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Aantal leden. 
Op 1 januari telde het gilde 42 leden:  30 gildebroeders, 7 gildezusters en 5 jeugdleden. 
In 2013 hebben onderstaande leden hun lidmaatschap opgezegd: 
4 mei:  Ben van der Zanden; 
 Mia van der Zanden – van de Laar. 
  
Nieuwe leden. 
Op 12 december is een nieuwe aanmelding voor een gildebroeder ontvangen. De besluit-
vorming over de toelating zal plaatsvinden in 2014. 
 
Donateurs. 
Op 3 februari 2013 heeft de heer D. Geerits zich afgemeld als donateur. 
 
Activiteiten. 
2 januari. 
Gildezuster Nellie de Hoog bracht de deken-schrijver haar in 2012 samengestelde docu-
mentatiemap met krantenartikelen, foto’s  en andere documenten die over het afgelopen jaar 
op ons gilde betrekking hadden. Zoals gewend van haar, was het weer een prachtige infor-
matiebron voor de toekomst. 
7 januari. 
Het feest van Driekoningen was voorbij en dus kon de kerstperiode worden afgesloten. In de 
ochtend werd de kerstgroep op de zolder van het gemeentehuis geplaatst zodat de kleding 
kon drogen. Aansluitend gingen de schapen en de ezel weer naar “huis”. Hierna werd be-
gonnen met de sloop van de stal en het verwijderen van de wei. Met gebruikmaking van de 
kraan op een vrachtwagen van de gemeente, werden de onderdelen van de stal op de kar 
geplaatst en kon transport plaatsvinden naar de schuur bij gildebroeder Marcel van Erp. 
Rond 16.00 uur lag het grasveld er weer netjes bij.  
20 januari. 
Op 20 januari werd het Antoniusfeest gevierd. Sinds de heroprichting was het niet zo koud. 
Er werd dan ook besloten om de koning niet aan huis af te halen maar na samenkomst op 
De Merret onmiddellijk naar de kerk te gaan. Bij samenkomst op De Merret bleven veel leden 
in de auto wachten tot het moment van vertrek was aangebroken. In de Eucharistieviering 
ging kapelaan Rodeyns voor die de kinderen, het was ook kinderdienst, op een leuke manier 
de betekenis uitlegde van het gilde. Onze gildeheer kon niet aanwezig zijn in verband met de 
uitreiking van een Pauselijke onderscheiding in de deelparochie Maashees. Aan het einde 
van de viering was de overvendeling voor het altaar. 
Na afloop gingen alle leden per auto naar de blokhut voor de Brabantse koffietafel.  
De deken-schatbewaarder sprak een woord van welkom en verontschuldigde onze hoofd-
man Jos Verbeeten, die voor het EGS in Krakau (Polen) verbleef. Hij heette bijzonder wel-
kom onze beschermvrouwe, burgemeester Marleen Sijbers met haar echtgenoot en kape-
laan Rodeyns. Na een tafelgebed door de kapelaan werd geproost met de bekende borrel. 
Onze gildebroeder Jan van Tilborg had het weer netjes voor elkaar. Er waren kaantjes, ge-
bakken bloedworst en gebakken balkenbrei in overvloed. Hier moest wel een positieve 
reactie op komen tijdens de eerstvolgende ledenvergadering! 
Tijdens de koffietafel maakte gildebroeder Wim Wellen bekend dat die dag zijn buurman, 
onze gildebroeder Marcel van Erp, jarig was. Hier volgde natuurlijk spontaan een “lang zal hij 
leven”. Marcel bood vervolgens de leden een consumptie aan. De deken-schatbewaarder 
meldde dat uit de kas 3 consumpties werden verstrekt. 
Antoniusfeest 2013 was weer een geslaagde dag. 
26 januari. 
Dag van de kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk”. De hoofdman, de koning en de 
deken-schrijver waren aanwezig in de Gildemis en namen deel aan de koffietafel en de 
algemene jaarvergadering in Overloon (Sint Theobaldusgilde). Voorganger in de Eucharistie-
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viering was gildeheer R. Aerden. Het was erg koud tijdens de route van Ut Gildehuus naar 
de kerk en terug.  
Op de agenda stonden drie bijzondere agendapunten:  
-afscheid van kringvoorzitter drs. Odi Bouwmans en benoeming tot nieuwe kringvoorzitter 
van Karel van Soest; 
-boetebedrag afwezigheid gildedagen; 
-aanpassing huishoudelijk reglement. 
Het voorstel van het bestuur tot het vaststellen van verhoging van de boete voor het zonder 
geldige reden afwezig zijn van een gilde op zowel de Kring- als de vrije gildedag te verhogen 
van € 50,00 naar € 200,00 werd verworpen. (Ons gilde stemde voor het voorstel). 
Het bestuur nam na enige discussie het voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk regle-
ment terug. 
14 februari. 
In de blokhut werd de jaarvergadering gehouden. De agenda kende de gebruikelijke onder-
werpen. Na de opening en een woord van welkom richtte de hoofdman zich tot de deken-
schrijver Pierre van den Berg die onlangs in besloten kring afscheid genomen had van zijn 
werkzaamheden als ambtenaar bij de gemeente Sint Anthonis. Ook de overheid was hierbij 
genodigd en aanwezig. Bewust was de overheid die middag met “lege handen” naar de 
bijeenkomst gegaan. Daarom wilde de hoofdman in deze vergadering, in aanwezigheid van 
de leden, namens het gilde alsnog een attentie aanbieden in de vorm van het boek “Wereld 
in woorden”, geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300 – 1400, van Frits van 
Oostrom. Hierna overhandigde hij Pierre het boek en zei te hopen dat Pierre nog lang de 
functie van deken-schrijver wil vervullen. 
Ook sprak de hoofdman zijn waardering uit voor de inspanningen van de leden. Hierbij 
noemde hij met name de bouw van de kerststal en de nieuwe schietbanen. 
Bij de behandeling van de begroting stemde de vergadering in met een contributieverhoging  
van:   
-volwassen leden: € 60,-; 
-jeugdleden:  € 25,00; 
-donateurs:  € 30,00. 
Natuurlijk kwamen ook ter sprake de ontwikkelingen van een gildehuis en de bouw van de 
schuilhut. 
Om het jeugdbeleid goed te kunnen uitvoeren zullen enkele leden in samenwerking met 
leden van het St. Matthiasgilde uit Oploo contact opnemen en tot actie overgaan. 
Een opmerking tijdens de rondvraag leidde er helaas toe dat een van de leden van de 
schietcommissie zich terugtrok uit de commissie en de sleutels van de blokhut bij de hoofd-
man inleverde. Nadien trad ook een ander lid zich terug uit de commissie. De plaatsen 
werden ingevuld door Rinie Bloemen en Noud van Lankveld. In de vergadering meldde 
koning Gerrit zich als toekomstig zilverdrager. 
21 februari. 
Op uitnodiging van de hoofdman had een gesprek plaats met de schutters om uit de ontsta-
ne  situatie een oplossing te vinden. Tijdens dit gesprek zei de hoofdman dat men, terwijl 
men elkaar de hand reikt, problemen moet kunnen uitspreken. 
15 maart. 
Een aantal gildebroeders hielp deze vrijdag en de volgende zaterdag mee bij de klussen 
tijdens de landelijke actie NL Doet bij Scouting. Nadat onze commandant Wiel van Dijk de 
eerdere dagen van de week al had geklust kwamen deze dag onze hoofdman Jos Verbeeten 
en de gildebroeders Bert Ermers en Theo Verplak de groep van scouting versterken. 
‘s Morgens werd er begonnen met een werkbespreking en koffie, en daarna ging iedereen 
aan de slag: 
-in blokhut de Hoefse Hut werden 125 meter plint aangebracht en ingewassen; 
-buiten werd een sleuf gegraven tussen bomen door om een verzamelkabelslang te leggen 
van de  blokhut naar de klimtoren; 
-voor de klimtoren werd een bank geplaatst en er werden rubberen tegels onder gelegd; 
-de kampvuurkuil werd schoongemaakt. 
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Het was werken voor de spitters! 

 
Het plintenkarwei werd afgemaakt op zaterdag 16 maart 2013. 
 

 
 

Ieder zijn vak! 
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16 maart. 
Het gildeterrein werd weer beschikbaar gesteld aan AV Olympus voor de jaarlijkse (15e) hal-
ve marathon in de boswachterij St. Anthonis. 
18 maart.  
Er vond in de blokhut een gesprek plaats tussen onze overheid en de voorzitter en secretaris 
van Stichting Scouting St. Patrick. Doel was een principe-uitspraak te krijgen over de wens 
van de overheid om in de toekomst op de huidige wijze gebruik te kunnen blijven maken van 
de blokhut, natuurlijk met eventueel noodzakelijke aanvullende afspraken. Ons gilde staat 
hier voor open. Indien er instemming komt van scouting is een eigen gildehuis niet (meer) 
nodig. Hoofdman Jos Verbeeten verwoordde het op een duidelijke wijze. De aanwezige be-
stuursleden van scouting reageerden positief met als voorwaarde dat zij onze vraag voor de 
goede orde wel even aan het voltallig bestuur wilden voorleggen. De overheid had goede 
hoop dat er volledige instemming zou komen van Stichting St. Patrick. 
21 maart. 
Op deze donderdagavond werden de winnaars bekend gemaakt van het winterseizoen 
vlakschieten. In het winterseizoen is er elke donderdagavond een competitie in 20 series van 
10 geschoten. Van deze wintercompetitie werd Theo Heijligers van het St. Matthiasgilde uit 
Oploo winnaar in de A-klasse en Louis van der Zanden werd winnaar in de B-klasse. 
24 maart. 
De gildebroeders en –zusters sloten het winterseizoen af met een intern kampioenschap 
vlakschieten. De wedstrijden vonden plaats in de blokhut. Er werd geschoten in de A-klasse 
en in de B-klasse. 
Nadat iedereen zijn serie van 10 schoten had gelost was de winnaar bekend. In de A-klasse 
werd Rinie Bloemen wederom winnaar. In de B-klasse werd Maria van Erp de winnaar. Met 
trots namen de winnaars de (wissel)beker in ontvangst. 
De prijsuitreiking geschiedde door hoofdman Jos Verbeeten. 
 
 

 
 

De trotse winnaars met de wisselbekers 
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4 april. 
De eerste donderdag van het gildezomerseizoen. De klok was verzet en de avonden waren 
weer zodanig lang licht dat er buiten geschoten kon worden, tenminste………als het weer 
mee werkte. Het was nog steeds zo koud dat op deze avond begrijpelijk slechts enkele 
schutters naar het schietterrein waren gekomen om op de wip te oefenen. Er wachtte nog 
een hele zomer! 
30 april. 
Koninginnedag met een zeer bijzondere tint. Een historische Koninginnedag. De troonswis-
seling en inhuldiging van koning Willem-Alexander. In ons dorp waren natuurlijk ook fees-
telijke activiteiten. ’s Morgens werd koning Gerrit Aben met zijn koningin aan huis afgehaald. 
Tot verrassing stond hier een echte lakei klaar om het gilde het traditionele oranjebitter aan 
te bieden. Het was de buurman van de koning, onze donateur Henri van Gemert, die in ge-
paste kleding de drankjes aanbood en uitserveerde. Zijn echtgenote Dorothé en de buren 
waren natuurlijk ook aanwezig en “pikten graag een borreltje mee”. 
 

 
 

Onze koning met zijn lakei Henri van Gemert. 

 
Vervolgens trok het gilde op naar het gemeentehuis. Hier was ook aanwezig harmonie St. 
Cecilia. Nadat de gedecoreerden waren overvendeld ging het gilde voorop in de stoet om 
met de burgemeester en de bewoners van Dichterbij de koningsboom te planten op het 
pleintje langs supermarkt Jan Linders aan de Molenstraat waar het kunstwerk “Veronica” 
staat. Aansluitend was er op de Brink voor iedereen een drankje en oranjegebak. Hierna 
waren er diverse optredens en op een groot scherm waren de feestelijkheden in Amsterdam 
te volgen. Rond 5 uur was een aantal gildeleden aanwezig bij het afscheid van ruiter Dick 
Goossens van het St. Tunnisse Metworstpèèrd.  
2 mei. 
Start van de onderlinge wedstrijden op de wip. Er kon wekelijks een of meer series gescho-
ten worden, maar om mee te doen voor de competitie moest men wel 12 series volmaken. 
Ook begin van de duofietstocht van dit seizoen. Met mevr. Jans-Rat maakte de deken-
schrijver een tocht door de omgeving. 
4 mei. 
Vroeg in de morgen ontving de overheid een mail van de leden Ben en Mia van der Zanden 
met de volgende inhoud: “Met ingang van heden 4 mei 2013 zeggen Ben en Mia van der 
Zanden hun lidmaatschap op van het gilde. Wij zijn gisteravond met algemene stemmen 
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aangenomen bij het Sint Theobaldusgilde in Overloon.(Dus is het definitief). De gilde spullen 

worden ingeleverd bij Corry Peeters”. 
De reden van het opzeggen van het lidmaatschap was niet vermeld. 
De jaarlijkse dodenherdenking van onze gemeente werd dit jaar in het kerkdorp Landhorst 
gehouden. Uit respect en op gepaste wijze werden alle burgers en militairen die in een 
oorlog, waar ook ter wereld, hun leven lieten herdacht. Na de samenkomst in dorpshuis De 
Stek trok een stille tocht door het dorp naar het Gruttoplein waar het monument van De 
Peelwerker staat. Hierna was er vendelzwaaien door de leden van het St. Matthiasgilde en 
ons gilde en volgde de toespraak van de burgemeester en was het dodenappel bij het 
kunstwerk.  
 

 
 

Onze gildebroeders droegen de krans van het Gemeentebestuur. 

 
Na de kranslegging was er 2 minuten stilte. Met het spelen van het volkslied door fanfare en 
slagwerkgroep Landhorst en het leggen van een witte roos bij het monument kwam er een 
einde aan een sfeervolle plechtigheid. 
26 mei. 
Als gastgilde heeft het gilde deelgenomen aan de Kringdag "Peelland" te Boekel, georgani-
seerd door het Sint Agatha gilde. Het was de gastgilden niet toegestaan deel te nemen aan 
de wedstrijden van de kring "Peelland". Voor deze gilden was er een afzonderlijke wedstrijd. 
Er was een extra schietmast geplaatst waar elk gastgilde met 5 personen op een vogel 
mocht schieten. Uiteindelijk werd gildebroeder Rinie Bloemen de winnaar bij deze vrije inter-
nationale wedstrijd van gastgilden. 
2 juni. 
De jaarlijkse grote dag voor ons gilde. Sacramentsdag met het koningsschieten. Veel te koud 
voor de tijd van het jaar. Toch had ons gilde de weergoden op de hand. Een stralende zon 
begroette ons reeds vroeg in de ochtend. Deze zon bleef boven de Brink tot ruim na afloop 
van het koningsschieten. Alle leden waren klaar voor deze speciale dag. Bloemsierkunst Van 
de Mortel had voor de koningin ook nu weer voor een prachtig boeket gezorgd. 
’s Morgens vroeg zorgden de deken-gildebode en een tamboer voor het aanzeggen van het 
koningschieten. Dit geschiedde door het houden van een rondgang door het dorp. De gilde-
bode en tamboer trokken naar enkele centrale plaatsen om de speciale dag aan te kondigen. 
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Na het tromgeroffel werd door de gildebode met luide stem de proclamatie van de overheid 
voorgelezen: dit behelsde een kort programma van de dag. Intussen waren andere gilde-
leden bezig het schietterrein in orde te brengen. Op het Antoniuspark was de Antoniusboom 
door Jo de Hoog, broer van onze gildezuster Nellie, weer voorzien van een strik in de 
kleuren van ons gilde. 
Om kwart voor 10 kwamen de leden op De Merret bij elkaar. 
Na het ophalen van het koningspaar was het gilde aanwezig in de Eucharistieviering.  
Tijdens deze viering was er de sacramentsprocessie waarbij het Allerheiligste in een mon-
strans op plechtige wijze door de pastoor/gildeheer Roland Kerssemakers rond de Brink 
werd gedragen. De gezangen tijdens de viering werden verzorgd door het Oellandkoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Sacramentsprocessie rond de Brink 

 
Na de viering werd de jaarlijkse groepsfoto gemaakt met de spontane medewerking van 
fotografie Emiel Jansen. 
Voor de leden en genodigden was er aansluitend bij de 3 Burgemeester een uitstekend ver-
zorgde Brabantse koffietafel. Jammer genoeg was een aantal leden door ziekte of sterfgeval 
niet aanwezig. 
Om 13.30 uur begon het koningschieten op de lommerrijke Brink. De warme zonnestralen 
tussen het frisgroene blad van de bomen op de Brink zorgden mede voor een zeer sportieve 
wedstrijd.  
Na een spannende wedstrijd onder grote publieke belangstelling van dorpsgenoten en pas-
santen was het uiteindelijk Jan van Tilborg die de vogel omlaag schoot. Na 125 schoten was 
gilde-broeder Jan de nieuwe koning van het St. Antoniusgilde. Op de vraag van hoofdman 
Jos Verbeeten bij de installatie wie zijn koningin zou zijn, antwoordde de nieuwe koning vol-
mondig: “Natuurlijk mijn Marian”. 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaam_van_Christus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monstrans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monstrans
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Beraad van de overheid of de gelukkige schutter tot de Koninklijke taken in staat wordt geacht! 

 
Na de installatie werd door het gemeentebestuur de erewijn geschonken waarna de koning 
en zijn koningin de gelukwensen in ontvangst mochten nemen. De kerkklokken galmden 
intussen over het dorp en stelden zo de inwoners in kennis van de nieuwe koning.  
Nadat koning Jan en koningin Marian de felicitaties in ontvangst hadden genomen was er op 
de Brink voor de gildebroeders en –zusters nog een gezellig samenzijn.  
Iedereen was zeer voldaan over deze geslaagde Sacramentsdag.  

 
 

 
 

Koning Jan van Tilborg en koningin Marian 

 
Een dag later was op de site van www.tunnis.nl een prachtige fotoreportage te zien.  

http://www.tunnis.nl/
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Mede dank zij alle gildeleden, de pastoor-gildeheer, het Oellandkoor, het gemeentebestuur, 
edelsmid Noud Peters, fotografie Emiel Jansen, bloemsierkunst Van de Mortel en Gerrit van 
Kempen kon iedereen met genoegen terugkijken op de 2e juni. 
15 juni. 
Ons gilde organiseerde de dorpencompetitie wipschieten op eigen gildeterrein. De weer-
goden werkten mee, het terrein lag er keurig gemaaid bij en de geplaatste tenten met de 
schuilhut gaven een prachtig gezicht. Gildezuster Ria Gooren had de catering weer “goed in 
handen”. Koning Jan van Tilborg zorgde voor de inwendige mens. Kortom: de randvoor-
waarden waren weer optimaal. 
Er namen 53 schutters deel die elk 20 pijlen moesten schieten op de 3 bomen. Op de eerste 
boom 7 schoten, op de tweede boom 7 en op de derde boom 6 schoten. Geen enkele 
schutter bleek in staat om 20 keer raak te schieten. Enkele schutters schoten wel 19 keer 
raak. Mogelijk was de wind spelbreker. 
Het was een zeer geslaagde competitie waar iedereen met tevredenheid op terugkeek. 
Deze dag vierden onze gildebroeder Gerrit Aben en zijn echtgenote Nellie hun 40-jarig 
huwelijksfeest. Het feest werd thuis gevierd. Helemaal verrast was onze gildebroeder toen 
het gilde ’s avonds arriveerde om hem en zijn Nellie te overvendelen en te feliciteren.  
 

 
 

Applaus voor de vendeliers van bruidspaar met koningspaar. 

 
Bij afwezigheid van onze hoofdman sprak de deken-schatbewaarder het jubilerende 
bruidspaar toe. Na een kort verblijf in de tuin, waarbij Gerrit nog een nieuw fust moest 
aansluiten, keerden de leden huiswaarts. 
16 juni. 
Het gilde was aanwezig op de vrije gildedag van het Sint Lambertus gilde in Milsbeek. Het 
was net als in 2007, toen ons gilde de eerste gildedag mocht beleven in Milsbeek, weer een 
zonovergoten dag. Aan het ochtendprogramma namen deel ons koningspaar, de hoofdman 
en de deken-gildebode. Niet minder dan 35 gilden waren deze dag aanwezig. Ons gilde was 
met slechts 17 leden aanwezig. 
22 juli. 
Wat was het zweten geblazen voor de vrijwilligers die als vlagger/fluiter ingezet waren bij 
Daags na de Tour in Boxmeer. De zon scheen fel, hoog aan de hemel en er heerste een 
tropische temperatuur. Omdat dit jaarlijks wielerfestijn aanvankelijk niet door zou gaan, was 
de gereserveerde datum door de vrijwilligers in de agenda’s geschrapt. Op het laatste 
moment was er een herstart en was gelukkig weer een aantal (12) vrijwilligers beschikbaar 
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voor zowel hulp bij de organisatie als “vulling” voor onze gildekas. De organisatie bezorgde 
de vrijwilligers ruim voldoende fris vocht. Volgens de media was er 4 x zoveel publiek als 
verleden jaar. De herstart was uiteindelijk een flitsende start.  
15 augustus. 
De uitvaart van Mgr. Johannes Bluyssen, emeritusbisschop van ’s-Hertogenbosch. Bisschop 
Bluyssen was een week eerder, op 8 augustus, in ’s-Hertogenbosch overleden. Hij was van 
1966 tot eind 1983 bisschop van Den Bosch. Op het Hoogfeest van Maria ten Hemelopne-
ming was de uitvaartplechtigheid in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan.  
 
 

 
 

Voorafgaande aan de mis werd mgr. Bluyssen vanuit het Bisschopshuis in een plechtige processie naar de  
Sint Jan gedragen. 

Hulpbisschop Mgr. Mutsaers en onze Bisschop Mgr. Hurkmans in de processie. 

 
 
5 Gildebroeders van ons gilde behoorden tot de 130 Brabantse gildeleden die een erehaag 
vormden van het bisschopshuis aan de Parade tot aan de St. Jan of hem begeleidden.  
Voorganger was de huidige bisschop van Den Bosch, Antoon Hurkmans. Tijdens de 
uitvaartmis in de bomvolle St. Jan eerde bisschop Hurkmans de overleden bisschop. Als be-
langrijkste eigenschappen van Mgr. Bluyssen noemde hij zijn “rust, vriendelijkheid en wijs-
heid”. Hij noemde zijn voorganger Bluyssen onder meer de laatste 'vader van het tweede 
Vaticaans Concilie', die vernieuwingen van Rome in het bisdom heeft geïmplementeerd'. Jan 
Bluyssen trok volgens Hurkmans altijd als een 'herder door zijn bisdom' en was iemand die 
voortdurend een 'trouwe zoeker naar God bleef'. 
 In de viering werd ook een boodschap van Paus Franciscus voorgelezen. 
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Vele geestelijken uit het bisdom in de processie naar de St. Jan.  Zij liepen tussen een haag van gildebroeders  
en –zusters. 

 
 

 
 

De kist voor het altaar met de celebranten (foto Ramon Mangold) 

 
Na de plechtigheid werd het stoffelijk overschot bijgezet in de crypte van de kerkhofkapel in 
Orthen. Na afloop waren de aanwezige priesters, diakens, religieuzen, gildeleden en andere 
genodigden uitgenodigd in het Sint-Janscentrum voor koffie en cake. 
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22 augustus. 
Voor het eerst was er op het gildeterrein publiekschieten. Doel was om bij inwoners meer 
belangstelling voor ons gilde te krijgen en nieuwe inschrijvingen te ontvangen. Een 15-tal 
belangstellenden was aanwezig. Na een kop koffie begon het schieten op de drie palen. 
Tussendoor zorgde de koning voor een warm hapje. Het was een gezellige, ontspannen 
avond. 

 
 

Een goede instructie voor het eerste schot! 
 

25 augustus. 
De overheid was op de receptie van donateur Piet van Els die met zijn vrouw Nellie hun 60-
jarig huwelijksfeest vierden.  
29 augustus. 
De tweede avond publiekschieten op ons gildeterrein. Ook nu weer veel belangstelling. 
Wederom werden koffie en warme hapjes geserveerd. Er werden afspraken gemaakt om in 
de wintermaanden belangstellenden uit te nodigen voor een avond vlakschieten. 
 

 
 

Nog even kijken of de wip er wel op ligt! 
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5 september. 
Zoals gebruikelijk was ons gilde aanwezig op de laatste avond van de rolstoeldriedaagse van 
het zorgcentrum “Op ’t Hoogveld”. De temperatuur was alle drie de dagen geweldig. Op de 
laatste dag kenden zowel de duwers van de (80) rolstoelen als de gildebroeders vele zweet-
druppels. Na aankomst bij het Zorgcentrum gaven de vendeliers in de tuin een vendelde-
monstratie. Aansluitend was in huis nog een gezellig samenzijn. Een leuke bijkomstigheid 
was dat onze koningin werkzaam was in het Zorgcentrum en voor vele bewoners/deelne-
mers een hartelijk woordje had. Het was weer een geslaagde driedaagse. 
 

 
 

De demonstratie van de vendeliers na afloop in de tuin. 

 
26 september. 
De laatste avond wipschieten van zomer 2013. Deze avond was de bekendmaking van de 
winnaar van de zomercompetitie wipschieten. Aan deze competitie namen ook schutters van 
naburige gilden deel. Zoals verwacht werd hier Rinie Bloemen de winnaar. 
 

 
 

De winnaar van het seizoen. 
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29 september. 
Op zondag 29 september werd op het gildeterrein aan het St. Patrickpad door het St. 
Antoniusgilde het interne kampioenschap “kruisboogschieten op de wip” gehouden.  
Er werd sportief gestreden om de wisselbeker. 
Na een spannende wedstrijd kampen tussen Rinie Bloemen en Arno Rombouts, was Arno 
Rombouts de winnaar en mocht hij de begeerde wisselbeker voor “clubkampioen 
wipschieten” in ontvangst nemen. De prijsuitreiking geschiedde door de hoofdman Jos 
Verbeeten. 
Aansluitend aan dit interne kampioenschap was er voor alle leden met hun partner de jaar-
lijkse barbecue.  
 

 
 

De hoofdman reikt de wisselbeker uit aan de trotse winnaar. 

 
3 oktober. 
Op donderdagavond 3 oktober was in het clubgebouw, op uitnodiging van het bestuur van 
Scouting, het vervolggesprek voor de nieuwe langdurige huurovereenkomst. De reacties van 
het gilde werden toegelicht. 
Duidelijk bleek weer dat beide partijen met elkaar verder willen. 
Hoofdman Jos Verbeeten vertelde dat hij bij de afsluiting van het zomerseizoen de leden 
heeft verteld over de positieve opstelling van Scouting. Hij voegde er aan toe dat ook bij de 
leden van het gilde de wil tot (meer) samenwerking beslist aanwezig is. 
5 oktober. 
De jaarlijkse Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch. Hieraan namen deel het koningspaar, de 
commandant en de deken-schrijver. De dag stond onder leiding van de Federatievoorzitter 
Jos Verbeeten (onze hoofdman). 
Deze dag begon, zoals gebruikelijk, ’s morgens met een Plechtige Eucharistieviering in de 
Kathedrale Basiliek van Sint-Jan met als hoofdcelebrant Vicaris – Generaal Dr. C.F.M. van 
den Hout met als concelebranten de pastoors Verschuure en P. Vissers, pastoor – deken 
Ph. Spooren en kapelaan Loodts.  
Het St.-Lambertusgilde uit Vessem luisterde, samen met het koor Con Brio, de viering op. 
Het verdere dagprogramma vond plaats in het Provinciehuis. 
Voor de hoofdliedendag waren speciaal de hoofdlieden uitgenodigd. 
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Voor elke organisatie is het goed om "het eigen bed eens op te schudden", stond voor de 
hoofdliedendag vermeld op de site van de NBFS. 
Vragen als: "waar staat het gildewezen voor in 2030/2040, wat is dan de plaats van de gilden 
in de maatschappij en hoe spreken ze de bevolking aan, is de organisatievorm van Federatie 
en Kringen klaar voor de toekomst enz. ", verdienden een passend antwoord. 
In de contacten van het Federatiebestuur met Kringen en gilden is gebleken dat velen met 
deze vragen worstelen en op zoek zijn naar de goede antwoorden. 
Het bestuur van de Federatie had besloten in het komende jaar bijzondere aandacht aan dit 
onderwerp te besteden en had een Plan van Aanpak gemaakt waar zowel de Kringen als de 
individuele gilden nauw bij zouden worden betrokken. De voorzitter Jos Verbeeten ging deze 

dag, in zijn jaarlijkse speech, nader in op het Plan van Aanpak.  
In het personeelsrestaurant van het Provinciehuis was de koffietafel en in de hal waren de 
diverse kraampjes te bezichtigen.  
Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant, hield een interessante lezing. Het 
muzikaal intermezzo werd verzorgd door Cor Swanenberg.  
19 en 20 oktober. 
Het gilde organiseerde de BKB (Brabantse Kruisboog Bond) wedstrijden vlakschieten. Het 
was een wedstrijd vlakschieten over 10 meter. 
De wedstrijden vonden plaats in ’t Dorpshuus, Stippent 2 A in Ledeacker op zaterdag 19 
oktober van 14.00 uur tot 16.30 uur en op zondag 20 oktober van 10.30 uur tot 15.00 uur. 
De ongeveer 75 deelnemende schutters kwamen o.a. uit Vlijmen, Zeeland, Schijndel, Oploo 
en Overloon. Natuurlijk namen schutters van het St. Antoniusgilde deel. Het waren perfect 
georganiseerde en verlopen wedstrijden. 
24 oktober. 
Scouting en St. Antoniusgilde hebben elkaar gevonden. Deze donderdagavond onderteken-
den de voorzitter van Stichting Sint Patrick, Gerrit Verdijck, en de hoofdman van het gilde 
van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt, Jos Verbeeten, een huurover-
eenkomst waardoor het gilde in de wintermaanden voor meerdere jaren gebruik kan maken 
van blokhut “De Hoefse Hut”.  
 

 
 

Voorzitter en hoofdman ondertekenen de langdurige huurovereenkomst. 

 
Het gilde heeft hier een onderkomen gevonden waar het op donderdagavond kan vlak-
schieten. In de zomermaanden (1 april t/m 30 september) kan het gilde gebruik maken van 
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het bijgebouw “de 4-berken”. De 2 locaties zijn gelegen naast het gildeterrein. Het gilde en 
de scouting werkten al langer in goede samenspraak samen. 4 Winterperiodes kreeg het 
gilde al toestemming om in de blokhut te schieten. Gildeleden verlenen regelmatig hand- en 
spandiensten voor de scouting.  
3 november. 
Het gilde was aanwezig bij de parochiële dodenherdenking in de kerk van het H. Antonius 
abt.  Na de dienst begeleidde het gilde de priester naar de begraafplaats naast de kerk voor 
de zegening van de graven. 
9 november. 
Deze dag was het jaarlijks aangeboden etentje van onze hoofdman Jos en zijn echtgenote 
Erica aan de overheid, bij hen thuis. Zoals gebruikelijk waren hierbij de “oude” koning en zijn 
koningin genodigd. Jos en Erica verzorgden weer een letterlijk en figuurlijk heerlijk avondje. 
12 november. 
Tradities van de Noord-Brabantse Schuttersgilden zijn erkend als immaterieel erfgoed. 
Opnieuw werd een Brabantse traditie aan de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed 
toegevoegd: de Tradities van de Noord-Brabantse Schuttersgilden. De officiële onderteke-
ning van het certificaat vond plaats op dinsdagavond 12 november in het Provinciehuis van 
Noord-Brabant, in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning, de heer W.B.H.J. van 
de Donk en de voorzitter van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden, Jos 
Verbeeten. 
Met de erkenning van de Tradities van de Noord-Brabantse Schuttersgilden heeft nu al de 
negende Brabantse traditie een plaats gekregen op de Nationale Inventaris. De Nationale 
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland vloeit voort uit de Nederlandse 
ondertekening van het UNESCO verdrag ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed, eind 
vorig jaar. Een van de verplichtingen die uit dit verdrag voortvloeien is dat Nederland het 
immaterieel erfgoed binnen de eigen landsgrens inventariseert. Nederland heeft gekozen om 
daarvoor een Nationale Inventaris in te stellen, waarvoor gemeenschappen kunnen 
voordragen. De tradities van de Noord-Brabantse Schuttersgilden zijn voorgedragen door de 
Federatie van Schuttersgilden in Noord-Brabant. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
en Immaterieel Erfgoed is verantwoordelijk voor de coördinatie en voor de implementatie van 
de UNESCO conventie in Nederland. 
14 november. 
Het was zover. Nadat onze hoofdman bij Tars van den Broek de prints op stof had gekregen 
kon deze avond een aanvang worden gemaakt met het maken van het “lichte” vaandel. Bij 
onze hoofdman thuis zorgde zijn Erica dat de “vaandelmeisjes” de schaar, naald en draad 
hanteerden. Het was duidelijk: een hele klus wachtte de dames. 
21 november. 
In de blokhut werd de najaarsvergadering gehouden. O.a. de agenda 2014 werd vastgesteld 
en de hoofdman stelde namens de overheid voor in 2015 deel te nemen aan het Europees 
schutterstreffen in Peine (Duitsland). Er bleek voldoende belangstelling om een “reiscom-
missie” in te stellen. In de vergadering werd ook besloten in de toekomst, tijdens interne 
bijeenkomsten, de koffie aan de leden gratis te verstrekken. Voor het eerst was aangegeven 
vragen voor de rondvraag vooraf in te dienen. Hiervan maakte een gildebroeder gebruik. 
13 november. 
“Vele handen maken licht werk”. Het was weer zover. Bijna de 3e zondag in de Advent. De 
kerststal kon weer op de Brink geplaatst worden. Om half 9 waren de gildebroeders present 
en met hulp van de kraan op de gemeentevrachtwagen konden de wanden geplaatst 
worden. Om half 11 was de stal geplaatst en kon men met het dak beginnen. De pannen 
lagen om 12.45 keurig op hun plaats. Intussen was de kerstgroep ook in het gemeentehuis 
opgehaald. ’s-Middags werden de dennen geplant en het raster voor de dieren geplaatst. De 
verlichting werd aangesloten en de ster getest. Om 16.00 uur was alles klaar!  
14 december. 
-Om half 10 begonnen de “vaandelmeisjes” met het aankleden van de kerstgroep. Ook hier 
was handigheid aanwezig en om 11.15 uur was de kerststal helemaal klaar. En nu is het 
wachten op het kindje!. 
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Een schouderklopje doet wonderen! 
 

-Om 13.00 uur gingen 2 vendeliers mee naar Geertruidenberg voor de Kick- off van de 
Brabantse dorpen derby. St. Anthonis was uitverkoren voor de finale van de  Brabantse 
Dorpenderby.  
- Dit jaar verkocht het gilde voor de eerste keer zelfgemaakte erwtensoep en tomatensoep 
met balletjes bij de kerststal. De soep was vacuüm verpakt en kostte € 4,50 per liter. Deze 
heerlijke snert en tomatensoep was te koop op: 
zaterdag 21 december, maandag 23 en dinsdag 24 december: van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
De eerste soep werd op 14 december om 14.00 uur geproefd en gekocht door burgemeester 
Marleen Sijbers en pastoor Roland Kerssemakers. 

 

 
 

(vlnr) Hoofdman, pastoor en burgemeester eten smakelijk. 
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De soepverkoop was een geslaagde actie. Er werd ruim 200 liter soep verkocht! Verschil-
lende “proevers” kwamen terug om nogmaals een of meer liters soep te kopen. Een teken 
dat koning Jan van Tilborg een goede kwaliteit heeft geleverd.  
24 december. 
’s Middags werd door gildeleden op verzoek van de pastoor een ooievaar boven de deur aan 
de kerk bevestigd. In de kerk een letterlint met de tekst “Hoera, met is een jongen.” 
Om 18.30 uur waren enkele echtgenotes van de gildebroeders begonnen met het smeren 
van de beschuitjes voor de muisjes. Vlak voor de kinderviering kwam de regen met bakken 
uit de lucht vallen en de vraag was dan ook: wordt het druk in de viering? 

 

 
 

Een jonge Maria en Jozef met het kindje op weg naar de kribbe. 
 

Gelukkig was het na afloop van de viering droog en kon het “buitengebeuren” op de gebrui-
kelijke manier plaatsvinden. Er waren veel ouders met kinderen en niet alleen uit St. Antho-
nis. Koning Jan zorgde weer voor de warme chocolademelk en de glühwein. 
27 december. 
De kerststal heeft tijdens de kerstdagen heel veel bezoek gehad. Zeer velen gingen tijdens 
een wandeling even naar de kerststal in de kerk en naar de kerststal van ons gilde. Er waren 
heel veel positieve reacties. Bezoekers gaven de gildeleden een pluim voor hun inzet. 
29 december. 
Na de Hoogmis waarin het Oellandkoor had gezongen, zong het koor een aantal kerstlie-
deren bij de Kerststal. Er was veel belangstelling en natuurlijk zorgde onze koning Jan van 
Tilborg voor de warme chocolademelk en glühwein. Na afloop sprak de deken-schatbe-
waarder een dankwoord en nodigde alle aanwezigen uit voor een warme consumptie waarbij 
het Oellandkoor als eerste aan de beurt kwam! 
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Het Oellandkoor zingt na de Hoogmis een aantal Kerstliederen. 
 

 
30 december. 
Op 30 december liet de overheid zich door de gildebroeders Theo Verplak en Niek Huffels 
informeren over de voortgang van de Brabantse Dorpen Derby.  
31 december. 
Om 09.30 uur werden de schapen en de ezel opgehaald om die dag en de jaarwisseling in 
rustige omgeving te kunnen verblijven. Het was weer goed dat de dieren tijdelijk elders 
ondergebracht werden want de hele oudejaarsdag was er veel vuurwerk en geknal in het 
dorp. 
 
 
Vergaderingen van de overheid. 
De overheid vergaderde in 2013 op de volgeden data: 
-14 januari  : ten huizen van de deken-schrijver; 
-11 maart  : ten huize van de deken-hoofdman; 
-15 april  : ten huize van de deken-schrijver; 
- 19 augustus  : ten huize van de deken-gildebode; 
- 14 oktober  : ten huize van de deken-schatbewaarder; 
- 21 november : in de Hoefse Hut. 
 
Tijdens deze vergaderingen werd op kosten van de gastheer een “natje en een droogje” 
gebruikt. 
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Koningschild. 
 
 
 

 
 

Koningschild van koning Gerrit Aben, koning 2012 – 2013 
 

 
Het beroep wat op het schild wordt uitgebeeld is dat van een timmerman in een oude 
timmerwerkplaats. Koning Gerrit is als timmerman begonnen en geëindigd als Hoofd project-
leider bij Ballast Nedam, speciale projecten. Via Gerrit heeft het gilde van dit bedrijf na de 
oprichting veel goederen mogen ontvangen. 
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St. Antoniusgilde 
Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt 

 
 

Ledenlijst  (31 december  2013) 

 
 

1. G. Aben  Visioenenstraat 30  5845 CB St. Anthonis  
2. H. Arts   Breestraat 4   5845 AV St. Anthonis 
3. H. Arts-v.d.Zanden Randweg 121   5845 CX St. Anthonis  vr 
4. R. Arts   Randweg 121   5845 CX St. Anthonis 
5. T. Artz   De lange Loop 10  5845 GZ St. Anthonis 
6. P. van den Berg Athanasiusstraat 2  5845 BW St. Anthonis 
7. R. Bloemen  Herreweijer 9   5845 GH St. Anthonis 
8. W. Cornelissen De Quayweg 2  5846 AR Ledeacker 
9. H. Derks  Oude Breestraat 21  5845 AA St. Anthonis 
10. W. van Dijk  Randweg 102   5845 CW St. Anthonis 
11. B. Ermers  Tiendvrij 23   5845 HN St. Anthonis 
12. H. van Erp  Dorpsstraat 24  5846 AA Ledeacker 
13. M. van Erp  Vlagberg 28   5845 EC St. Anthonis 
14. M. van Erp-Weerts Vlagberg 28   5845 EC St. Anthonis  vr 
15. F.M.J. Gooren Ascetenstraat 20  5845 BR St. Anthonis  vr 
16. W. Guzowski  Duizendmonnikenstr. 23 5845 BS St. Anthonis 
17. P.M.M. de Hoog Antoniuspark 9  5845 BN St. Anthonis  vr. 
18. N. Huffels  De lange Loop 34  5845 GZ St. Anthonis 
19. R. Kerssemakers Brink 9    5845 BH St. Anthonis 
20. N. van Lankveld Breestraat 52   5845 AW St. Anthonis 
21. W. Peeters  Noordkant 18 A  5845 EW St. Anthonis 
22. C. Peeters-v.d.Weijst Noordkant 18A  5845 EW St. Anthonis vr. 
23. A. Rombouts  De lange Loop 43  5845 GZ St. Anthonis 
24. L. van Spreeuwel Beestraat 44   5845 AW St. Anthonis 
25. M. Sijbers  Brink 3    5845 BH St. Anthonis  vr. 
26. J. van Tilborg  Kleine Beekstraat 9  5845 AE St. Anthonis 
27. M. van Tilborg  Past. van Erpstraat 9  5845 HH St. Anthonis 
28. J. Verbeeten  Past. Willemspad 3  5845 GA St. Anthonis 
29. T. Verblakt  Rondveld 11   5845 EP St. Anthonis 
30. M. Verblakt-van Erp Rondveld 11   5845 EP St. Anthonis  vr. 
31. T. Verplak  Jutta van Nassaulaan 4 5845 AS St. Anthonis 
32. A.PFM van de Vorst Oude Breestraat 52  5845 AD St. Anthonis 
33. J. van Wanroij  Sambeeksedijk 7A  5845 ES St. Anthonis 
34. W. Wellen  Vlagberg 23   5845 ED St. Anthonis 
35. L. van der Zanden Ascetenstraat 20  5845 BR St. Anthonis 

 
Jeugdleden. 
 

1. J. Arts   Randweg 121  5845 CX St. Anthonis  11-10-1997 
2. P. Rombouts  De lange Loop 43 5845 GZ St. Anthonis  17-11-1999 
3. F. Verblakt  Rondveld 11  5845 EP St. Anthonis  30-04-2001 
4. L. Verblakt  Rondveld 11  5845 EP St. Anthonis  25-05-2004 
5. L. Verblakt  Rondveld 11  5845 AP St. Anthonis  17-06-2006 

 
 
Ere-lid. 
 L. van Spreeuwel  
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Leden van de overheid 2013. 
 

Hoofdman    : Jos Verbeeten 
 
 Deken-schrijver   : Pierre van den Berg 
 
 Deken-schatbewaarder  : Arno Rombouts 
 
 Deken-gildebode   : Thijs van Tilborg 
 
 Koning     : Jan van Tilborg 
 
 

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 
 
2013 : Jan van Tilborg 
 
 

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: 
 
 Gerrit Aben 
 
 Jan van Wanroij 

 
Vendeliers: 
 

Henk Derks 
 
 Harrie van Erp 
 

Wiel Peeters 
 
 Theo Verplak 
 

Leden schietcommissie: 
 
 Rinie Bloemen 
 
 Bert Ermers 
 
 Harrie van Erp 
 
 Noud van Lankveld 
 
 Thijs van Tilborg 
 

Coördinator bar: 
 
 Ria Gooren 
 
 
Beheerder website: 
 
 Maaike van Schooten 


