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Aantal leden. 
Op 1 januari 2014 telde het gilde 40 leden: 29 gildebroeders, 6 gildezusters en 5 jeugdleden. 
 
Beëindiging lidmaatschap. 
Op 4 november is het lidmaatschap opgezegd door: 
-Hetty Arts – van der Zanden; 
-Riny Arts; 
-Joël Arts.  
Gildeheer Roland Kerssemakers heeft door zijn vertrek als pastoor van de parochie statutair 
opgehouden lid van het gilde te zijn. 
 
Nieuwe leden 
Op 12 december 2013 is een nieuwe aanmelding voor gildebroeder ontvangen van H. 
Deenen, Hoenderstraat 22, Ledeacker. De besluitvorming over de toelating vond plaats in 
2014. 
Op 3 april meldde Marcel Hermens, Peelkant 14 zich aan als gildebroeder. 
De aanmelding van Marian van Tilborg-Reijntjes, Kleine Beekstraat 9, als gildezuster is op 
25 juni ontvangen. 
Betrokkenen zijn in de ledenvergadering van 20 november toegelaten als gildebroeder, 
respectievelijk gildezuster. De beëdiging zal plaatshebben tijdens de Antoniusviering in 
januari 2015. 
Op 1 december waren de hoofdman en deken-schrijver op bezoek bij pastoor Norbert van 
der Sluis. In dit gesprek heeft de pastoor aangegeven de uitnodiging om gildeheer te worden 
graag te accepteren. 
 
Donateurs 
Op 9 januari 2014 heeft de heer T. Verstegen zich met ingang van 31 december 2014 
afgemeld als donateur. 
 
Activiteiten 
2 januari. 
Gildezuster Nellie de Hoog bracht de deken-schrijver haar in 2013 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. Nellie is over het afgelopen jaar zelfs af en toe buiten de 
gemeente-grens gegaan! 
6 januari. 
Het feest van Driekoningen. Ook in ons dorp ging weer een aantal Driekoningen huis-aan-
huis. Sommigen kwamen ook langs de kerststal. 
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De Driekoningen, Maud en Imke van Duijnhoven, Daye Traore en Hendrik Gerrits goed gehumeurd, voor de 
kerststal. Zij kijken niet op één koning meer. 

 
7 januari. 
Een prachtige dag, ideaal weer om de kerststal te demonteren en weer bij de familie Van Erp 
op de Vlagberg onder te brengen. De kerstgroep krijgt weer een rustplaats in het gemeente-
huis. 
19 januari. 
Antoniusfeest. Prachtig weer; het is wel eens anders geweest. Om 09.30 uur verzamelden 
de leden op het gildeterrein om tijdig te vertrekken om het koningspaar in de Kleine Beek-
straat af te halen. En er was weer een standaardrijder aanwezig. Trots was het gilde dat bij 
het Antoniusfeest weer een standaardrijder voor de stoet reed. Voor het eerst ging Henk 
Deenen uit Ledeacker met het paard voorop in de stoet. 
 

 
 

De nieuwe standaardrijder maakt de weg “vrij”. 
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Het Antoniusfeest begon met het afhalen van het koningspaar aan hun woonhuis. Hier 
verraste koning Jan van Tilborg de gildebroeders en –zusters op een warm worstenbroodje. 
Aansluitend trok het gilde op naar de parochiekerk voor de Eucharistieviering waarin gilde-
heer R. Kerssemakers voor ging.  
Na de viering was voor de kerk de overvendeling van de koning, het kerkelijke en wereldlijk 
gezag. Aansluitend vertrok het gilde om, met de genodigden, de dag gezellig voort te zetten. 
Ook hier reed de nieuwe standaardrijder voor de stoet uit. 
21 januari. 
Met het verwijderen van de kleding van de kerstgroep en het opbergen van de kleding en 
poppen in het gemeentehuis door de dames olv Erica Verbeeten is het wachten op kerstmis 
2014. 
De dames hebben wederom geweldige hulp gehad van onze commandant. De poppen zijn 
door Wiel vakkundige ontdaan van sommige "ledematen" en op de "rustplaats" gezet.  
De plaats waar de poppen nu staan is een veel betere, kostte heel wat minder 
“hoofdbrekens”. 
Het mandje van de contente vrouw, die met haar partner dagelijks voor de stal stond, heeft 
het begeven. Maria zal voor december een nieuwe rok krijgen. 
23 januari. 
Het nieuwe, lichte vaandel vorderde. Al vele donderdagavonden zijn de dames bij en onder 
leiding van Erica Verbeeten aan huis bezig met dit “monnikenwerk”.  
Het “voorwerk” gebeurde door Tars Visuele Presentatie maar wat daarop volgde was een 
geweldige klus. Secuur werk met naald en draad. Ongetwijfeld tussendoor een gezellige 
babbel. Hoofdman Jos zorgde steeds voor een heerlijke borrel. 
 

 
 

Ook het medaillon moest er netjes opgenaaid worden.  

 
25 januari. 
Algemene jaarvergadering van de Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk” te Beugen. De 
organisatie was in handen van het Sint Antonius – Sebastianus – Heilig Sacramentsgilde. 
De hoofdman en het koningspaar waren aanwezig in de Gildemis, bij de koffietafel en namen 
deel aan de algemene jaarvergadering. Behalve de gebruikelijke agendapunten kwamen aan 
de orde voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement en algemeen klassement. 
Na de pauze verzorgde Henk de Hair de presentatie NBFS Op weg naar 2025. 
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6 februari. 
Voor het eerste was er een “donateuravond”. Op deze avond waren de donateurs en vrijwil-
ligers uitgenodigd voor een gezellige avond met de mogelijkheid het vlakschieten te oefenen. 
De hoofdman mocht acht belangstellenden welkom heten. Hij zei het fijn te vinden dat be-
trokkenen als donateur of vrijwilliger belangstelling voor ons gilde tonen en dat het gilde de 
waardering hiervoor op deze avond wil uiten. Een groot deel van de genodigden nam de 
boog ter hand voor een aantal schoten. Anderen namen genoegen met de uitleg over het 
schieten door gildebroeder Noud van Lankveld van de schietcommissie. Tijdens de avond 
zorgde koning Jan voor een warme snack. Het was een geslaagde avond. 
6 maart. 
Het nieuwe, lichte vaandel is klaar. Na de vergadering van de overheid in de blokhut toonde 
de hoofdman op de wekelijkse schietavond het vaandel aan de aanwezig leden. De hoofd-
man lichtte de werkzaamheden toe. Waardering was er voor de wijze waarop het vaandel 
gemaakt was. Vervolgens bezorgde de hoofdman het vaandel bij de vaandrig. 
13 en 20 maart. 
Als vervolg op het publiekschieten op de wip was afgesproken belangstellenden uit te nodi-
gen voor een vlakschieten. Beide avonden was er veel belangstellenden en behalve het 
schieten met de vlakboog werd in de andere ruimte gezellig gepraat. Natuurlijk ook onder het 
genot van iets lekkers. 
20 maart. 
Nadat het hoofdvaandel gereed kwam begonnen dezelfde dames met de hesjes voor de 
zilverdragers. Die waren in snel tempo klaar zodat begonnen kon worden met een jeugd-
vaandel en nieuwe vendels. Met het bevestigen van de schildjes op de hesjes werd gewacht 
tot het najaar. 
21 maart. 
Ook dit jaar verleenden de leden medewerking aan de jaarlijkse actie NL Doet, op verzoek 
van scouting St. Patrick. De 4 berken werd geschilderd (2 x beitsen) en er werden gaten 
gegraven om een zeshoekschommel te kunnen plaatsen. Het schilderwerk was erg nodig, 
het was 10jaar geleden dat er een kwast over het hout was gegaan. 
 

 
 

Bert Ermers is bezig met de 2
e
 “laag”. 

 
De eerste werkzaamheden, onder aansturing van Wiel van Dijk, werden al verricht op de 
eerste dag van de week. Op vrijdag werd een rustdag ingelast. Zaterdag werd er weer volop 
gewerkt en op maandag was Theo Verplak in zijn eentje bezig met de afrondende schilder-
werkzaamheden. 
30 maart. 
De gildebroeders en –zusters hebben het winterseizoen afgesloten met een intern kampi-
oenschap vlakschieten. De wedstrijden vonden plaats in de blokhut. Er werd geschoten in de 
A-klasse en in de B-klasse. 
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Nadat iedereen zijn serie van 10 schoten had gelost was de winnaar bekend.  
In de A-klasse werd Rinie Bloemen voor de 3e keer winnaar. In de B-klasse was Wiel Peters 
de winnaar. Met trots namen de winnaars de (wissel)beker in ontvangst. 
 

 
 

Rinie en Wiel, de trotse winnaars. 
 

Eerder deze week, op donderdagavond, werden ook de winnaars bekend gemaakt van het 
winterseizoen vlakschieten. In het winterseizoen is er op de donderdagavond een competitie 
in 20 series van 10 geschoten. Van deze wintercompetitie werd Rinie Bloemen winnaar in de 
A-klasse. Noud van Lankveld werd 2e en Theo Sommers uit Oploo behaalde de 3e prijs. 
Louis van der Zanden werd winnaar in de B-klasse. In deze klasse werd Niek Huffels 2e en 
Gerrit Aben 3e. 
 

 
 

Als echte gildebroeders genieten de winnaars van de fotoshot! 

 
De afsluiting van het seizoen was een gezellige middag. De stralende zon zorgde er voor dat 
iedereen buiten kon plaatsnemen voor een gezellig samenzijn. 
17 april.   
Witte Donderdag, nog lang geen Kerstmis. Toch werden al voorbereidingen getroffen om de 
bouw van de kerststal en wat daar bij hoort vlekkeloos te laten verlopen.  
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De gemaakte klem is op de groei gemaakt! 

Wiel van Dijk, Marcel van Erp en Wiel Guzowski waren deze ochtend actief om een beugel in 
een van de bomen te bevestigen zodat de verlichting op de stal sneller en beter kan worden 
aangebracht. 
17 april. 
Uit de nalatenschap van burgemeester J.W.A. Jans (1965 – 1985) ontvingen we het boek 
“De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant”, een ongewijzigde herdruk in 1974 
van de uitgave van 1933, van J.A. Jolles. De auteur van dit boek was ongetwijfeld een van 
de grote onderzoekers van de geschiedenis van de Schuttersgilden en Schutterijen van 
Noord-Brabant. J.A. Jolles werd in 1988 te Vlissingen geboren en werd in 1915 aangesteld 
bij de Arnhemse Stadsbibliotheek waarvan hij later bibliothecaris werd. Het is erg leuk dit 
boek in ons bezit te hebben gekregen. 
19 april. 
 

 
 
Op 19 april “landde De Laan” op ons gildeterrein naast de blokhut van de scouting. 
Die middag werd een bijdrage geleverd aan de doelstelling van de Laanlanding: sporten, 
bewegen, ontmoeten. 
Uitgenodigd waren leden van  DSV6, Beekse Boys en TV Sint Tunnis) om tussen 14 en 17 
uur kennis te maken met het kruisboogschieten, zowel binnen als ook buiten. Gedurende de 
middag kon men kennis maken met het schieten op de wip. Ook konden belangstellenden 
kennis maken met het schieten op de 10-meter-baan in de Blokhut, waar drie banen waren 
opgesteld voor het zogenaamde vlakschieten. Een natje en een droogje waren vanzelfspre-
kend voldoende beschikbaar. Het werd een geslaagde middag. 
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26 april. 
Koningsdag. Natuurlijk was ons gilde van de partij. ’s Morgens werd een bezoek gebracht 
aan het zorgcentrum “Op ’t Hoogveld”, waar in de tuin een vendeldemonstratie werd gege-
ven. Na de koffie trok het gilde op naar het gemeentehuis waar de burgemeester en de 
nieuw gedecoreerden werden overvendeld. Leuke bijkomstigheid is dat onze standaardrijder 
Henk Deenen, met terechte trots, op zijn nieuw eigen paard, een Fries, voorop reed.  
Voor het eerst werd, tegen de afspraken in, het nieuwe vaandel gedragen. Voor het gemeen-
tehuis wist de burgemeester te vertellen dat dit vaandel, door enkele dames gemaakt, voor 
het eerst werd gedragen. (Er was afgesproken dat het nieuwe vaandel gedragen wordt 
buiten ons dorp maar dat in St. Anthonis het vaandel van de heroprichting in 2007 wordt 
gebruikt.) Ook werden de 4 nieuw gemaakte vendels gedragen. 
 

 
 

De standaardrijder kijkt op afstand toe als de vendeliers gaan vendelen. 
 

 
 

De vaandrig gaat overvendelen en de vaandels neigen. 
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4 mei. 
De jaarlijkse Dodenherdenking van de gemeente Sint Anthonis werd in het kerkdorp 
Stevensbeek gehouden. Uit respect en op gepaste wijze werden alle burgers en militairen 
herdacht die in een oorlog, waar ook ter wereld, hun leven lieten. De organisatie was in 
handen van de Dorpsraad Ruimte voor Morgen Stevensbeek. Samen met het Matthiasgilde 
uit Oploo werd aan de uitnodiging tot deelname gevolg gegeven. 
11 mei. 
De Laanlanding op sportpark De Laan aan de Ledeackersestraat in Ledeacker. Het was een 
natte, koude zondagmiddag. Zeer slecht weer om veel mensen op de been te krijgen. Toch 
werd er ook door onze schutters en vendeliers met trommelaars enthousiast mee gedaan 
aan de geplande activiteiten. Om te voorkomen dat het gildekostuum doorweekt zou worden 
werd afgesproken in “zomertenue” te gaan. En dat was goed ook. En nu op naar 7 juni als in 
Oisterwijk de finale gaat plaatsvinden. 
 
 

 
 

Door de regen en wind was het moeilijk vendelen. 

4 juni. 
Op verzoek van de organisatie van het Pinkstervolleybaltoernooi verleende een aantal 
gildebroeders hand- en spandiensten bij de opbouw/inrichting van het terrein. Ook na afloop 
van het toernooi op 10 en 11 juni waren zij present. Hun inzet leverde een leuke financiële 
bijdrage op voor de gildekas. 
5 juni. 
Onze gildebroeder Jan van Tilborg ontving donderdagavond van Ad van de Vorst, namens 
alle leden, een broederlijke waardering in de vorm van een medaille voor zijn wekelijkse, 
lekkere, warme aanbiedingen. Jan zorgt elke week voor heerlijk kroketten, frikadellen etc. 
Een terechte waardering voor de wekelijkse warme hap. 
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Jan is blij met de medaille. 
 

7 juni. 
Het was de finaledag van de Brabantse Dorpenderby in Oisterwijk. Ook ons gilde was verte-
genwoordigd. Er waren 8 finalisten, waarvan er natuurlijk maar 1 kon winnen. Helaas voor 
De Laanlanding; het werd de 8e plaats. 
14 juni. 
Het koningspaar, de deken-schrijver en de deken-schatbewaarder gaven gevolg aan de 
uitnodiging voor de receptie bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het St. Antonius-, 
St. Sebastianus- en H. Sacramentsgilde in Beugen. 
15 juni. 
Deelname aan de Vrije Gildedag in Beugen. Voor het eerst ging in de stoet voor ons gilde 
onze standaardrijder voorop. En het ging uitstekend. 
Bij de prijsuitreiking volgde een geweldige verrassing. Ons gilde ontving de ere-prijs. Voor 
het eerst sinds de heroprichting heeft ons gilde deze hoogste prijs ontvangen.  

 

 
 

Met trots wordt het winnende schildje getoond. 

 
De ere-prijs wordt toegekend aan het gilde dat in het algemeen klassement het meeste 
aantal punten heeft behaald voor de totale presentatie. 
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22 juni. 
Op de Brink in St. Anthonis was het jaarlijks koningschieten van het gilde van het Heilig 
Sacrament des Altaars en St. Antonius Abt. 
’s Morgens vroeg zorgden de deken-gildebode en een tamboer voor het aanzeggen van het 
koningschieten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gilde trekt op naar de kerk. 

 
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 rond de Brink werd gedragen. Tijdens de viering werd natuurlijk 
aandacht besteed aan 750 jaar Sacramentsdag. 
Aansluitend was er voor de leden en genodigden de Brabantse koffietafel.   
Om 13.15 uur begon de wedstrijd. Het zonnige weer zorgde voor veel publieke belangstel-
ling. 
Volgens de Caert nam de hoofdman het juweel van de oude koning terug, hiermee legde de 
oude koning zijn functie neer. Aansluitend bood de oude koning zijn schildje aan de hoofd-
man aan. Op dit schild (zie foto achterin dit verslag) staat op de voorkant een afbeelding in 
zilver van Jan en Marian van Tilborg met daar omheen de tekst: “Jan en Marian v.  Tilborg – 
Reijntjes, 2 juni 2013, St. Antonius Abt Sint Anthonis”. Aan de achterzijde staan de namen 

van hun 2 zonen: Harm en Teun. 
Na een spannende wedstrijd was het Wiel Peeters die na 77 schoten de vogel er af schoot 
en zich een jaar koning van het St. Antoniusgilde mocht noemen.  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaam_van_Christus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monstrans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monstrans
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Wie is hier blij? 
 

Na de installatie werd door het gemeentebestuur de erewijn geschonken waarna de koning 
en zijn koningin Corrie, die ook lid is van het gilde, de gelukwensen in ontvangst mochten 
nemen.  

 
 

Het afleggen van de eed. 

 
De kerkklokken galmden intussen over het dorp. 
Koning Wiel Peeters was de 8e koning na de heroprichting in 2006. 
Vermeldenswaard is dat we voor het eerst tijdens onze tocht door het dorp gebruik konden 
maken van vrijwilligers die als verkeersregelaar optraden. Dit gaf een veiliger gevoel. 
28 juli. 
Ook dit jaar verleende een aantal gildebroeders en –zuster weer medewerking aan Daags na 
de Tour te Boxmeer. De belangstelling vanuit het gilde was zo groot dat voor enkele leden 
geen plaats was. Met 12 personen werden 6 posten bezet voor het vlaggen en fluiten. Het 
was voor de vrijwilligers een goed georganiseerde middag/avond. De leden keerden tevre-
den huiswaarts en de deken-schatbewaarder lachte het hardst! 
2 augustus. 
In verband met zijn afscheid als pastoor van de parochie Maria, Moeder van de Kerk had 
pastoor Roland Kerssemakers de overheden en koningsparen van de gilden in de parochie 
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uitgenodigd voor een barbecue. Om half 6 verzamelden de gildebroeders en –zusters op De 
Merret waarna men met het St. Tunnisse vaandel en onze tamboers optrok naar de pastorie. 
Hier overhandigde hoofdman Jos Verbeeten een gezamenlijk cadeau in de vorm van een 
geldbedrag voor de straatkinderen in Chili. Na een dankwoord van de pastoor nodigde hij 
allen uit in de pastorietuin te komen waar de avond tot 23.00 uur in een gezellige sfeer en 
met het eten van delen van het varken van St. Tunnis en kostbaar vocht uit Lieshout werd 
doorgebracht. 
 

 
 

Pastoor Kerssemakers met koningsparen en overheden van de gilden uit Beugen, Oploo, Overloon, 
Groeningen en St. Anthonis.  

 
23 augustus. 
De overheid was aanwezig op de receptie bij gelegenheid van het 600-jarig bestaan van het 
Salvator Mundi gilde in Oeffelt. 
24 augustus. 
Met een zeer goede opkomst was ons gilde aanwezig op de Vrije Gildedag in Oeffelt. De 
overheid was voor het ochtendprogramma naar Oeffelt getogen. Na de ontvangst, vanaf 
08.30 uur, trokken de aanwezige genodigden om 9.00 uur op naar de kerk in Oeffelt voor 
een plechtige Eucharistieviering. Pastor H. Tullemans ging voor en de gezangen werden 
verzorgd door het plaatselijk gemengd koor Sint Cecilia o.l.v. dirigent Frans Lemmens. Na de 
aansluitende koffietafel was het in een heerlijk zonnetje wachten op ons gilde. In de optocht 
presenteerde ons gilde zich keurig. De jeugdleden waren aanwezig waarvan er een ons 
naambord droeg en twee de jeugdvendels. De standaardruiter had het paard voorzien van 
oogkleppen en oorhoedjes. Dit was aan het gedrag van het paard meteen merkbaar. De jury 
kende de ruiter en paard voor de algehele indruk dan ook een voldoende toe. Ons gilde 
kreeg in de B-categorie een 9e plaats van de 23 toebedeeld. Tijdens het vendelen na de 
massale opmars waren allen leden onder de indruk van de spontane vendeldemonstratie 
van Marcel Hermens. Zonder enige oefening ging hij tussen alle vendeliers staan en draaide 
vakkundig de slagen. En dat met een nat vaandel door de korte regenbui. Je gaat er maar 
aan staan! 
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7 september. 
Zondag 7 september a.s. namen de parochianen van de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk afscheid van pastoor-deken Roland Kerssemakers. Het afscheid van de herder van de 
dertien deelparochies vond plaats in de parochiekerk te St. Anthonis. 
Met toestemming van de bisschop van ’s Hertogenbosch vertrekt hij voor twee jaar naar 
Chili. Onder de hoede van de aartsbisschop van Santiago zal hij daar in het pastoraat gaan 
werken.  
Natuurlijk was het gilde bij dit afscheid aanwezig. De pastoor was immers gildeheer. 
Om half 11 was er in de kerk van de H. Antonius Abt te St. Anthonis, de moederkerk van de 
parochie, een plechtige Eucharistieviering waarin vanzelfsprekend pastoor Kerssemakers 
hoofdcelebrant was. De celebranten waren kapelaan Raaphorst en pastorTullemans uit 
Oeffelt. 
Het gilde trok op naar de pastorie om de pastoor met de 2 celebranten, 8 misdienaars, 4 
acolieten en burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer naar de kerk te be-
geleiden. 
 

 
 

De scheidende pastoor opent de viering en legt de betekenis uit van zijn herdersstaf. 

 
Speciaal voor deze viering was er een gelegenheidskoor gevormd onder leiding van musicus 
Geert Verhallen. Dit koor bestond uit 75 vertegenwoordigers van de deelparochies. 
Dit koor zong in een volle kerk met de tonen van het nieuwe orgel dat aan het begin van de 
viering was ingezegend, 
Na de Eucharistieviering werden pastoor Kerssemakers, onze koning, en de burgemeesters 
van Sint Anthonis en Boxmeer voor de kerk overvendeld. Hierna mocht onze hoofdman de 
sjerp en het Antoniusinsigne van de vertrekkende gildeheer in ontvangst nemen. (De hoed 
volgt later). 
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De pastoor/gildeheer levert sjerp en Antoniusinsigne in. 

 
Aansluitend begeleidde het gilde de pastoor naar “Genieterij Kommus” waar hem een recep-
tie werd aangeboden.  
25 september. 
Op de laatste avond van het wipschieten vond de prijsuitreiking plaats van de onderlinge 
zomercompetitie wipschieten. Aan deze competitie namen ook gildebroeders deel van onze 
“buren”, het St. Matthiasgilde uit Oploo. 
De eerste prijs was gewonnen door Theo Sommers van het gilde uit Oploo, de tweede prijs 
was voor onze eigen gildebroeder Rinie Bloemen en de derde prijs was ook voor een 
gildebroeder uit Oploo, Gerrit Ermers. Het was de afsluiting van een gezellige competitie. De 
deelname van enkele gildebroeders uit Oploo tekent de sfeer van broederschap. 
28 september. 
Op zondag 28 september was de afsluiting van het zomerseizoen. Onder heerlijke zonne-
stralen, grote belangstelling van de partners en volop gezelligheid sloot het gilde het zomer-
seizoen af.  

 
 

Aandacht voor het interne kampioenschap 
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Zoals gebruikelijk was er die middag een interne wedstrijd. De winnaar was, niet voor de 
eerste keer, Rinie Bloemen met 14 punten. Omdat er drie schutters waren met een gelijk 
aantal punten moest dit drietal kampen waarna Arno Rombouts tweede werd, Marcel 
Hermans werd derde en de vierde plaats was voor Ad van de Vorst. 
 

 
 

Het was niet voor de eerste keer dat Rinie Bloemen de wisselbeker in ontvangst mocht nemen! 

 
Hoofdman Jos Verbeeten overhandigde de wisselbeker aan Rinie Bloemen. In zijn toespraak 
heette hij pastoor Norbert van der Sluis, die een kijkje kwam nemen en de sfeer binnen ons 
gilde wilde proeven, bijzonder welkom. Hij dankte ook de dames die zich hebben ingezet 
voor de totstandkoming van het nieuwe vaandel en de aanpassing van de zilverhesjes. Hij 
vertelde nog geen antwoord te hebben ontvangen van St. Patrick met betrekking tot de 
besluitvorming, afgelopen dinsdag, over de geluidsisolatie. Een lekkere barbecue, een koel 
drankje, gezellig kletsen zorgden voor een sfeervolle afsluiting van het seizoen. 
11 oktober. 
De jaarlijkse hoofdliedendag van de N.B.F.S. vond niet plaats in ’s-Hertogenbosch maar in 
Best en Eindhoven. Het koningspaar en de commandant waren hierbij aanwezig. 
Deze dag ving, zoals gebruikelijk, ’s morgens aan met een Plechtige Eucharistieviering in de 
Antoniuskerk te Best met als hoofdcelebrant Bisschop Mgr. A. Hurkmans met als concele-
branten de eerwaarde heren L. Spijkers en P.Janssen. 
Het St. Lambertusgilde Someren-Eind luisterde met het koor “Con Amore” de viering op. 
Het verdere dagprogramma vond plaats op de militaire vliegbasis Eindhoven. Het 
middagprogramma stond in het teken van het manifest “De Gilden in 2025”. 
25 oktober. 
Nog geen december maar wel het jaarlijks “heerlijk avondje” voor de leden van de overheid 
met hun partner en de laatste koning met koningin. Onze hoofdman en zijn Erica hadden de 
gebruikelijke uitnodiging weer gedaan voor een etentje bij hen thuis waarbij het laatste 
koningspaar werd bedankt voor hun inzet. 
26 oktober. 
Ons gilde was op uitnodiging aanwezig in een plechtige Eucharistieviering met installatie van 
drs. N.A.L. van de Sluis als pastoor van de parochie Maria, Moeder van de Kerk door Mgr.  
R. Mutsaerts, de hulpbisschop van ’s-Hertogenbosch. 
Het gilde haalde de bisschop en de nieuwe pastoor en kapelaan Raaphorst af aan de 
pastorie en begeleidde de concelebranten een volle kerk in.  
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Voor vertrek naar de kerk korte informatie door de commandant. 

 
 
 
 
 

 
 

Het gilde begeleidt de celebranten naar de kerk. 

 
Het Oellandkoor en het Gemengd Koor, onder leiding van de heer Jos Verbeeten, met een 
ensemble van muziekvereniging St. Cecilia, zongen o.a. de Antoniusmis van dorpsgenoot Jo 
de Jong. Het was een erg mooie viering met belangstelling uit elke dorp van de parochie.  
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De hernieuwing van de wijdingsbeloften. 
 

Ook waren er oud-parochianen uit Liempde, de vorige parochie van de pastoor. 
Aan het einde van de viering dankte ook de bisschop ons gilde en de beide koren, vergezeld 
van een uitnodiging om in de mei-maand naar de St. Jan te komen. 
 
 

 
 

De overvendeling van het kerkelijk gezag. 
 

Na de viering vond voor de kerk de overvendeling plaats van het kerkelijke  gezag.  
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Aansluitend werd pastoor Van der Sluis in “Genieterij Kommus”, Brink 5, een receptie aange-
boden en was iedereen tot 14.00 uur in de gelegenheid de pastoor met zijn benoeming en 
installatie te feliciteren. 
12 november. 
 “Goed werk heeft tijd nodig”, zo luidt het spreekwoord. Na veel vragen en praten en ideeën 
uitwisselen werden dan toch eindelijk de isolatieplaten aan het plafond in de kleine ruimte 
van de blokhut bevestigd. Ook werd aan een wand een bord bevestigd waarop zelf papier 
aangebracht kan/mag worden. Als het resultaat zo is als het wachten duurde, is het resultaat 
ge-weldig. De tijd zal het leren. 
13 november. 
De eerste avond in de door plafondplaten geïsoleerde ruimte in de blokhut. Ook deze avond 
veel stemverheffing maar…..de isolatie dempte het geluid. Iedereen was vol lof over de 
aangebrachte platen. Gildebroeders met een goed stemvolume konden weer gewoon 
causeren. Lof was er voor diegenen die zich hiervoor hebben ingezet. 
20 november. 
De jaarlijkse najaarsvergadering waarin de leden moesten beslissen of de aspirant-leden 
werden toegelaten. Gelukkig was dit geen probleem en tot lid werden toegelaten Marian van 
Tilborg-Reijntjes, Henk Deenen en Marcel Hermens.  
In deze vergadering mocht de hoofdman ook vaststellen dat eindelijk het geluidprobleem in 
de kleine ruimte is opgelost door het aanbrengen van speciale isolatieplaten. Ook kon de 
hoofdman vertellen dat die dag toestemming was gekomen voor het plaatsen van opberg-
kisten voor de schietbanen in de grote ruimte. Voorts werd de “jeugdcommissie” opgeheven 
omdat het gilde zich beter kan richten op 30+ ‘ers. Vendelier Theo Verplak deelde mede dat 
hij wil stoppen met vendelen en schonk zijn vendelstok aan het gilde. 
12 december. 
Volgens planning de dag van het bouwen van de kerststal. De weersverwachting was erg 
slecht. De gildebroeders lieten zich niet uit het veld slaan. “Gewoon beginnen was het motto 
en we zien wel hoe ver we komen”.  
Om half 9 was het “actie geblazen”. Diegenen die zich hadden aangemeld waren aanwezig 
en ook stond Chris Jansen met zijn gemeentevrachtwagen klaar, als “sterke arm”. 
Gelukkig viel de regen mee. Plotseling stond ook de cameraploeg van TV Land van Cuijk bij 
de kraam om opnamen te maken. Een interview met de deken-schrijver werd die dag tijdens 
het journaal uitgezonden. Het was weer een gezellige dag. Het is altijd weer leuk als velen 
denken te weten hoe het moet. Dus kwam het ook nu weer goed! 
 

 
 

’s Middags moest alleen nog het toegangspad gemaakt worden. 
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De koffie in De Schakel met vlaai van de pastoor ging er goed in. Dit mag traditie worden. 
De weergoden waren met ons. De ster straalde weer hoog boven de stal. 
13 december. 
In de ochtend werd de kerstgroep aangekleed door enkele dames en in de stal geplaatst.  
’s Middags was het eerste moment voor de verkoop van de soepen. Gildebroeder en kok Jan 
van Tilborg had, ondanks zijn mindere gezondheid, toch kans gezien weer voldoende heer-
lijke soepen te maken. 
 
 

 
 

Al hebben we alle vertrouwen; toch even natellen. De soep blijft warm. 

 
 
Verder werd er soep verkocht op 20, 22 en 23 december. De omzet lag boven de € 1.000,00. 
Voor herhaling vatbaar. 
24 december. 
Na de Herdertjesviering werd het kindje in de kribbe gelegd. Het was weer gezellig druk bij 
de stal. Een ensemble van muziekvereniging St. Cecilia speelde kerstliederen. Kinderen 
kregen beschuitjes met muisjes en de volwassenen glühwein.  
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Na afloop van de Kinderviering een sfeervolle drukte bij de stal. 
 

Voor, tijdens en na de Kerstdagen kwamen vele belangstellenden een kijkje nemen bij de 
stal. Ook dit jaar was de kerststal opgenomen in Kerstkribbenroute door het Land van Cuijk 
en Noord-Limburg van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (voorheen VVV). 
Iedereen was weer vol lof over deze activiteit van het gilde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22 

 

Vergaderingen van de overheid. 
De overheid vergaderde in 2014 op de volgende data: 
-16 januari  : in de blokhut; 
-6 maart  : in de blokhut; 
-17 april  : ten huize van de koning; 
-26 juni  : ten huize van de nieuwe koning; 
-14 augustus  : ten huize van de deken-gildebode; 
-20 november  : in de blokhut 
 
 
Dank je wel. 
Dankzij natuurlijk de (inzet van)  leden maar ook andere mensen in St. Anthonis die ons gilde 
een warm hart toedragen was 2014 weer een geslaagd jaar. 
Tot  diegenen die voor het St. Antoniusgilde onmisbaar zijn, behoren o.a. ook: 
-de partners van de gildeleden die zorgden voor het nieuwe vaandel en vendels; 
-Bloemsierkunst van de Mortel voor de elke keer weer leuke boeketjes voor de koningin; 
-Maaike van Schooten als beheerder van de internetsite; 
-Cor van Sambeek voor de steeds keurige inrichting van de kerk; 
-Tars Visuele Presentatie voor de medewerking aan het nieuwe vaandel en de vendels en 
voor de steeds weer spontane medewerking bij andere vragen; 
-Noud Peters Edelsmid voor zijn jaarlijkse koningspeld en de Antoniusinsignes; 
-Fotografie Emiel Jansen voor de mooie ingelijste foto van het koningspaar; 
-Gerrit van Kempen van www.tunnis.nl voor de steeds weer prachtige reportages op zijn site; 
-Monique Gerrits voor de coördinatie en zorg dat ons gilde zich veilig op straat kan bewegen; 
-het Gemeentebestuur voor de medewerking aan de kerststal; 
-de plaatselijke Beheercommissie van onze parochie voor het beschikbaar stellen van De 
Schakel; 
-en tot slot maar zeker ook belangrijk: de sponsoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tunnis.nl/
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St. Antoniusgilde 
Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt 

 

Ledenlijst  (31 december  2014) 

 
 

1. G. Aben  Visioenenstraat 30  5845 CB St. Anthonis  
2. H. Arts   Breestraat 4   5845 AV St. Anthonis 
3. T. Artz   De lange Loop 10  5845 GZ St. Anthonis 
4. P. van den Berg Athanasiusstraat 2  5845 BW St. Anthonis 
5. R. Bloemen  Herreweijer 9   5845 GH St. Anthonis 
6. W. Cornelissen De Quayweg 2  5846 AR Ledeacker 
7. H. Deenen  Hoenderstraat 22  5846 AE Ledeacker   
8. H. Derks  Oude Breestraat 21  5845 AA St. Anthonis 
9. W. van Dijk  Randweg 102   5845 CW St. Anthonis 
10. B. Ermers  Tiendvrij 23   5845 HN St. Anthonis 
11. H. van Erp  Dorpsstraat 24  5846 AA Ledeacker 
12. M. van Erp  Vlagberg 28   5845 EC St. Anthonis 
13. M. van Erp-Weerts Vlagberg 28   5845 EC St. Anthonis  vr 
14. F.M.J. Gooren Ascetenstraat 20  5845 BR St. Anthonis  vr 
15. W. Guzowski  Duizendmonnikenstr. 23 5845 BS St. Anthonis 
16. M. Hermens  Peelkant 14   5845 EH 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. N. van Lankveld Breestraat 52   5845 AW St. Anthonis 
20. W. Peeters  Noordkant 18 A  5845 EW St. Anthonis 
21. C. Peeters-v.d.Weijst Noordkant 18A  5845 EW St. Anthonis vr. 
22. A. Rombouts  De lange Loop 43  5845 GZ St. Anthonis 
23. L. van Spreeuwel Beestraat 44   5845 AW St. Anthonis 
24. M. Sijbers  Brink 3    5845 BH St. Anthonis  vr. 
25. J. van Tilborg  Kleine Beekstraat 9  5845 AE St. Anthonis 
26. M. van Tilborg  Past. van Erpstraat 9  5845 HH St. Anthonis 
27. M. van Tilborg-Reijntjes Kleine Beekstraat 9 5845 AE St. Anthonis  vr 
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  Rondveld 1   5845 EP St. Anthonis 
34. W. Wellen  Vlagberg 23   5845 ED St. Anthonis 
35. L. van der Zanden Ascetenstraat 20  5845 BR St. Anthonis 

Cursief gedrukte namen zijn aspirant-leden. 
 

Jeugdleden. 
 

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

 
Ere-lid. 
 
 L. van Spreeuwel  
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Leden van de overheid 2014. 
 

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

Gildeheer:     

 
Pastoor Roland Kerssemakers (tot 7 september) 

 
 
Beschermvrouwe.  
 

Burgemeester mevrouw M. Sijbers 
 

 
Commandant: 
 

Wiel van Dijk 
 

 

Piekeniers: 
 
 Niek Huffels 
 
 Ad van de Vorst 
 

 
Tamboers: 
 
 Theo Artz 
 
 Maria van Erp  
  

Noud van Lankveld 
 
 Louis van der Zanden 
 
 

Vaandrig: 
 
 Marcel van Erp 
 

Reserve: Wiel Peeters 
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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 
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Het koningschild van koning Jan van Tilborg. 
 

 

 
 

Achterzijde van het koningschild. 



 

 

27 

 

 
 

Koning Jan van Tilborg met koningin Marian.  
Marian genoot zo van het “koningsjaar” dat ze besloot gildezuster te worden. 

 

 
 

Ons gilde mag er zeker zijn. 



 

 

28 

 

 
 

 
 

Leden van de overheid met koningspaar. 
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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 
 
2014 : Wiel Peeters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Anthonis, 31 december 2014, 
de deken-schrijver, 
Pierre van den Berg 


