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Aantal leden.
Op 1 januari telde het gilde 42 leden: 30 gildebroeders, 7 gildezusters en 5 jeugdleden.
Nieuwe leden.
Helaas zijn er (ook) dit jaar geen nieuwe aanmeldingen voor gildebroeder of –zuster
ontvangen.
Donateurs.
In 2012 hebben zich als donateur aangemeld:
24 februari: mevr. M.J.T. van Schijndel-Brienen, Rondveld 21, 5845 EP St. Anthonis.
Op 31 augustus 2012 heeft mevr. D. van Gemert zich afgemeld als donateur. Haar man blijft
ons steunen.
Activiteiten.
5 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. Ook schutters van
het Sint Jacobusgilde uit Zeeland, het Sint Antoniusgilde uit Beers en het Heilig Bloedsgilde
uit Boxmeer waren van de partij. Het was voor onze niet-deelnemende schutters dus een
kijk- c.q. buurtavond. Voor de assistent-barkeeper Theo Artz, was zijn eerste avond als zodanig nog even wennen.
7 januari.
Het feest van Driekoningen was voorbij en de kerststal werd afgebroken. Op deze zaterdagochtend werd de kerstgroep naar de verwarmingsruimte van het gemeentehuis gebracht en
de dakpannen van de stal verwijderd. Ook mochten de schapen en de ezel “naar huis”. Het
raster werd weggehaald en het grasveld van onze mooie Brink kreeg weer “lucht”. De natuurlijke bemesting van de dieren komt het grasveld ongetwijfeld ten goede.
8 januari.
5 Jaren hebben de veren op onze gildehoeden het volgehouden. Het was tijd voor vervanging. De verkleurde veren op de hoeden moesten verwisseld worden voor frisse, witte veren,
helemaal uit België.
Bij aankomst van de leden in de blokhut had gildezuster Ria Gooren de koffie al bruin. De
hoeden werden ontdaan van de veren en vervolgens ging iedereen naar het gildeterrein om
te oefenen in “het gaan”. De commandant gaf instructies over de afstand in de stoet en het in
de rij lopen. Ook werd iedereen verzocht zorg te dragen voor zwarte schoenen.
Aansluitend ging iedereen naar binnen voor de bevestiging van de nieuwe veren. Intussen
was ook hoofdman Jos Verbeeten gearriveerd die er die ochtend al een autorit van 210 km
op had zitten. Als bestuurslid van de EGS had hij de avond ervoor, bij een jubilerend gilde in
het Sauerland, een lezing moeten houden. De gildezusters Corrie Peters en Maria van Erp
zorgden voor vakkundige bevestiging. Zij werden daarbij ondersteund voor een laatste controle door gildebroeder Marcel van Erp. Slechts één gildebroeder meende in gildekostuum te
moeten komen: Theo Artz. Theo meende het serieus.
9 januari.
De kerststal werd afgebroken en opgeslagen bij gildebroeder Marcel van Erp. De houtsnippers van de Brink waren goed voor het pad op het gildeterrein. Gildebroeder Gerrit Aben
paste het draaiboek aan voor 2012.
12 januari.
De dames Erica Verbeeten, Riekie Verplak en commandant Wiel van Dijk togen naar het
gemeentehuis om de kerstgroep uit te kleden en alles netjes op zijn plaats te leggen. Tot hun
verbazing en ongenoegen constateerden zij dat er 3 hoofden los waren en dat alles onordelijk ter plekke was neergezet c.q. –gelegd. Het terugbrengen van de kerstgroep dient veel
zorgvuldiger te gebeuren. Dit mag in de toekomst niet meer voorkomen. Informatie nadien
leerde dat de contente man op vrijdagochtend (Driekoningen) al zonder hoofd in de stal
stond en die dag dus niet buiten is gezet.
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Die dag ook bracht onze gildezuster Nellie de Hoog bij de deken-schrijver een prachtige map
met krantenartikelen, misboekjes, delen uit Antoniusklokjes, folders, foto's, etc. over het afgelopen jaar. Nellie maakte er weer een prachtige verzameling van.
15 januari.
Antoniusfeest, een feest met een feestelijk randje, het patroonsfeest van de H. Antonius,
feest- en teerdag van het St. Antoniusgilde. Ook werd het 1e lustrum na de heroprichting
gevierd.
Voor dit jubileum waren ook diegenen uitgenodigd die bij het ontwaken in 2007 aan de wieg
hebben gestaan. Ook de donateurs, oud-leden, vrijwilligers en de partners van de leden
waren aanwezig. Een delegatie van het St. Matthiasgilde uit Oploo, nauw betrokken bij de
heroprichting, onze burgemeester en beschermvrouwe mevr. M. Sijbers en de voorzitter van
de Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk”, de heer O. Bouwmans, behoorden tot de
gasten.
Om 10.00 uur werd het koningspaar opgehaald. Omdat de leden het koningspaar niet vanaf
hun huis aan de Vlagberg wilden laten lopen was met de commandant (zwager) afgesproken
dat het koningspaar bij zijn huis werd afgehaald. De commandant werd die dag ook 65 jaar.
Toen de stoet bij zijn woning arriveerde, keurig door de commandant daarheen geleid, vroeg
de hoofdman het woord om namens allen de commandant met deze bijzondere verjaardag
te feliciteren. Natuurlijk was er ook een geschenk in de vorm van een grote fles bier.

Het cadeau was al door Dien binnen gelegd.

Hierna trok het gilde naar de kerk om de dag te beginnen met een eucharistieviering. In deze
viering ging voor onze pastoor en gildeheer Roland Kerssemakers. Tijdens zijn preek ging de
celebrant in op de aan ons beschikbaar gestelde tijd waarvoor we dankbaar moeten zijn. Tijd
geeft ons de gelegenheid om er voor elkaar te zijn en iets voor elkaar te betekenen. Hiervoor
is de zondag wel een speciale dag. Hij vertelde in zijn preek het dan ook niet eens te zijn met
de mogelijkheid om op zondag de winkels geopend te hebben.
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Na de eucharistieviering was voor de kerk de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk
gezag en gaven de vendeliers op het grasveld een vendeldemonstratie.
De feestelijkheden werden voortgezet in Ledeacker. Een aantal leden van het gilde komt uit
Ledeacker. De verbondenheid met Ledeacker is bij het gilde zichtbaar boven op de stok van
het vaandel. Hierop heeft de toenmalige koning Harrie van Erp een herkenningsteken van
het heilige Catharina, patrones van Ledeacker, gemaakt. Het is een nabootsing van het rad
dat Catharina in de beeltenis aan de parochiekerk langs zich heeft staan.
Vanaf de parkeerplaats van Fixet trok het gilde op via de Dorpsstraat en Stippent naar het
Dorpshuus. Hier was de koffietafel en vond het teren plaats.

De koffietafel heeft goed gesmaakt.

Na de maaltijd waren er toespraken van hoofdman Jos Verbeeten, burgemeester M. Sijbers
en Kringvoorzitter O. Bouwmans.
Hoofdman Jos Verbeeten heette iedereen welkom, in het bijzonder de burgemeester met
echtgenoot. Hij vertelde het fijn te vinden haar als eerste beschermvrouwe van het gilde te
mogen begroeten. Ook een welkom sprak hij voor de gildeheer pastoor Roland Kerssemakers en Kringvoorzitter O. Bouwmans. Heel blij was hij dat met de vertegenwoordigers
van het St. Matthiasgilde uit Oploo, mevrouw C. Boeijen was meegekomen. Wijlen haar man,
Gerard Boeijen, leverde aan de heroprichting van ons gilde een belangrijke bijdrage. Hij was
onze steun in die dagen. Een warm welkom ook voor de donateurs en natuurlijk voor de
leden met hun partners.
De hoofdman ging in op de geschiedenis en de periode van heroprichting. Die heroprichting
was mogelijk dankzij de goede contacten met het St. Matthiasgilde en het beschikbaar hebben van de juiste mensen. Het hangt altijd van mensen af. Als men de juiste mensen op de
juiste plaats heeft, lukt dat. En zo kon op 2 november 2006 in het gemeentehuis de heroprichtingsakte getekend worden. Hiervoor kwam notaris D. Teeuwen uit Boxmeer speciaal
naar het gemeentehuis. De hoofdman zei trots te zijn dat het ledental gegroeid was van 19
personen bij de oprichting tot 42 leden. Van deze leden was het ere-lid Frans van
Spreeuwel, om gezondheidsredenen, niet aanwezig
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De hoofdman houdt zijn toespraak.

Dit jaar was het voor het eerst dat er geen lid beëdigd kon worden. Stil staan is achteruit
gaan, en dat moeten we, aldus de hoofdman, voorkomen.
Hij was trots dat drie jeugdleden hun nieuwe jeugdvendels konden presenteren. Fenne, Lars
en Luuk Verblakt zijn de jongste gildeleden en willen als (jeugd)vendelier verder. Zeker voor
een gilde geldt: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Onder tromgeroffel en applaus
kwamen de jeugdvendeliers de zaal in.

De drie jeugdleden met de nieuwe vendels.
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Achter deze nieuwe vendels zit ook veel werk. Op de achtergrond zijn dames van onze leden
steeds bezig zodat wij er allemaal netjes bij lopen. Er is veel steun van onze partners en een
dankjewel is hier op zijn plaats. Ook mevrouw Bos heeft haar sporen verdiend onder de
donateurs en in het “naaiatelier Verplak was en is een groep steeds bezig alles klaar te
maken. Hier werden ook de poppen voor de kerstgroep klaargemaakt door “chirurg” Theo
Verplak met assistentie van Niek Huffels en Wiel Guzowski. Inmiddels is de hobbyzolder van
Erica Verbeeten ook geen onbekende plek meer.
Natuurlijk wilde de hoofdman de leden niet vergeten. Zonder de inzet van de leden was alles
niet mogelijk geweest. Hulp was er van Jan Leijssen. Zonder hem was het voor de vendeliers niet mogelijke geweest zich zo goed te presenteren. Ook dankte hij gildezuster Nellie de
Hoog voor haar jaarrapportages van de media. Hij noemde onze koning Maria van Erp.
Voorts vertelde hij dat onze schutters in de regio erg goed bekend staan. In goede samenwerking werden drie schietmasten op ons terrein geplaatst en binnenkort gaan we onze
eigen schuilhut bouwen.
In onze doelstelling, aldus de hoofdman, is ook vermeld de goede band met de kerk. Die
hebben we ook. We zijn er met Antoniusfeest, Sacramentsdag en met Allerzielenviering.
Voor onze gemeenschap zijn we er: denk aan onze wekelijkse tochtjes op de duo-fiets met
een bewoner van het Zorgcentrum en we plaatsen jaarlijks een prachtige kerststal op de
Brink. We begeleiden ook de deelnemers aan de rolstoeldriedaagse op hun laatste avond.
Tot slot presenteerde en zong de hoofdman met de leden van de overheid zijn geschreven
St. Antoniusgildelied. Dit lied met refrein bestond uit de volgende tekst:
“Bij de gilde in Sint Tunnis
Doar is altied wa te doen
’t Zet zich in vur hiel ut durrup
De gilde gèft um van katoen
Jong en auwd dè werrekt samen
Echte vriendschap mit mekaar
Mit trommen, vendeliers
En stoere piekeniers
Goat opzij, gèf ut gilde mar ruum baan
De kunning gut veurp
Ut vaandel hoog in top
St. Antonius, ut gilde kumt ur aan.
Onze burgemeester en beschermvrouwe M.Sijbers vertelde blij te zijn dit eerste lustrum te
mogen meemaken. Zij vond dat er wat onrecht werd aangedaan aan de rijke en lange
historie van het gilde en dat het goed is af en toe stil te staan bij het feit dat het gilde weer
ontwaakt is.
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Beschermvrouwe M. Sijbers feliciteert het gilde.

Dit jubileum is ook een moment om stil te staan bij rijke historie, de bescherming tegen gespuis. Bescherming voor gemeenschapzin, aldus de burgemeester, is niet alleen voor het
verleden maar ook voor de toekomst. Zij vertelde blij te zijn dat er door het gilde veel gedaan
wordt in de gemeenschap, om iets voor elkaar te kunnen betekenen. Zij noemde de a.s.
Kringdag van 28 januari en ook de bijdrage aan de jaarlijkse Koninginnedag en de gemeentelijke Dodenherdenking. Die medewerking maakt alles intenser en zij wilde daarvoor hartelijk dank zeggen.
Kringvoorzitter Odi Bouwmans begon zijn toespraak met te zeggen dat er zoveel lovende
woorden werden gesproken aan het adres van ons gilde. Jullie hebben laten zien dat jullie er
voor gaan en jullie staan er ook voor, aldus de Kringvoorzitter. Het is prettig tijd voor elkaar
te hebben in St. Anthonis. Hij vertelde zich nog goed de viering van 5 jaren geleden te herinneren. Liturgisch geweldig, aldus de Kringvoorzitter maar ook met gevoel voor humor.
Hierna vroeg hij belangstellend naar onze gildeboom die toen geplant is. Hierop antwoordde
gildezuster Nellie de Hoog dat deze boom geweldig groeit. De Kringvoorzitter reageerde met:
zoe zie je maar, als de basis goed is en de grond goed, dan zit het goed. Dat geldt ook voor

Lovende woorden van de Kringvoorzitter.
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het gilde. Hij bedankte dat hij aanwezig mocht zijn. Hij feliciteerde met datgene wat ons gilde
tot nu toe gepresteerd had. “Jullie kennen ze goed in de Kring en ook daarbuiten”.
Hij complimenteerde het gilde voor wat het gedaan heeft in de Kring en wenste het gilde heel
veel succes voor de toekomst.
Verrassend voor de aanwezigen was het optreden van Boks en Bruun. Op erg ludieke wijze
presenteerden zij de oprichting van een gilde van Sint Leker. Wat voor plannen een gilde dat
uit 2 leden bestaat toch al niet heeft.

Boks en Bruun met het Sint Lekergilde!

In elk geval was het een actieve overheid met vereniging van functies! Onze hoofdman
moest hen teleurstellen omdat het St. Antoniusgilde er al voor ’t Leker is. Afgesproken werd
spoedig tot fusie over te gaan!
Er was een tentoonstelling ingericht met “De Caert” uit 1683 als pronkstuk en natuurlijk het
gildezilver, de jaarverslagen en de door gildezuster Nellie de Hoog samengestelde jaarrapportages van de media.

Ook donateurs waren aanwezig en genoten volop.
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Orgelintermezzo’s van gildebroeder Ad van de Vorst en na afloop van het officiële deel, een
optreden van accordeonist Wiel van Loosbroek, verhoogden de sfeer.

Gildebroeder Ad van de Vorst met vrolijke klanken.

Laat op de avond werd van onze beschermvrouwe een hartelijke mail ontvangen waarin ze
uitvoerig schreef over de jubileumviering. Enkele regels daaruit: “Ik ben –als beschermvrouwe - nog niet echt in actie moeten of hoeven komen en gezien de enthousiaste, lieve en
actieve mensen, verwacht ik ook niet dat dit gauw nodig is. En eigenlijk is dat maar goed
ook. Ik denk echt dat er een goede basis is voor de toekomst en hoop dat er ook nieuwe
leden bij-komen, want daarmee hou je het wel levend. Kortom, dank voor de mooie mis, en
dank voor de leuke en gezellige dag”.

Gildebroeders van St. Matthias waren zeer welkome gasten.
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Het was een zeer gezellig samenzijn.

28 januari Kringjaarvergadering.
Ons St. Antoniusgilde maakt deel uit van de Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk”.
Deze kring telt 32 aangesloten gilden. De kring “Land van Cuijk” is met een vijftal andere
schutterskringen aangesloten bij de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.
Elk jaar in januari zijn vertegenwoordigers van de Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk”
bij een van de aangesloten gilden te gast om de Algemene Jaarvergadering van de Kring te
houden. In het kader van het 1e lustrum van het St. Antoniusgilde had de overheid aangeboden dit (lustrum-)jaar als gastheer te willen optreden.

Klaar om de gasten te ontvangen.
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Op zaterdag 28 januari, vanaf 09.00 uur, werden de ruim 100 deelnemers en genodigden
vanaf 09.00 uur in MFA Oelbroeck ontvangen door de Kringvoorzitter, drs. Odi Bouwmans,
onze koningin Maria van Erp en onze Hoofdman Jos Verbeeten, om vervolgens op te trekken naar de parochiekerk waar om 10.00 uur de Kringdag begint met een Eucharistieviering.

De kleurrijke stoet op weg naar de kerk.

De begroeting en een warm welkom.
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Tijdens deze viering verzorgde het Oellandkoor, o.l.v onze hoofdman, de gezangen. Het koor
zong delen van de Antoniusmis van plaatsgenoot Jo de Jong. Hoofdcelebrant in de viering
was pastoor/gildeheer Roland Kerssemakers.
René Aarden, pastor van de pastorale eenheid Gassel, Escharen, Velp en Grave werd in
deze viering als nieuwe kringgildepriester geïnstalleerd.

De nieuwe Kring-gildeheer legt de eed af.

Na de viering keerden de deelnemers terug naar MFA Oelbroeck waar zij een Brabantse
koffietafel gebruikten en aansluitend de algemene jaarvergadering hielden.
Op het einde van de dag mocht ons gilde zich terecht een schouderklop geven want het was
een zeer geslaagde dag.

De leden in vergadering verenigd.
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Deze dag was tot stand gekomen met de inzet van alle leden: elk gildelid heeft op zijn of
haar manier een bijdrage aan deze dag geleverd.
Dit betekende die avond een welgemeend "dank-je-wel", per mail, aan elk van de leden.
De ontvangst die ochtend in MFA Oelbroeck was al heel ontspannen en gezellig.
De begroeting door de kringvoorzitter O. Bouwmans en de verwelkoming door onze burgemeester M. Sijbers waren een warm welkom voor de gasten.
De kleurrijke stoet naar en vanaf de kerk was leuk om te zien.
De Eucharistieviering waarin onze gildeheer R. Kerssemakers voorging, was goed verzorgd
en de gezangen van het Oellandkoor, o.l.v. onze hoofdman Jos Verbeeten, zorgden voor
een aangename bijdrage aan de viering.
De inwendige mens was tevreden door de uitstekende Brabantse koffietafel. Van zowel het
Kringbestuur als van de gasten waren er lovende woorden richting ons gilde over de verzorging van deze dag. Dat doet toch goed!
De Kringvoorzitter verwoordde het als volgt: "Wij voelen ons niet alleen welkom, maar wij
voelen ons ook opgenomen door het St. Antoniusgilde".

Met de hulp van de leden werd het een geslaagde dag.

“Van alle markten thuis!”
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16 februari.
De statutair verplichte voorjaarsledenvergadering werd gehouden in de blokhut. De gebruikelijke onderwerpen waren geagendeerd. In zijn woord van welkom memoreerde hoofdman
Jos Verbeeten de viering van het eerste lustrum en ging hij in op de samenwerking en inzet
van de leden. Tijdens de vergadering bleek dat het voorstel tot contributieverhoging, en het
besluit van de overheid om geen drank van huis mee naar het gildeterrein en/of blokhut te
brengen veel tongen los te maken. Aan het einde van de vergadering sprak de hoofdman
van een boeiende vergadering. Het verloop van de vergadering gaf sommige leden geen
prettig gevoel.
3 maart.
Gildebroeder Henk Derks werd op 1 maart 50 jaar jong. Hij wilde dit groots vieren en nodigde
alle gildebroeders en –zusters uit voor een feestavond in D’n Herberg. Een groot aantal
leden gaf aan de uitnodiging gevolg. In zomerkleding (polo-shirt) vierden de leden het feest
mee.
16 maart.
Scouting St. Patrick deed mee aan de landelijke actie van het Oranje Fonds NL Doet. Ook
ons gilde had zich weer bereid verklaard hulp te bieden. Het plaatsen van een natuurlijke
afrastering van Robinahout werd grotendeels uitgevoerd door de gildebroeders Wiel van
Dijk, Theo Verplak, Bert Ermers, Thijs van Tilborg en Theo Artz.

Na gedane arbeid is het goed rusten!
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19 maart.
De overheid was aanwezig bij de uitreiking van de versierselen behorende bij de benoeming
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau aan gildezuster Mia van der Zanden. Deze uitreiking geschiedde door burgemeester M. Sijbers.

Na de overvendeling en de toespraak van de hoofdman was het tijd voor de felicitaties.

Mia werd met deze onderscheiding verrast tijdens de voorjaarsvergadering van de KBO Sint
Anthonis in mfc Oelbroeck. Mia heeft sinds 1988 activiteiten ontplooid op het gebied van
zorg, ouderenwelzijn, politiek en cultuur. Mia kan, zo lazen we, gekwalificeerd worden als
“iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen
heeft gestimuleerd”. In haar lijst van verdiensten komt ook haar inzet voor ons gilde voor.
22 maart.
Op deze donderdagavond werd de onderlinge wintercompetitie afgesloten. Natuurlijk geschiedde dit met de prijsuitreiking. Namens de schietcommissie maakt e gildebroeder Riny
Arts de winnaars bekend. In de A-klasse was gildebroeder Rinie Bloemen de winnaar en in
de B-klasse was deze eer voor gildebroeder Jan van Tilborg.
25 maart.
De gildebroeders en –zuster 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 enkele geïnteresseerden was er op de schietbanen een
gespannen sfeer terwijl de overige schutters en leden met enkele partners buiten in het
voorjaarszonnetje gezellig in gesprek waren.
Er werd geschoten in de A-klasse en in de B-klasse.
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De 2 trotse winnaars.

Nadat iedereen zijn serie van 10 schoten had gelost was de winnaar bekend. In de A-klasse
werd Rinie Bloemen winnaar. In de B-klasse werd Jan van Tilborg winnaar. Met trots namen
de winnaars de beker in ontvangst.
30 april.
Natuurlijk was ons gilde die dag present. Na de verzameling om 10.30 uur trok de stoet naar
het zorgcentrum “Op ’t Hoogveld”. Hier gaven drie vendeliers een vendeldemonstratie.
Prachtig gelijke zwaaien deden de vlaggen wapperen. De bewoners genoten volop onder
warme zonnestralen. Na een kop koffie trok de stoet naar het gemeentehuis om de 10 nieuw
gedecoreerden te overvendelen.

Het overvendelen van de nieuw gedecoreerden.
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Na afloop nodigde de burgemeester de leden uit om in het gemeentehuis een drankje te
nuttigen. Hier werd, vanzelfsprekend, dankbaar gebruik gemaakt. ’s Middags waren onze
koningin en enkele leden aanwezig bij de huldiging van het St. Tunnisse Metworstpèèrd.
Koninginnedag 2012 werd in St. Tunnis zonovergoten gevierd.
3 mei.
Het is gebruikelijk dat onze leden in de maanden mei tot en met september op de donderdagavond een tochtje op de duo-fiets gaan maken met een bewoner van het zorgcentrum.
Op deze dag zou gildebroeder Wiel van Dijk het seizoen openen. In het zorgcentrum was
men er echter nog niet klaar voor. Niemand wist hoe of wat. Dus: op naar de volgende
donderdag.
4 mei.
4 mei staat voor Dodenherdenking. De gemeentelijke Dodenherdenking was dit jaar in
Westerbeek.

De stille tocht op weg naar het Peelplein.

Na een samenkomst in de Schans volgde de stille tocht naar het kerkplein. 2 Kransdragers,
jongeren uit Westerbeek, gingen voorop. Vervolgens legden 12 jongeren, onder leiding van
de burgemeester en 1 lid van de plaatstelijke dorpsraad 12 bloemtakken op de oorlogsgraven. Intussen speelde harmonie St. Cecilia uit St. Anthonis.
Na het vendelzwaaien werd een gedicht voorgelezen en volgde de toespraak van de burgemeester. Hierna was het Dodenappèl. Na het spelen van de Last Post legde de burgemeester een krans waarna 2 minuten stilte in acht werd genomen.
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Om 20.00 uur was er 2 minuten stilte.

Tijdens het spelen van het Wilhelmus werd de vlag gehesen en na een slotwoord van de
voorzitter van de dorpsraad legden de aanwezigen voor vertrek een bloem. Het was een perfect georganiseerde herdenking.
5 mei.
De nationale viering van de Bevrijdingsdag was dit jaar in Breda. Het was leuk de Federatievoorzitter van de NBFS, onze hoofdman, ’s avonds op het 8-uurjournaal te zien bij de "happy
few" van Brabant, zoals de verslaggever de aanwezigen noemde.
12 mei.
De commandant en de deken-schrijver waren in Overloon bij de SAT-commissie te gast voor
een presentatie over de richtlijnen van het algemeen klassement gildedagen. Niet steeds
duidelijk was dat de gildedagen gehouden worden om de historie levendig te houden en niet
om een zo hoog mogelijk aantal punten te winnen!
2 juni.
Piekenier Niek Huffels en deken-schrijver Pierre van den Berg namen deel aan de Rabobank
Verenigingsdag. Vanaf MFA Oelbroeck fietsten zij met vele vertegenwoordigers van vele andere verenigingen een 20 km lange fietstocht door de omgeving van St. Tunnis. Toch maar
weer mooi € 145,00 voor de verenigingskas.
Op het gildeterrein was een aantal andere gildebroeders actief de aauw prinsen van d’n
Uutlaot aangenaam te onderhouden met wipschieten. Ook zij zorgden voor aanvulling in de
kas van de deken-schatbewaarder.
3 juni.
Natuurlijk was ook ons gilde aanwezig als een van de dertig gildes die deelnamen aan de
kringgildedag ter ere van het 360-jarig bestaan van het Oploose St. Matthiasgilde.

18

Een aantal vendeliers tijdens het slangendefilé.

De gildes lieten zich niet stoppen door het slechte weer. De organisatie was geweldig en de
sfeer broederlijk.

Zijn de winnaars blij of niet!

Trots was ons gilde hier enkele prijzen te behalen. Gildebroeder Gerrit Aben won de 3e prijs
wipschieten individueel van deze kringdag en ook een viertal viel in de prijzen. De gilde-
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broeders Gerrit Aben, Ad van de Vorst, Louis van der Zanden en Arno Rombouts werden als
viertal kampioen.
10 juni.
Het koningschieten van het St. Antoniusgilde op de Brink was weer een succes.
Volgens traditie en overeenkomstig het bepaalde in De Caert, het huishoudelijk reglement
van het gilde, vonden de dagactiviteiten onder grote belangstelling van inwoners en passanten plaats.
Al om 7 uur in de ochtend was de aankondiging van het koningschieten op diverse plekken
in het dorp. De deken-gildebode en een tamboer waren vroeg op pad om deze bijzondere
gebeurtenis aan te kondigen.
Nadat het gilde het koningspaar had afgehaald werd deelgenomen aan de Eucharistieviering, waarin gildeheer pastoor Roland Kerssemakers voorging, en de Sacramentsprocessie.
Een voortreffelijke lunch bij De 3 Burgemeesters maakte het ochtendprogramma mede tot
een succes.
Na de lunch trok het gilde op naar het grasveld van de Brink waar ’s morgens vroeg door
Bloemsierkunst Van de Mortel enkele prachtige, grote bloemstukken waren geplaatst. Een
erg sfeervol plaatje op de toch al mooie Brink. De weergoden zorgden voor prachtige zonnestralen met de juiste temperatuur.

De vogel is geplaatst en de boom wordt omhoog gehaald.

Nadat het wereldlijk gezag en het kerkelijk gezag de boom hadden “gevrijd”, kon de wedstrijd
beginnen.
Goed geluimd en positief, strijdlustig ingesteld, begon de wedstrijd. Duidelijk was dat meerdere gildebroeders en ook de oud-koning Maria voor het koningschap schoten. Na 169
schoten was de winnaar bekend. 116 Raakschoten waren nodig om de vogel naar beneden
te krijgen. Gerrit Aben was de nieuwe koning. Eindelijk was het zover! En Gerrit was terecht
trots.
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De nieuwe koning Gerrit Aben legt de eed af.

Met prinses Nellie in zijn nabijheid, verklaarde Gerrit Aben luid dat hij “zijn best zal doen met
de hulp van God en de heilige Antonius Abt een goede koning te zijn door het koningschap
op een waardige wijze en tot eer van het gilde in te vullen, de Caert hierbij na te leven en
niets te doen in het nadeel van het gilde”
Hoofdman Jos Verbeeten mocht de koning vervolgens het juweel omhangen.
Nadat de formaliteiten voor de installatie waren verricht werd door burgemeester Sijbers de
erewijn aangeboden. Aansluitend was er voor de gildebroeders en –zusters nog een gezellig
samenzijn.

De nieuwe koning Gerrit met zijn koningin Nellie
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16 juni.
Een aantal gildebroeders was op het gildeterrein waar buurtvereniging “De Hoefstraat” hun
jaarlijkse barbecue begonnen met wipschieten. Al snel bleek dat onder de aanwezige dames
goede schutters waren. Een eventueel lidmaatschap van een van de dames bij ons gilde
werd door de wederhelft ondersteund.
17 juni.
Het prachtige, oude, kostbare beeld van Antonius is weer terug in onze kerk. Gildebroeder
Harrie van Erp had al langer het voornemen het beeld stabiel te maken. Ook heeft onze
gildebroeder de achterkant van het beeld op een nette manier dicht gemaakt. Het was een
klus van vele uren, die toch in een week door Harrie werd geklaard.
20 juni.
Het begin werd gemaakt met de bouw van de veelbesproken schuilhut. Op het erf van exkoning Marcel van Erp waren het de gildebroeders Marcel van Erp, Wiel Guzowski, Noud
van Lankveld en Gerrit Aben die de schaaf, zaag en hamer ter hand namen. De zijkanten
werden deze dag gemaakt.
24 juni.
Het Koninklijk St. Willibrordusgilde in Geijsteren organiseerde vanwege het 540-jarig bestaan
een Vrije Gildedag. Met 29 andere gilden in en buiten onze Kring, zelfs een gilde uit Duitsland, was ook ons gilde een van de deelnemers. Het koningspaar, de deken-schrijver en de
deken-schatbewaarder waren bij het ochtendprogramma en de erewijn aanwezig. In de
Plechtige Gildemis, waarin voorgingen de pastoor van Geijsteren en onze kringgildepriester,
zong het gildekoor van Geijsteren a capella een gregoriaanse mis.
Ons gilde mocht met de gilden uit Oploo, Soest en Geijsteren de tentoonstelling organiseren.
Voor ons gilde was dit nieuw. Gildezuster Nellie de Hoog en gildebroeder Harrie Arts bezetten onze stand en informeerden de belangstellenden. Door het slechte weer kreeg de tentoonstelling extra aandacht van de aanwezigen. Deze dag zal in het geheugen blijven als
een gildedag met heel veel regen. Na de massale opmars, in stromende regen, ging het
slangendefilé niet door. Ook het (jeugd-)vendelen en het schieten leden onder de
weersomstandigheden. Het was dan ook niet verwonderlijk dat diverse deelnemers vroeg
naar huis gingen.
3 juli.
Intussen waren de zijkanten van de schuilhut gereed en vond transport plaats naar het gildeterrein. De werkgroep plaatste vandaag het geraamte van de hut en het wachten is op de
wanden.
6 juli.
Donderdag 6 juli werden de dakpannen gelegd. Die avond regende het en kon het “schuilen”
beginnen.
7 juli.
De overheid had besloten voor de verschillende buitenactiviteiten 2 partytenten aan te
schaffen. De deken-gildebode en de deken-schrijver gingen op pad voor de aankoop.
Aangezien er bij de Sligro in Nijmegen nog slechts een in voorraad was, werd de tocht
vervolgd naar de Sligro in Veghel. Uiteindelijk gingen zij met 2 tenten naar St. Tunnis.
10 juli.
Toch was het de werkgroep gelukt de planken voor de zijwanden voor de schuilhut eerder te
krijgen dan toegezegd door SBB. Op 10 en 11 juli waren deze zover klaar dat, tot verrassing
van de leden, de wanden dicht gemaakt konden worden. Op donderdagavond 12 juli werd de
hut nog eens goed “bestudeerd en besproken”, zoals dat binnen ons gilde gebruikelijk is.
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De dag na plaatsing stond deze foto op www.tunnis.nl

7 juli.
Op 7 juli werd op het gildeterrein de dorpencompetitie op de wip geschoten. Er waren onge-veer 35 deelnemende schutters. Niet alleen de schuilhut maar ook de 2 nieuwe partytenten
werden officieus in gebruik genomen. Gildezuster Ria Gooren zorgde, zoals gebruikelijk, dat
de consumpties op de juiste plaatsen terecht kwamen en gildebroeder Jan van Tilborg zorgde voor de warme geneugten.
19 juli.
De werkgroep van de schuilhut had die dag de hut klaar. Stenen waren onder de wanden en
vorsten werden op het dak gelegd. Ook de bouw van de schuilhut liet de samenwerking van
en tussen de leden zien.
23 juli.
Voor de tweede keer verleenden vrijwillige gildebroeders hun medewerking aan “Daags na
de Tour” in Boxmeer. Er kwam weer een leuk bedrag bij de deken-schatbewaarder binnen.
Wederom een teken van betrokkenheid van de leden.
17 augustus.
Inmiddels is de schuilhut op het gildeterrein helemaal klaar. Zijwanden zijn geplaatst, de
vorsten hebben hun plek en de tegels staan rechtop. Tijdens de vergadering van de overheid
van 17 augustus sprak de hoofdman zijn waardering en complimenten uit aan de koning en
de overige leden van de werkgroep. “Het ziet er geweldig uit”, aldus de hoofdman.
5 september.
In ons parochieblad Antoniusklokje, nr 12 van jaargang 34, lazen we de volgende tekst: “Het
prachtige, oude, kostbare beeld van Antonius is al weer sinds enige tijd terug van weggeweest in onze kerk. Gildebroeder Harrie van Erp had al langer het voornemen het beeld een
vlakke onderkant te geven zodat het zelfstandig stabiel zou kunnen staan, zonder er een
dikke spijker onder te leggen. Voor de vieringen in de kerk als ons gilde aanwezig is, gaf het
steeds problemen het doek onder het beeld te leggen. Na de viering van Sacramentsdag
werd, met instemming van de pastoor, de daad bij het woord gevoerd. Ook heeft de ijverige
gildebroeder toen maar meteen de rug van het beeld op een nette manier dicht gemaakt.
Want tot nu toe had het Antoniusbeeld een “open rug”, al moeten we dat hier niet al te dramatisch opvatten. Het was een klus van vele uren, die toch in een week door Harrie werd
geklaard. Daar mogen we zeker een welgemeend “Dankjewel” op zeggen!
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6 september.
Veel bewoners van verzorgingshuis “Op ’t Hoogveld” namen deel aan de jaarlijkse rolstoelavonddriedaagse. Zoals gebruikelijk was ons gilde de laatste avond present om de deelnemers vanaf de laatste stempelplaats naar het verzorgingshuis te begeleiden. Dit jaar was
het plein voor het MFC de plaats waar het gilde vertrok, gevolgd door de deelnemers die intussen allemaal een grote zonnebloem hadden ontvangen van de organisatie. Een kleurrijke, gezellige stoet trok via de Jutta van Nassaulaan, Deken Molmansstraat en Oude Breestraat naar “Op ’t Hoogveld”. Voor binnenkomst gaven de vendeliers in de tuin nog een vendeldemonstratie. Binnen wachtte de accordeonclub uit St. Tunnis.
15 september.
De schuilhut is gereed maar voor het invallen van de avond was nog geen voorziening getroffen. Met technische ondersteuning werd een sleuf gegraven en een elektriciteitskabel,
met instemming van de scouting, in de grond gegraven. De gildebroeders en –zusters zagen
snel het licht schijnen.
22 september.
Onze hoofdman Jos Verbeeten en zijn echtgenote Erica hebben er een traditie van gemaakt
de scheidende koning te “uit-eten” bij hen thuis. De “oude” overheid met partners waren deze
avond bij hen te gast en genoten van een gezellige, smaak- en sfeervolle avond. In verband
met verplichtingen van Jos had Erica deze dag alleen de voorbereidingen moeten treffen. En
het was weer uitstekend!
23 september.
Op zondag 23 september jl. werd op het gildeterrein aan het St. Patrickpad het interne kampioenschap “kruisboogschieten op de wip” gehouden. Er werd sportief gestreden om de wisselbeker.
Hierbij is niet dat – zoals bij het Koningschieten – het schot van geluk de winnaar bepaalt,
maar de werkelijke schietcapaciteiten van de individuele deelnemer.
Na een spannende wedstrijd was Rinie Bloemen de winnaar en mocht hij de begeerde wisselbeker voor “clubkampioen wipschieten” voor de tweede keer in ontvangst nemen. Ook
vorig jaar was Rinie, hij schoot toen alle schoten raak, clubkampioen.

Terecht een trotse winnaar!
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Aansluitend aan dit interne kampioenschap was er voor alle leden met hun partner de jaarlijkse barbecue .
Hoofdman Jos Verbeeten complimenteerde de bouwers van de schuithut en de makers van
de nieuwe schietbanen. Het opbouwen en afbreken van deze banen kan voortaan snel gebeuren.
29 september.
Voor het laatst dit jaar werd er op de wip geschoten op ons gildeterrein. Niet door onze
schutters, maar door een aantal personen van “de oude leiding” van de voormalige jeugdsoos in “De Hoefslag””. Er waren 2 goede schutters bij die in ons dorp wonen en het schieten
ook nog leuk vonden. Reden om hen te bewegen gildebroeder bij onze vereniging te worden.
De toekomst zal het leren!
13 oktober.
Het koningspaar, de deken-schrijver en de commandant namen deel aan de hoofdliedendag
van de NBFS in Den Bosch. Op de parade aangekomen werd eerst een tafel gezocht voor
een kop koffie met de bekende Bossche bol van de fa. De Groot. De dag begon 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. Concelebrant was Drs. J. Jansen, o.praem,
pastoor van Dinther. Het Sint Barbaragilde uit Dinther luisterde, samen met het gildekoor van
het Sint Barbaragilde, de viering op. Het thema van de viering en gildedag luidde: “Proeft u
ook de gildesfeer in ons Brabantse Land?”.
Het verdere programma vond plaats in het Provinciehuis. Met een muzikaal intermezzo van
het gildekoor begon het middagprogramma. In zijn jaarrede bedankte de federatievoorzitter
Jos Verbeeten de Commissaris der Koningin voor de gastvrijheid in het huis der provincie.
Behalve de Commissaris heette hij ook welkom Mgr. Hurkmans, de heer Peter-Olof
Hoffmann, General-sekretär van de EGS en enkele andere genodigden. Een speciaal welkom was er voor de secretaris van het bestuur, de heer Ton de Brouwer. Na een langdurige
afwezigheid door een ernstige ziekte kon hij weer aan de bestuurstafel zitting nemen. De
voorzitter meldde dat er enkele gesprekken zijn geweest met Mgr. Hurkmans over wat de
katholieke kerk en het gilde van elkaar mogen/kunnen verwachten en voor elkaar kunnen
betekenen. Er is een werkgroep gevormd die dat nader zal uitwerken. Ook werd kennisgemaakt met de Europa Koning en Europa Prins. De voorzitter vroeg aandacht voor de
Romereis in april 2013. Hij mocht een aantal leden een speld van verdiensten van de NBFS
opspelden. Een uitstekend verzorgde Brabantse koffietafel in het personeelsrestaurant deed
de deelnemers goed. ’s Middags verzorgde het trio Henk Habraken de muzikale omlijsting.
Tussendoor hield Paul Spapens, de Brabantse volkscultuurman een interessante lezing over
de cultuur rond het eten. Het begon met hoe men kon vaststellen of iemand een echte
Tilburger was. Hij hield steeds een aandachtig gehoor.
Deze hoofdliedendag kende een bijzonder aangename, ontspannen sfeer.
20 en 21 oktober.
In het Dorpshuus in Ledeacker organiseerde de schietcommissie de BKB-wedstrijden. Er
werd deelgenomen op 7 banen door 66 schutters. De organisatie ontving veel lof voor de
locatie, de inrichting en de verlichting.
4 november.
In onze parochie was de jaarlijkse Dodenherdenking. Ons gilde was zoals gebruikelijk, bescheiden in de middagviering aanwezig. In verband met het slechte weer was er geen bezoek aan de begraafplaats en konden wij voortijdig huiswaarts keren.
17 november.
Op zaterdag 17 november presenteerden zich ruim 25 verenigingen en clubs uit onze
gemeente in Oelbroeck bij gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van Oelbroeck. Het bestuur van Oelbroeck vierde dit jubileum met een grote verenigingendag. Ook ons gilde nam
deel en presenteerde zich. Onze stand werd bezet door gildezuster Nellie de Hoog en gildebroeder Harrie Arts. Natuurlijk was ons vaandel in de stand en de originele Caert met het
oude medaillon. Het gildezilver hing netjes op de schragen. Verder gaf ons gilde een demonstratie vendelen onder tromgeroffel. Onder het publiek was belangstelling voor het vlak-
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schieten. Natuurlijk was dit een buitenactiviteit. Het was een gezellige en geslaagde middag/
avond die door veel belangstellenden werd bezocht.

Met plezier waren Nellie en Harrie in de stand aanwezig.

22 november.
Op donderdagavond 22 november was in de blokhut van scouting St. Patrick de najaarsledenvergadering. Er waren 28 leden aanwezig. De vergadering had een prettige sfeer.

De overheid achter het grote aantal bekers.

Voor aanvang van de vergadering had gildebroeder Ad van de Vorst een groot aantal
gewonnen bekers op de tafel van de overheid geplaatst om aandacht te vragen voor een
definitieve plek.
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Ex-koningin Maria van Erp ontvangt de herinneringsfoto.

Tijdens de vergadering vroeg de hoofdman begrip voor ruimte voor elkaars meningen en
aandacht voor alcoholgebruik. Hij prees de inzet die er dit jaar weer was van de verschillende leden.
Natuurlijk was op deze najaarsvergadering ook de overhandiging van de herinneringsfoto
aan de ex-koning.
6 december.
Niet op de geplande datum 7 maar op 6 december werd de kerststal geplaatst. De weersvooruitzichten (veel sneeuw) zorgden er voor dat reeds op donderdagmiddag de “bouwploeg” werd opgeroepen en om 2 uur werd begonnen met de werkzaamheden. Dank zij de
aanpassingen van afgelopen zomer werd de stal snel in elkaar gezet. Na 2 uur en 20
minuten lagen de pannen er op. Sommige gildebroeders waren van mening dat de bouw
geen “produktiewerk” moet zijn maar een aangename bezigheid! Een leer voor de volgende
keer.
14 december.
Nadat enkele gildebroeders de kerstgroep van de zolder van het gemeentehuis hadden gehaald en bij de stal geplaatst zorgden de dames, onder leiding van Erica Verbeeten, voor het
aankleden.
15 december.
De 4 jonge schapen van Gerrie van Sambeek van de Zandkant en de ezel van de familie
Vloet uit Stevensbeek arriveerden in de weide bij de stal.
20 december.
Bij de vele bezoekers die na plaatsing al naar de stal kwamen hoorden ook de ambtenaren
van onze gemeente. Tijdens de kerstviering met het gemeentepersoneel ging men even van
het gemeentehuis naar de stal waar burgemeester Sijbers haar kersttoespraak voor het
personeel hield.
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Burgemeester Sijbers houdt de kersttoespraak voor de medewerkers van de gemeente.

24 december.
De kinderkerstviering in onze parochiekerk eindigde met het leggen van het kindje Jezus in
de kribbe.
Een goed verzorgde viering met veel belangstelling ging vooraf aan de beschuit met muisjes
bij de stal. Glühwein en warme chocolademelk werden weer uitgedeeld terwijl een ensemble
van harmonie St. Cecilia kerstliedjes speelde.
Er was geen sneeuw maar er was wel weer een bijzondere sfeer.

Het geheel zorgde voor een bijzonder plaatje.
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27 december.
De geplande kerstliederenavond door Ège Wies uit Wanroij en het Oellandkoor uit ons dorp
bij de kerststal werd door de aanhoudende regenbuien op het laatste moment afgelast.
Vergadering van de overheid.
De overheid vergaderde in 2012 op de volgende data:
- 9 januari:
ten huize van de deken-gildebode;
-15 maart:
ten huize van de deken-schrijver;
-31 mei:
ten huize van de deken-hoofdman;
-20 juni:
ten huize van de deken-schatbewaarder;
-17 augustus:
ten huize van de koning;
-15 oktober:
ten huize van de deken-gildebode;
-22 november:
in de blokhut.
Tijdens deze vergaderingen werd op kosten van de gastheer een “natje en een droogje”
gebruikt!

Koning en koningin na de kinderviering in de Kerstnacht bij de stal.
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St. Antoniusgilde
Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt

Ledenlijst

(31 december 2012)

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.
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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

Ere-lid.
L. van Spreeuwel

Leden van de overheid 2012.
Hoofdman

:

Jos Verbeeten

Deken-schrijver

:

Pierre van den Berg

Deken-schatbewaarder

:

Arno Rombouts

Deken-gildebode

:

Thijs van Tilborg

Koning

:

Gerrit Aben

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

2012 :

Gerrit Aben

Gildeheer:
Pastoor Roland Kerssemakers

Beschermvrouwe.
Burgemeester mevrouw M. Sijbers

Commandant:
Wiel van Dijk

Piekeniers:
Niek Huffels
Ad van de Vorst
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Tamboers:
Theo Artz
Maria van Erp
Noud van Lankveld
Louis van der Zanden

Vaandrig:
Marcel van Erp
Reserve: Wiel Peeters

Zilverdragers:
Jan van Wanroij
Ben van der Zanden

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
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Eerst nog een groepsfoto met koning Maria van Erp – Weerts voor het koningschieten 2012 begint.
De tekst op haar schild luidt: “Niets in deze wereld is mij dierbaarder dan mijn kinderen Bea, Loes, Stijn en mijn
man Marcel (koning 2010)”.

St. Anthonis, 31 december 2012.
De deken-schrijver,
Pierre van den Berg.

33

