder Noud van
Lankveld de uitspraak “als ze wisten hoe gezellig het was, kwam iedereen helpen.”
Duidelijker taal is niet nodig. Morgen nog even de muziekinstallatie en volgende week de
kerstgroep. Ook daar was Erica Verbeeten al mee bezig om `de handjes` op te knappen.
10 december.
Om 09.30 uur waren de gildebroeders weer present om de stroom aan te sluiten. Ofschoon 2
leden voldoende waren kwam men voor de gezelligheid en…..voor de snert. Gildebroeder
Jan van Tilborg had toegezegd om 10.00 uur warme snert en brood met spek te brengen.
Klokslag 10 uur arriveerde Jan, en soep en brood waren lekker……!
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15 december.
Bij gelegenheid van de viering van het 12,5 jarig jubileum van de plaatselijke VVV-winkel, is
Erica Verbeeten koninklijk onderscheiden. Zij ontving van onze burgemeester, mevrouw
Sijbers, de versierselen behorend bij Lid van Oranje Nassau. Deze koninklijke erkenning
mocht zij ontvangen voor haar vele werkzaamheden, vele jaren lang, voor diverse
verenigingen en activiteiten in zowel Wijchen, Ootmarsum en Sint Anthonis. En dat is een
lange lijst! Hierbij zijn ook vermeld de activiteiten die zij voor ons gilde verrichtte en nog
verricht. Onze burge-meester noemde ook die met name. Bij de uitreiking waren van ons
gilde aanwezig: de koningin, de commandant en ondergetekende. Vanzelfsprekend hebben
we Erica, en natuur-lijk ook haar echtgenoot en onze hoofdman Jos, namens alle
gildebroeders en -zusters geluk gewenst.

Een verrast en blij gezicht van Erica maar ook van onze hoofdman Jos.

16 december.
In de ochtenduren haalde een aantal gildebroeders de kerstgroep achter de verwarmingsbuizen in het gemeentehuis vandaan en zette de poppen in elkaar. ’s Middags werden ze
aangekleed door Erica Verbeeten met enkele partners van de gildebroeders. Gildezuster
Corrie Peeters zorgde voor koffie met koek.
20 december.
Vorig jaar bleek dat de handjes van de kerstgroep wat zwakke plekken hadden. Reden voor
Erica Verbeeten om ze te manicuren.
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Als je niet beter weet, gaan je gedachten naar een (andere) vakman!

17 december.
Een vijftal schapen werd door een aantal gildebroeders in het begrazingsgebied “de Ullingse
bergen” van Staatsbosbeheer bij elkaar gedreven en verhuisde tijdelijk naar de wei voor de
kerststal. Samen met de ezel van de familie Vloet uit Stevensbeek zijn zij de levende dieren
bij de stal.
24 december.
Het was deze middag toch even schrikken bij het openen van de e-mail. Wat bleek? Er lag al
een kindje in de kribbe van onze kerststal. Te vroeg geboren?? Neen, het was het bijna 3
maanden oude zoontje van onze deken-schatbewaarder. Waarschijnlijk dachten de ouders
al aan hun kerstkaart(wensen) voor 2012. We wachten af.

Matthijs speelt zijn rol voortreffelijk.
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Zoals afgesproken met de werkgroep Kinderviering was ons gilde Kerstavond present. Na
afloop van deze viering trok het gilde met slaande trom, de kerk binnen. Intussen waren de
beschuitjes gesmeerd en had onze gildebroeder Jan van Tilborg zijn chocolademelk en de
glühwein op temperatuur.
Het gilde trok de kerk uit, gevolgd door de kinderen met hun ouders en een jonge Maria en
Jozef met het kindje. Het kindje werd in de kribbe gelegd en de jongeren kregen hierna warme chocolademelk en beschuit met muisjes. De ouders werd glühwein aangeboden.
Ouders en kinderen genoten van het gebeuren. Het geheel zorgde op deze kerstavond voor
een echte kerstsfeer.

De kleine Jozef en Maria nog vlug even op de foto voordat zij het kindje in de kribbe mogen leggen.

25 En 26 december.
Velen kwamen een bezoek brengen aan de kerststal. In de mis van 2e Kerstdag ging
kapelaan Rodeijns in op het verschil van de kerststal binnen en die buiten de kerk. Hij vertelde dat die van het gilde dichter bij de waarheid ligt. Het zag er allemaal echt uit, het leek
meer op een stal.
28 december.
Op woensdagavond, om 19.30 uur, zong het Oellandkoor een aantal kerstliedjes en rond de
klok van 20.00 uur, bracht het koor ĖgeWies uit Wanroij passende (kerst)liedjes ten gehore.
Het werd een sfeervolle avond. Enkele vuurkorven, met hout van Noud, zorgden voor warmte en sfeer. Het gilde bood de zangers en bezoekers Glühwein aan. Zowel zangers als toeschouwers waren enthousiast over deze goed verlopen bijeenkomst. Het aantal bezoekers
overtrof het aantal van vorig jaar. De hoofdman wenste dat ĖgeWies volgend jaar weer van
de partij kan zijn. De twee koren na elkaar laten optreden bij de stal bleek een goede keuze.
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Het koor ĖgeWies, onder leiding van Peter van Hout.

In het laatste Antoniusklokje van dit jaar wordt het gilde met de volgende tekst door de
Beheercommissie van onze parochie bedankt.
“Kerststal op de Brink.
Wat een mooi gezicht is het weer: de kerststal op de Brink. Hard is er gewerkt om er
wederom iets moois van de maken. Dank aan het Gilde, die er langzaam een traditie van
maken de Brink op te fleuren met de zelfgebouwde kerststal. Van harte is een dank-je-wel op
zijn plaats”.
In haar wekelijkse “De burgemeester neemt u mee…..” schreef onze burgemeester dat zij
vanachter haar bureau, uitkeek op de Brink met een sfeervolle kerststal en een “weide” met
schaapjes.
Vele anderen ook lieten hun waardering blijken voor de inzet voor de stal.
Vergaderingen overheid.
De overheid kwam in vergadering bij elkaar op 6 januari (deken-schrijver), 14 maart (hoofdman), 28 april (deken-gildebode), 11 juli (koningin), 1 september (hoofdman), 20 oktober
(deken-schatbewaarder), 8 december (deken-schrijver).
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St. Antoniusgilde
Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt

Ledenlijst

(31 december 2011)

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 10
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. F.M.J. Gooren
Ascetenstraat 20
16. W. Guzowski
Duizendmonnikenstr. 23
17. P.M.M. 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. M. Sijbers
Brink 3
26. J. van Tilborg
Kleine Beekstraat 9
27. M. van Tilborg
Past. van Erpstraat 9
28. J. Verbeeten
Past. Willemspad 3
29. T. Verblakt
Rondveld 11
30. M. Verblakt-van Erp Rondveld 11
31. T. Verplak
Jutta van Nassaulaan 4
32. A.PFM van de Vorst Oude Breestraat 52
33. J. van Wanroij
Sambeeksedijk 7A
34. W. Wellen
Vlagberg 23
35. B. van der Zanden Mgr. Bekkersstraat 6
36. L. van der Zanden Ascetenstraat 20
37. 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 BH St. Anthonis
5845 AE St. Anthonis
5845 HH St. Anthonis
5845 GA St. Anthonis
5845 EP St. Anthonis
5845 EP St. Anthonis
5845 AS St. Anthonis
5845 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.

vr.

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

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

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 AP St. Anthonis

11-10-1997
17-11-1999
30-04-2001
25-05-2004
17-06-2006
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Ere-lid.
L. van Spreeuwel

Leden van de overheid 2011.
Hoofdman

:

Jos Verbeeten

Deken-schrijver

:

Pierre van den Berg

Deken-schatbewaarder

:

Arno Rombouts

Deken-gildebode

:

Thijs van Tilborg

Koning

:

Maria van Erp – Weerts

Gildeheer:
Pastoor Roland Kerssemakers

Beschermvrouwe.
Burgemeester mevrouw M. Sijbers

Commandant:
Wiel van Dijk

Piekeniers:
Niek Huffels
Ad van de Vorst

Tamboers:
Theo Artz
Noud van Lankveld
Louis van der Zanden

Vaandrig:
Marcel van Erp
Reserve: Wiel Peeters

Zilverdragers:
Jan van Wanroij
Ben van der Zanden
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Vendeliers:
Henk Derks
Harrie van Erp
Wiel Peeters
Theo Verplak

Leden schietcommissie:
Riny Arts
Bert Ermers
Harrie van Erp
Thijs van Tilborg
Twan Verblakt

Coördinator bar:
Ria Gooren

Koningen:
2007 :

Harrie van Erp

2008 :

Louis van der Zanden

2009 :

Hetty Arts – van der Zanden

2010 :

Marcel van Erp

2011 :

Maria van Erp - Weerts

St. Anthonis, 31 december 2011.
De deken-schrijver,
Pierre van den Berg.
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