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St. Anthonis

Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt.
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Aantal leden.
Op 1 januari 2015 telde het gilde 39 leden: 28 gildebroeders, 7 gildezusters en 4 jeugdleden.
Beëindiging lidmaatschap.
Op 16 maart is het lidmaatschap opgezegd door:
Twan Verblakt en Marleen Verblakt-van Erp en hun kinderen Fenne, Lars en Luc.
Nieuwe leden
Op 23 maart is een nieuwe aanmelding voor gildebroeder ontvangen van Gerrit Wientjes,
Zandkant 14 B, St. Anthonis. De besluitvorming over de toelating als lid vond plaats in de
ledenvergadering van 19 november.
Activiteiten
2 januari.
Gildezuster Nellie de Hoog bracht de deken-schrijver haar in 2014 samengestelde documentatiemap met krantenartikelen, foto’s en andere documenten die over het afgelopen jaar
op ons gilde maar ook op bevriende gilden betrekking hadden. Zoals gewend van Nellie, was
het weer een prachtige informatiebron voor de toekomst.
7 januari.
Met het feest van Driekoningen op 6 januari is het feest van de 'Kerstkring' van twaalf dagen
afgesloten. Om 09.00 uur waren voldoende gildebroeders op het grasveld van de Brink om
de kerststal weg te halen. Rond half 12 was alles geruimd. De kerstgroep kreeg een plaats in
het gemeentehuis en kon drogen. De dieren gingen met “taxi Hendriks” naar huis en de
weide werd weer het grasveld van onze Brink. De elementen van de stal en de dakpannen
kregen onderdak in de schuur bij onze gildebroeder Marcel van Erp aan de Vlagberg. Alles
verliep voorspoedig en in goede harmonie.
Het is een genoegen om met zo’n groep mensen iets voor de gemeenschap te kunnen betekenen.
8 januari.
Het heeft heel wat “voeten in aarde” gehad maar eindelijk was het zover. Toen in november
de toestemming kwam om opbergkisten voor de schietbanen in de blokhut te plaatsen
gingen leden van de schietcommissie aan de slag. Deze avond was de presentatie en kon
“voor het laatst” iedereen zijn/haar mening over de kisten geven. En die meningen waren
eensluidend: prima werk verricht. De makers waren zelf nog niet helemaal tevreden over de
wielen voor het verplaatsen. Dat kwam natuurlijk ook goed. Het “gesjouw” is nu afgelopen.
De kist is een stukje maatwerk waar zeer goed over nagedacht is. Het vullen van de kist is
echter een puzzel en slechts mogelijk door de vaste gebruikers.
20 januari.
De kleding van de kerstgroep had voldoende tijd gehad om te drogen in het gemeentehuis.
De kerstgroep werd uitgekleed en de kleding werd weer netjes in de dozen opgeborgen.
25 januari.
De jaarlijkse Antoniusviering. Een week later dan de feitelijke feestdag maar niet minder
geslaagd.
’s-Morgens werd het koningspaar aan huis afgehaald waar de leden getrakteerd werden op
een heerlijke, warme appelpunt.
Een mooie Eucharistieviering waarin de nieuwe gildeheer voorging en waarin het Oellandkoor en Gemengd koor, bijgestaan door een ensemble van muziekvereniging St. Cecilia met
aan het orgel Eric van den Berg en dat alles onder leiding van (hoofdman) Jos Verbeeten, de
Antoniusmis van dorpsgenoot Jo de Jong zongen, was het begin van de feestdag.
Tijdens de viering werden de nieuwe insignes gezegend en legden de nieuwe leden de eed
van trouw af.
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Pastoor Van der Sluijs, de nieuwe gildeheer.

Marian van Tilborg-Reijntjes.
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Henk Deenen (de standaardrijder).

Marcel Hermens.
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De hoofdman met de nieuwe leden na afloop van de Eucharistieviering.

Na het afleggen van de eed werd door de hoofdman bij de nieuwe leden het Antoniusinsigne opgespeld.
De nieuwe leden zijn: pastoor Norbert van der Sluis (gildeheer), Marian van Tilborg –
Reijntjes, Henk Deenen en Marcel Hermens.
Na afloop van de H. Mis was buiten de overvendeling van de koning, het kerkelijke gezag en
wereldlijke gezag.
Aansluitend was in het clubhuis de Brabantse koffietafel met het teren.
Rond 16.00 uur kwam er een einde aan een gezellig samenzijn.
31 januari.
De algemene jaarvergadering van de Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk” werd
gehouden in Ravenstein. De organisatie lag in handen van het Sint Barbara gilde. Ons gilde
was vertegenwoordigd door de hoofdman, de deken-gildebode en de deken-schatbewaarder.
5 februari.
In het gildehuis vond de dorpencompetitie plaats.
19 februari.
In het gildehuis was de jaarvergadering. De gebruikelijke onderwerpen kwamen ter sprake.
De financiën maakten het mogelijk de leden voor te stellen de teerdagen (Antoniusfeest en
Sacramentsdag) voor rekening van de kas te nemen en per gezin het abonnement van De
Gildetrom. Het voorstel kreeg de instemming van de vergadering.
20 maart.
Op 20 en 21 maart was de jaarlijkse NL Doet. Op verzoek van scouting werd ons gilde
ingeschakeld voor het vernieuwen van 8 ondersteuningspalen bij de blokhut. Om tijdig klaar
te zijn werd al op woensdagmorgen begonnen. Namens het gilde namen Wiel van Dijk, Bert
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Ermers, Gerrit Aben, Noud van Lankveld en Theo Verplak deel. Zij waren de technisch
assistenten van de organisatie. Alles ging dermate voorspoedig dat donderdagmiddag om
12.00 uur alles klaar was, inclusief de afsluiting van koffie met gebak.

Na gedane arbeid is het veilig foto’s maken!

26 maart.
De afsluiting van de wintercompetitie vlakschieten. Ook deze winter werd er elke donderdagavond in competitieverband geschoten. Onder de deelnemers waren schutters van het
bevriende St. Matthiasgilde uit Oploo.
De drie winnaars van deze competitie in de A-klasse waren:
1. Theo Heijligers van het St. Matthiasgilde met 1950 punten;
2. Rinie Bloemen met 1916 punten en
3. Noud van Lankveld met 1868 punten.
De winnaars in de B-klasse waren:
1. Wiel Peeters met 1702 punten;
2. Marcel Hermens met 1695 punten en
3. Louis van der Zanden met 1682 punten.
29 maart.
Het winterseizoen vlakschieten werd afgesloten met een intern kampioenschap in de Aklasse en in de B-klasse.
Voor deze afsluiting waren belangstellende partners van de leden naar het gildehuis
gekomen. Het werd een gezellige middag met een bijzondere gebeurtenis. Het was nog niet
voorgekomen dat een schutter zo ver langs het schietblad schoot en dat hij zelfs een dubbelglasruit doorboorde. Een unieke prestatie van deze gildebroeder.
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Die zit Wim!

Gildebroeder Jan van Tilborg zorgde voor heerlijke, warme snacks. De weergoden zorgden
dat het een binnengebeuren was, behalve voor de rokers. Een gezellige, sfeervolle bijeenkomst waar ook de schietcommissie terecht voldoening aan beleefde.
Dit intern kampioenschap werd door het afkampen in beide klassen spannend. In de Aklasse ging het uiteindelijk tussen Rinie Bloemen en Ad van de Vorst, met beiden 94 punten.
In de B-klasse stonden Wiel Peters en Marcel Hermens tegenover elkaar met elk 88 punten.
In de A-klasse werd Rinie Bloemen de winnaar. Voor de 4 e keer mocht hij de wisselbeker in
ontvangst nemen. In de B-klasse was Wiel Peters voor de 2e keer de winnaar.

Terecht twee trotse winnaars.
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12 april.
Een viertal leden nam deel aan NBFS-toernooi kruisboog op wip te Boekel.
12 april was ook de dag dat ons gildeterrein door een 12-tal kamelen werd “bezet”. Een
kleine week hebben de dieren zich tegoed kunnen doen aan de St. Tunnisse lucht!

Een van de twaalf !

De dieren schenen de schuilhut een aangename verblijfplaats te vinden en het leek of dit
verblijf als zandbak werd gebruikt. Jammer dat het terrein ook door loslopende paarden werd
beschadigd en met uitwerpselen van paarden en kamelen gevuld.
15 april.
De Lenteshow van de plaatselijk KBO was een nieuwe activiteit van deze vereniging. Veel
leden toonden hun hobby’s. Het was een zeer geslaagde middag met ruim 250 bezoekers.
Ook onze gildezuster Nellie de Hoog nam deel met haar hobby: het maken van de jaarlijkse
informatie boeken met krantenartikelen, flyers en al datgene wat betrekking heeft op ons
gilde.

Fijn dat er veel belangstelling was voor de boeken van Nellie
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27 april.
Koningsdag. Natuurlijk was ons gilde aanwezig voor het gemeentehuis om na afloop van het
“binnengebeuren” de nieuwe decorandi, periode 28 april 2014 – 27 april 2015, te overvendelen.

Gildeleden kijken toe tijdens de prijsuitreiking van de kinderoptocht.

Door de bezuinigingen in de gezondheidszorg die ook in ons zorgcentrum “op ’t Hoogveld”
gevolgen kende, was er vanuit dit centrum geen gelegenheid een ochtendactiviteit te
organiseren waarbij ons gilde een vendeldemonstratie kon geven.
Die ochtend dus rechtstreeks naar het gemeentehuis.
4 mei.
De gemeentelijke Dodenherdenking was in ons dorp en, zoals gebruikelijk, waren de 2 gilden
uit onze gemeente aanwezig voor de opluistering. Het was een bijzondere herdenking omdat
het dit jaar precies 70 jaar geleden was dat Nederland na de Tweede Wereldoorlog werd
bevrijd.
Na samenkomst in het gemeentehuis vertrok de Stille Tocht, met ons gilde en de standaardrijder voorop, via de laan richting kerk en de laan naast de Bottermien, richting grasveld. De
twee gilden trokken naar het grasveld waar door de vendeliers een vendeldemonstratie werd
gegeven. Hierna trok de stoet naar het vrijheidsmonument aan de Lepelstraat.
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Kranslegging door burgemeester Sijbers en John Trappes Lomax, neef van Kolonel Silvertop.

Bij dit monument was de officiële herdenking met toespraken, het uitspreken van het
dodenappèl en de kranslegging.
Na The Last Post werd twee minuten stilte gehouden. De plechtigheid werd afgesloten met
het Wilhelmus door muziekvereniging St. Cecilia en een bloemlegging door alle aanwezigen.
16 mei.
Het koningspaar, de deken-schrijver en de deken-gildebode gaven gevolg aan de uitnodiging
voor de receptie van gildebroeder Louis van der Zanden bij gelegenheid van het afscheid
van zijn werkgever in Broekhuizenvorst in verband met zijn pensioengerechtigde leeftijd.
7 juni.
Het gilde vierde Sacramentsdag met het koningschieten.
Vroeg in de ochtend waren gildebode en tamboer op pad om in het dorp het jaarlijks
traditionele evenement bekend te maken. Nadat het gilde het oude koningspaar aan huis

Het voorbeeld voor de kleuren voor de vogel van vandaag!
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had afgehaald was met de plechtige Eucharistieviering, waarin gildeheer pastoor Van der
Sluis voorging, de opening van deze jaarlijkse feestdag van het gilde.
In verband met een gebrek aan belangstelling is eerder, na overleg met de pastoor, besloten de Sacramentsprocessie niet meer te houden.
Voor de koffietafel werd de gebruikelijk groepsfoto gemaakt en de foto van het koningspaar
afzonderlijk en het koningspaar met de overheid. Emiel Jansen had hiervoor weer tijd
ingeruimd. Jammer dat de standaardrijder verhinderd was. Zijn aanwezigheid had voor nog
mooiere plaatjes gezorgd.

De overvendeling van het gezag.

Na een heerlijke koffietafel bij de 3 Burgemeesters begon rond 1 uur ’s middags de ceremonie van het koningschieten.
Eerst werd drie maal om de boom getrokken om de boze geesten te verdrijven.
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Zoals voorgeschreven: drie maal rond de boom trekken.

De oude koning plaatste de vogel op de top van de boom. Hiermee stelde hij zijn titel ter
beschikking. Bij het ophalen van de boom, roerden de tamboers hun trommen.
De wedstrijd kon beginnen. De weergoden verleenden volop hun medewerking

De pastoor spreekt een gebed uit op voorspraak van H. Antonius Abt, onze schutspatroon. Er wordt gebeden dat
het 'schot van geluk' een goede koning zal aanwijzen.
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Het werd een prachtige, sportieve wedstrijd met veel publieke belangstelling rond de mooie
Brink.
Een extra sterke vogel moest de wedstrijd spannend maken. Gemiddeld 125 raak schoten
zouden nodig zijn om de vogel te laten vallen.
Bij het naderen van de 129 schoten werd het bijzonder spannend. Stukken gips werden er af
geschoten maar de vogel bleef hangen. Intussen waren de oude koningen nog steeds in de
race met concurrentie van enkele andere schutters.

“Rust roest”, neen, het wachten is op de nieuwe koning!

Om half 4 viel de vogel na 101 rake schoten naar beneden. Het was Maria van Erp die zich
de koning 2015 van het St. Antoniusgilde mocht noemen. Ook in 2011 schoot Maria zich tot
koning.
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De nieuwe koning legt de gelofte af. Hoe zal de vaandrig zich op dit moment voelen?

Na de inhuldiging werd de door het gemeentebestuur geschonken erewijn gedronken en kon
de nieuwe koning de felicitaties in ontvangst nemen.
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Het aanbieden van de erewijn door het Gemeentebestuur.

De kerkklokken werden geluid en zo werd de dorpsgemeenschap in kennis gesteld van de
nieuwe koning.
14 juni.
In Gassel werd een Vrije Gildedag gehouden in verband met het 450 jarig bestaan van het
gilde Sint Jan. Het koningspaar en de commandant namen deel aan het ochtendprogramma.
Het was een zonnige dag met een goede organisatie. Met hoogstaande zon was de sfeer
erg goed. Ons korpsviertal schutters, bestaande uit Rinie Bloemen, Marcel Hermens, Noud
van Lankveld en Arno Rombouts behaalde de eerste prijs met 54 punten. De standaardrijder
behaalde bij elk van de 3 juryleden 33 punten, en een gemiddelde van 6,6 per jurylid. Op de
verzamellijst van het Algemeen Klassement stond ons gilde op de laagste plaats in de Acategorie met 62 punten.
25 juni.
Voor het eerst werd door dagopvang “Tante Sjaan” op 24 en 25 juni een wandel 2 daagse
georganiseerd. Ook ons gilde was bij de organisatie betrokken. Op 25 juni werden de
deelnemers halverwege de route opgewacht door het gilde en aansluitend naar het eindpunt
begeleid.
27 juli.
Ook dit jaar verleende aan aantal gildebroeders en een -zuster medewerking aan het wielerspektakel Daags na de Tour te Boxmeer. Was het middaggebeuren nog met de nodige
regenbuien, de avond werd overheerst door zon en veel publiek. Kortom: het was voor de
organisatie en ons gilde weer een geslaagd evenement.
3 augustus.
De dames die er voor zorgen dat ons gilde zich netjes kan presenteren en steeds met “draad
en naald” klaar staan. kregen door de overheid een uitje aangeboden. Met z’n vijven gingen
ze een dagje de tuinen van Appeltern bekijken. Door o.a. het maken van het nieuwe vaandel
was dit zeker verdiend.
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Er waren die dag mooiere “bluumkes” in Appeltern!

28 – 30 augustus.
Het koningspaar en een aantal gildebroeders en –zusters, sommigen met partner, waren op
het Europese Schutterstreffen In Peine (bij Hannover) in Duitsland. De leden namen deel
aan het individuele (hand)boogschieten waarbij door sommigen brons, zilver en/of goud werd
behaald. En wat waren ze blij!
De overnachting was in Laatzen, 43 km vanaf Peine, en dagelijks trok men in alle vroegte
naar het Stadspark in Peine waar de festiviteiten waren georganiseerd. Een enorm kleurrijke
menigte, veel trom- en blaasmuziek, al dan niet met zang, vulden het feestterrein. Natuurlijk
waren de vele drank- en eettentjes een onderdeel van dit prachtige buitengebeuren. Het was
drie dagen een feest van verbroedering. De vele duizenden gildebroeders en -zusters uit 12
landen in Europa vierden feest. En het was een echt feest!
Op zondag nam onze vertegenwoordiging deel aan de indrukwekkende optocht van 10.000
gildebroeders en –zusters. Een unieke, prachtige en ongelooflijke gebeurtenis.

Lol in de shuttle bus en het feest moest nog beginnen.
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Feest in het prachtige stadspark.

En ook even een groepsfoto.
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Een moment tijdens de openingsceremonie.

Lekker pruuve hoorde er bij!

17 oktober.
Dit jaar was de Hoofdliedendag weer op de gebruikelijke locatie: het Provinciehuis in
’s Hertogenbosch. Het koningspaar, de deken-schatbewaarder en de deken-schrijver waren
aanwezig.
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De Hoofdcelebrant in de Pontificale Eucharistieviering in de kathedrale basiliek van Sint Jan
was Mgr. Drs. A.L.M. Hurkmans. De Homilie had volledige aandacht. De bisschop, die in
verband met zijn terugtreden voor het laatst als zodanig voorging, wees op de belangrijkheid
van de normen en waarden van de Brabantse gilden. Het was duidelijk dat de gilden hem na
aan het hart gingen. In zijn preek sprak hij over de het feit dat wij tegenwoordig meer in ons
eigen ik gekeerd zijn en dat we moeten openstaan voor de ander. Ook dat de gilden vertrouwd zijn met de christelijke waarden en normen en een voorbeeld zijn voor iedereen om
verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens.
Na afloop van de viering werd op de Parade afscheid genomen van de (oud) Europakoning
en Europaprins. Ook hier waren o.a. aanwezig de Bisschop, de Commissaris van de Koning,
de burgemeester van ’s-Hertogenbosch, de voorzitter van de EGS, de Prins de Merode. Na
een welkom op de Parade door Jos Verbeeten was hier de massale opmars van enkele bij
de scheidende Europakoning en Europaprins betrokken gilden. De commissaris van de
Koning sprak lovende woorden.

De toespraak van Federatievoorzitter Jos Verbeeten.

In het Provinciehuis was onder voorzitterschap van Jos Verbeeten de vergadering, vooraf
gegaan door een lunch. Een bijzonder interessante middagbijeenkomst die in het teken
stond van de jeugd. Het thema luidde: “Jong leert oud”. Er waren panels gevormd van een
groep jonge en een groep oude gildeleden die in discussie gingen op uitslagen van een
onder gildeleden gehouden enquête. Duidelijk kwam naar voren dat meer rekening
gehouden moet worden met de jeugd en dat tradities aangepast, gehandhaafd dienen te
blijven. Alle toehoorders waren deze middag vol aandacht. Het was een erg geslaagde
Hoofdliedendag.
17-18 oktober.
Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober organiseerde de schietcommissie in ’t Dorpshuus in
Ledeacker BKB wedstrijden.
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1 november.
Het gilde was weer aanwezig in de kerk waar de gedachtenisviering was van alle overleden
gelovigen. Na afloop vormde het gilde een erehaag bij de ingang van de begraafplaats naast
de kerk. Een dag later kwam er een bedankje van de voorgangers van de viering voor de
aanwezigheid van het gilde.
14 november.
Onze hoofdman Jos Verbeeten en zijn echtgenote Erica nodigden de overheid met het oude
koningspaar uit voor het koningsmaal of het uit-eten van de oude koning. Erica had weer een
heerlijk maal bereid. Het was lekker smullen onder het genot van een goed gevuld glas.
Letterlijk en figuurlijk een heerlijk avondje.
19 november.
De najaarsvergadering kende de gebruikelijke agenda. Belangrijk was dat er, na het
stemmen met witte en bruine bonen, weer een aspirant lid tot gildebroeder werd toegelaten
in de persoon van Gerrit Wientjes. Uniek was
de presentatie van het kroontje voor de
koningin.
Het was de maker in eigen persoon, Noud
Peters, die kwam vertellen hoe hij tot dit
model is gekomen.
De elementen in het zilver van het St.
Antoniusgilde, zoals het Tau-teken, de
groene malagiet, het beslag van de rand en
zirconia’s komen ook in dit kroontje terug.
Het juweel of wel het koningsschild en de
borstplaten van de leden van de overheid
kennen deze elementen namelijk ook.
Na de overhandiging complimenteerde de
hoofdman Noud Peters voor dit unieke
pronkstuk gevolgd door een applaus van de
aanwezigen.

Noud geeft uitleg.

De leden waren vol lof over dit nieuwe gilde
eigendom.
Tijdens de vergadering kreeg oud koning Wiel Peeters, zoals gebruikelijk, een statiefoto
aangeboden. Deze foto is een mooie aanvulling op het prachtige fotoboek dat het exkoningspaar van hun (klein-)kinderen heeft gekregen. Het prachtige boek toont aan de
achterzijde een compilatie van de foto’s van alle bloemboeketjes in hun “ambtsperiode”,
geschonken door Bloemsierkunst Van de Mortel.
4 december.
Om 9 uur was een aantal gildebroeders in Stevensbeek present om de kerstdennen te
rooien.
Bijgestaan door Gert van Duuren was de klus snel geklaard.
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Met vereende krachten werden de bomen uit het bosje gesjouwd.

Maar wat wil je ook als je met zovelen bent, met zoveel tellers en sjouwers!
Met vallen en opstaan, voor een enkeling, stuurde Gerrit ons om kwart voor 10 weer naar
huis.
Nieuwelingen komen op de “kaplijst”, een garantie voor 2016!
10 december.
In het kader van de dorpencompetitie waren er deze avond wedstrijden in ons clubgebouw.
11 december.
Het was weer zover. De kerststal moest geplaatst worden op onze mooie Brink.
Wat verliep alles weer voortreffelijk,
Marcel van Erp met zijn trekker en aanhanger was
op tijd ter plaatse en de klus kon op
de afgesproken tijd beginnen.
Met hulp van enkele gildebroeders
was alles een dag eerder bij Marcel
thuis al klaar gezet.
Zelfs voor de lunchpauze was men al
bezig met het plaatsen van de dennen en was het pad van houtsnippers
klaar. Het grootste deel van de
pannen was ook al gedekt. Handig
die nieuwe gereedschapskist van
Noud. Op sommige plaatsen was de
grondboor niet scherp genoeg!
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Met zo'n eensgezindheid was het weer een erg aangenaam bezigzijn op de Brink.
12 december.
De spontane medewerking van partners van enkele gildebroeders was, zoals gebruikelijk,
ingezet voor het aankleden van de kerstgroep. Eerder waren de poppen vanuit het
gemeentehuis (de plaats van “overzomeren”) gehaald met overleg van de nieuwe gildebode,
onze gildebroeder Jan van Tilborg. Enkele zoekgeraakte ledematen werden naar verwachting in kledingdozen gevonden.
Het was weer een snel gebeuren van deze geoefende dames.
Met deze aankleding was de kerststal klaar!
Naast de stal waren die ochtend enkele gildebroeders bezig om de verkoopkraam voor de
soepen gereed te maken. Gilde-kok Jan van Tilburg had weer zoveel liters soep gemaakt dat
zijn Marian ’s middags geen zin in een heerlijke kop erwten- of tomatensoep had. Is dat
vreemd.
Om 13.00 uur was TV Land van
Cuijk aanwezig voor een interview
met de gildekok en onze
hoofdman. Via het Journaal van
deze lokale zender bereikte ons
gilde vele huiskamers hetgeen
een mooie reclame voor de
verkoop was.
Deze middag was de verkoop
zeker naar tevredenheid verlopen!

Natuurlijk wilde Maud een interview met de kok Jan van Tilborg

19 december.
De tweede middag van de soepverkoop met muzikale opluistering door het BrinkOrkest.
Dit nieuwe orkest presenteerde zich bij onze kerststal en soepkraam. Hun spontane
aanwezigheid was heel leuk en diezelfde middag vertelden de muzikanten dat ze ook willen
spelen na de Herdertjesviering.
21 en 22 december.
De laatste dagen dat “gilde-soep” te koop was. Gilde kok Jan van Tilborg had zijn soep
zodanig lekker gemaakt dat de voorraad snert was uitverkocht. Van de heerlijke tomatensoep was nog slechts een klein aantal zakken voorradig.
Het zou Jan niet zijn als hij de “snert-klanten” niet alsnog kon voorzien. Dus maakte hij na
dinsdag nog een tiental liters snert bij.
23 december.
Op suggestie van enkele leden was de wekelijkse schietavond verplaatst naar de woensdagavond. De mededeling hiervan naar de leden, aangevuld met de info van een mogelijke
kerstsfeer, zorgde dat veel leden deze avond naar de blokhut kwamen. En het was er gezellig; een echte kerstsfeer: chocolaatjes, kerstkransjes en worstenbroodjes sierden de tafels.
Het geheel werd voorafgegaan door een “bittertje” of een “jongetje”. Ook een aantal leden
van het bevriende Matthiasgilde nam deel aan deze avond. En dat allemaal spontaan veroorzaakt door enkele leden!
24 december.
Een mooi gebeuren in ons dorp. In de vroege avond was er een Herdertjesviering en na
afloop brachten een echte, jeugdige Jozef en Maria het kindje naar de kerststal op de Brink.
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Ons gilde trok na afloop de kerk binnen om Jozef en Maria en alle andere kinderen naar de
stal te brengen.
Enkele dames hadden onder de viering kleine beschuitjes gesmeerd en Jan van Tilborg
zorgde voor warme chocolademelk en Glühwein.
Het BrinkOrkest was aanwezig en zorgde met de kerstliederen voor een echte kerstsfeer.
Er was veel belangstelling en er kwamen veel positieve reacties op zowel de viering in de
kerk als het gebeuren rond de stal.

Maria en Jozef op weg naar de stal.
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Het was gezellig druk bij de stal.

In 2016 is het (nieuwe) BrinkOrkest weer van harte welkom!
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Vergaderingen van de overheid.
De overheid vergaderde in 2015 op de volgende data:
-15 januari
: in de blokhut;
-12 maart
: bij deken-schatbewaarder;
-16 april
: in de blokhut;
-11 juni
: ten huize van de koning
-10 september
: ten huize van de deken-schrijver
-15 oktober
: blokhut
-19 november
: blokhut
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Het scheidend koningspaar

De vogel kreeg een agrarische tint
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(achterzijde)

Het schild van koning Wiel Peeters met als tekst:

“Vele gezonde jaren werven
Dat is mijn grootste streven
Maar mocht ik eerder sterven
Kan ik daar ook wel mee leven”

(voorzijde)
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St. Antoniusgilde
Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt

Ledenlijst

(31 december 2015)

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

5845 CB St. Anthonis
5845 AV St. Anthonis
5845 GZ St. Anthonis
5845 BW St. Anthonis
5845 GH St. Anthonis
5846 AR Ledeacker
5846 AE 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 EH st. Anthonis
5845 BN St. Anthonis
5845 GZ 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 AE St. Anthonis
5845 GA St. Anthonis
5845 AS St. Anthonis
5845 AD St. Anthonis
5845 EP St. Anthonis
5845 ED St. Anthonis
5845 EV St. Anthonis
5845 BR St. Anthonis

vr
vr

vr.

vr.

vr.

vr

Cursief gedrukte naam is aspirant-lid.

Jeugdleden.
1. P. Rombouts

De lange Loop 43

5845 GZ St. Anthonis

17-11-1999

Ere-lid.
L. van Spreeuwel
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Leden van de overheid 2015.
Hoofdman

:

Jos Verbeeten

Deken-schrijver

:

Pierre van den Berg

Deken-schatbewaarder

:

Arno Rombouts

Deken-gildebode

:

Thijs van Tilborg

Koning

:

Maria van Erp - Weerts

Gildeheer:
Pastoor Norbert van der Sluis

Beschermvrouwe.
Burgemeester mevrouw Marleen Sijbers

Commandant:
Wiel van Dijk

Piekeniers:
Niek Huffels
Ad van de Vorst

Tamboers:
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

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

Coördinator bar:
Ria Gooren
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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

2015 :

Maria van Erp - Weerts
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Een gilde om trots op te zijn !
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Dank je wel.
Dankzij natuurlijk de (inzet van) leden maar ook andere mensen in St. Anthonis die ons gilde
een warm hart toedragen, was 2015 weer een geslaagd jaar.
Tot diegenen die voor het St. Antoniusgilde onmisbaar zijn, behoren o.a. ook:
-de partners van de gildeleden die in voorkomende gevallen “bijspringen”;
-Bloemsierkunst van de Mortel voor de steeds weer leuke boeketjes voor de koningin;
-Maaike van Schooten onze webmaster;
-Gert van Duuren voor het zagen van de kerstdennen;
-Tars Visuele Presentatie voor de steeds weer spontane medewerking aan het actualiseren
van de aankondigingsborden bij het koningschieten
-Noud Peters Edelsmid voor zijn jaarlijkse koningspeld en de Antoniusinsignes;
-Fotografie Emiel Jansen voor het maken van de “staatsie foto’s” en de mooie ingelijste foto
van het koningspaar;
-Gerrit van Kempen van www.tunnis.nl voor de altijd prachtige reportages op zijn site;
-Anja en John Thijssen en Mark van Beek voor de zorg dat ons gilde zich veilig op straat kon
bewegen;
-het (nieuw) BrinkOrkest voor hun muzikale klanken bij de soepverkoop en na de herdertjesviering;
-het Gemeentebestuur voor de medewerking aan de kerststal;
-de plaatselijke Beheercommissie van onze parochie voor het beschikbaar stellen van De
Schakel;
-Stichting Scouting St. Patrick waarmee een huurovereenkomst bestaat van “De Hoefse
Hut”,
-en tot slot maar zeker ook belangrijk: de sponsoren.
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St. Anthonis, 31 december 2015,
de deken-schrijver,
Pierre van den Berg.
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