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Aantal leden. 
Op 1 januari 2016 telde het gilde 35 leden: 29 gildebroeders en 6 gildezusters. 
Per 31 december is dit getal niet gewijzigd. 
 
Donateurs: 
Dit jaar meldde zich een nieuwe donateur: de heer T. van den Broek, ’t Kempke 5, 5846 GB 
St. Anthonis. Van deze donateur ontvangen we al sinds de oprichting ook medewerking van 
praktische aard. 
 
Lidmaatschap. 

Tijdens de Antoniusviering op 17 januari is het aspirant-lid Gerrit Wientjes beëdigd als 
gildebroeder.  
 
Activiteiten. 
7 januari. 
Gildezuster Nellie de Hoog overhandigde de deken-schrijver het gebruikelijke door haar 
samengestelde boekwerk met informatie en verlucht met krantenartikelen en foto’s over het 
afgelopen jaar. 
Door haar verminderde mobiliteit kan zij bijna geen activiteiten meer bijwonen maar uit het 
samengestelde boekwerk blijkt zeker haar betrokkenheid. 
11 januari. 
In tegenstelling tot het verleden werd de kerststal pas op maandag, na de zondag na 
Driekoningen, weggehaald. Ook in de Driekoningenweek kwamen nog vele belangstellenden 
een kijkje nemen. Heel veel (groot-)ouders en (klein-)kinderen maakten tijdens hun uitje 
gebruik voor een bezoek aan de kerstgroep. 
 

 
 

De traktatie van de gildeheer is erg welkom. 

 
Het weghalen van de stal verliep weer sneller. Misschien komt dat omdat de coördinator 
Gerrit Aben gehandicapt was en er zich spontaan meerdere “voormannen” aandienden. 
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De kerstgroep en het kindje kregen weer hun plaats in het gemeentehuis waar ze na enkele 
dagen ontdaan werden van de kleding.  
 
 

 
   
                Het transport door Hubo Ledeacker van het mooiste jezuskindje in St. Anthonis 

 
Om half 3 was alles geruimd. De hulp van Chris Jansen met zijn gemeentevrachtwagen en 
de shovel van gildebroeder Jan van Wanroij was deze dag weer onmisbaar. Gildebroeder 
Marcel van Erp keerde huiswaarts met de op de aanhanger gebonden elementen van de 
stal. Het is weer wachten op december.  
Zowel met de opbouw als het weghalen van de stal was het mooi weer. Er was geen “witte 
kerst”. 
17 januari. 

Dit jaar viel 17 januari, de feestdag van de patroon van ons dorp en gilde, op een zondag 
zodat we op de echte datum het feest konden vieren. 
In het verleden was het Jo de Hoog, de broer van onze gildezuster Nellie de Hoog, die ook 
op deze feestdag een kleurrijke strik, in de gildekleuren, aan de gildeboom op het 
Antoniuspark bevestigde. In verband met zijn gezondheid is deze taak, op verzoek van 
gildezuster Nellie, overgenomen door het gilde. 
Het was deze ochtend erg koud zodat alle leden, voor het eerst, gebruik maakten van de 
nieuwe sjaals en handschoenen.  
Na samenkomst bij het gildehuis trok de stoet op naar de woning van de commandant, de 
schoonbroer van de koning, om het koningspaar af te halen. Een voettocht naar de Vlagberg 
en terug was te veel van het goede.  
In de prachtig versierde kerk ging onze gildeheer, pastoor Norbert van der Sluis, voor in de 
plechtige eucharistieviering. De pastoor hield een inspirerende preek die de aandacht hield 
van de aanwezigen. Met de prachtige gezangen van het Oellandkoor dat, onder leiding van 
onze hoofdman Jos Verbeeten, delen van de Antoniusmis zong, werd het een prachtige 
viering. Tijdens de viering zegende de gildeheer het nieuwe kroontje voor de koningin. Dit 
door edelsmid Noud Peters gemaakte kroontje, een uniek zilveren kunstwerk, bevat de 
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elementen in het zilver van het St. Antoniusgilde, zoals het Tau-teken, de groene malagiet, 
het beslag van de rand en zirconia’s. Ook het juweel of wel het koningsschild en de 
borstplaten van de leden van de overheid kennen deze elementen.  
 

 
 

De hoofdman speldt bij de nieuwe gildebroeder het Antoniusinsigne op. 

 
Na deze zegening was de eedaflegging door de nieuwe gildebroeder Gerrit Wientjes.  
Aansluitend volgden de felicitaties door de hoofdman en de gildeheer waarna “de kerk” hem 
feliciteerde met een applaus. 
Na de Eucharistieviering was voor de kerk de overvendeling van de koning, het kerkelijke en 
wereldlijke gezag. 
Vervolgens trok het gilde op naar het gildehuis voor het teren. Hier wachtte een uitstekende 
Brabantse koffietafel met heerlijke en voldoende spijzen zoals onder andere gebakken 
bloedworst, balkenbrei, warme kaantjes en hoofdkaas. De leden deden zich tegoed aan 
deze misschien “zware” voeding. 
Voordat de gildeheer voorging in gebed heette de hoofdman iedereen welkom en noemde hij 
de absenties. Hij was blij dat gildebroeder Theo Verplak die na een operatie weer zonder pijn 
aanwezig kon zijn. Aansluitend kreeg Theo de gelegenheid in het kort het gebeuren tijdens 
zijn opname te vertellen. 
Na de goed verzorgde koffietafel werd het teren nog enkele uurtje voortgezet. 
De tafels waren netjes versierd met 6 prachtige tafelstukjes, geschonken door Bloemsier-
kunst van de Mortel.  
Bij het terugbezorgen van de vaasjes deed Marianne van de Mortel de volgende toezegging: 
“Zolang ik in deze zaak zit en jullie voor het gilde bezig zijn blijven we op deze manier 
samenwerken”.  
Van tafelstukjes verzekerd. Prachtig toch dergelijke steunpilaren. 
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                        Voor de maaltijd eerst op de foto. En snel want het is koud! 

 
29 januari. 
Een aantal leden ging naar de afscheidsdienst van gildebroeder Toon Arts in De Pit in Over-
loon. Toon Arts was lid van het Theobaldusgilde in Overloon. In de gildewereld stond Toon 
bekend als specialist in het maken van gildebogen. Veel gildebroeders van ons gilde kochten 
van hem een boog en hadden later nog contact met Toon. 
28 januari. 
Aan de jaarlijkse evaluatie van de huurovereenkomst met Stichting Scouting Sint Patrick 
namen de hoofdman en de deken-schrijver deel. 
12 februari. 
Ons St. Antoniusgilde vormde een erehaag voor de Koning. 
Vrijdagmiddag 12 februari 2016 opende koning Willem-Alexander in het Noord-Brabants 
Museum in 's-Hertogenbosch de tentoonstelling Jheronimus Bosch - Visioenen van een 
genie (12 februari t/m 8 mei 2016).  
Deze tentoonstelling vormde het hoogtepunt van een internationale culturele manifestatie 
waarmee het 500ste sterfjaar van het genie Jeroen Bosch groots en feestelijk werd herdacht 
in zijn geboortestad. Een unieke expositie omdat nog nooit zoveel werken van deze 
middeleeuwse schilder bij elkaar te zien waren.  
Ook het St. Antoniusgilde was, op uitnodiging, aanwezig voor de opluistering van deze 
opening. Met ruim 300 gildebroeders en –zusters van ongeveer 27 gilden uit Brabant, 
vormde het St. Tunnisse gilde een bonte stoet die door de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch 
naar de Parade trok. 
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   In optocht door de binnenstand naar de Parade. 

 
Het gilde heeft een bijzondere en fascinerende dag beleefd in Den Bosch. In sprookjes-
achtige Jheronimus Bosch-sferen heeft het de erewacht gevormd voor onze Koning.  
Toch bijzonder om dat allemaal zo mee te maken. 
 
 
 

 
 

Een niet onbelangrijk onderdeel van de erewacht 
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   Een geweldige optocht trok door de binnenstad. 

 
 

 
 
   Bijzonder zijne majesteit van zo dichtbij te mogen zien. 

 
 



 
8 

En de sfeer was natuurlijk weer opperbest onder elkaar! 
Na afloop van de bijzondere dag kwam het gilde toevallig nog de vertrekkende majesteit 
tegen en vormde het spontaan een erehaag. 
 

 
 
 Ons gilde vormde als enig gilde een erehaag bij het verlaten van de binnenstad. 

 
In het persoonlijk contact dat hoofdman Jos Verbeeten, in zijn hoedanigheid als voorzitter 
van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden die middag met de koning had, 
bedankte de koning voor de betrokken inzet. Op de tv was het mooi om te zien toen de 
Koning “onze hoofdman” een hand gaf en Jos aan het eind van het gesprekje twee duimen 
omhoog stak. 
 

 
 
    Dat ging naar Den Bosch toe…….! 
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Leuke bijkomstigheid was dat nog meer inwoners uit onze gemeente betrokken waren bij 
deze opening. 
Tars Visuele Presentatie, onze “huisdrukker”, had afgelopen maanden in dit museum alle 
grafische elementen mogen verzorgen. Van route-bordjes tot grote full colour bordjes bij de 
schilderijen, behangen van de muren etc. Kortom: “alles wat Jeroen niet heeft geschilderd 
hebben wij gemaakt”, zoals Tars het zelf verwoordde. 
Ook kunstsmid Juul Baltussen, de toonaangevend kunstenaar uit Westerbeek, die onze 
pieken in 2007 maakte en geschonken heeft, was die dag op de Parade aanwezig. Met zijn 
zelfontworpen en gemaakte auto trok hij veel aandacht. 
Kortom: ook kunst(werken) uit onze gemeente in ’s-Hertogenbosch. 
13 februari. 
De jaarvergadering van de Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk” werd gehouden bij het 
St. Matthiasgilde in Oploo.  
In de gildemis waren de concelebranten pastoor Norbert van der Sluis en de kringgilde-
priester René Aarden. De agenda kende de gebruikelijke onderwerpen.  
Bij de opening van de vergadering meldde de voorzitter, burgemeester Karel van Soest, dat 
hij een dag eerder als gast bij de opening van Jheronimus Bosch 500 onder de Brabantse 
gilden ook het St. Antoniusgilde uit St. Anthonis mocht begroeten. Het was een leuke 
gelegenheid voor de gilden, aldus de voorzitter, om zich te presenteren. (“Wie de schoen 
past, trekke hem aan”!) 
Een paar agendapunten gaf discussie en werd doorgeschoven naar de volgende ver-
gadering of gevraagd in de onderscheidene vergaderingen van de overheid bespreekbaar te 
maken.  
Namens ons gilde waren aanwezig de deken-schrijver, de deken-schatbewaaarder, de 
deken-gildebode en koning Marcel Hermens. Conclusie: goede organisatie, een uitstekende 
locatie en een koffietafel met een braadworst van ongekende lengte!  
14 februari. 
De verslaggever van dagblad De Gelderlander belde met de mededeling dat hij op de 
sociale media had gezien dat ons gilde vrijdag in ’s-Hertogenbosch was bij de festiviteiten 
rond de opening van de Jeroen Boschexpositie en vroeg hoe en waarom het St. Antonius-
gilde daar kwam. De reactie resulteerde een dag later in genoemd dagblad in een leuk 
artikel, met foto. 
Ook ons gilde gaat met de tijd mee. Nadat enkele jaren het e-mailverkeer binnen het gilde in 
gebruik werd genomen, installeerde de deken-schatbewaarder een groepsapp om sneller te 
kunnen communiceren binnen de overheid. 
18 februari. 
De voorjaarsvergadering van ons gilde. Onze hoofdman heette iedereen welkom en noemde 
in zijn openingswoord de goede manier waarop de gildeleden met elkaar omgaan in goede 
en droevige momenten. Natuurlijk kwam de medewerking aan de opening van de Jeroen 
Boschexpositie aan de orde. De hoofdman vertelde de leuke reactie van koning Willem-
Alexander op de aanwezigheid van de gilden. Ook deed de hoofdman verslag van de 
evaluatiebijeenkomst met het bestuur van Stichting Sint Patrick betreffende de huurovereen-
komst van de blokhut. 
Verder kwamen de gebruikelijke (financiële) agendapunten aan de orde. Het was een lange 
en vooral ook onnodig hilarische vergadering. Een korte, serieuze vergadering kan wellicht 
meer resultaat hebben. 
10 maart. 
Deze avond was er dorpencompetitie en kon er alleen geschoten worden door dorpen- 
leden. Uiteraard was men toch welkom op de clubavond om een praatje te maken en/of 
nieuwtjes uit te wisselen. 
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11 maart.  

NL Doet. 
 
Het Oranje Fonds organiseerde voor de elfde keer NL Doet 
in het Koninkrijk. Ook ons gilde deed weer mee. Voor 
Scouting Sint Patrick ging een aantal leden aan de slag met 
onderhoudswerkzaamheden voor blokhut De Hoefse Hut, 
ook het clubgebouw van het gilde. Zowel binnen als buiten 
werd op sommige delen een nieuwe verflaag aangebracht. 
Uiteraard was het bestuur van scouting blij met deze 
inmiddels gebruikelijke medewerking van het gilde.  
 
 
 
 
 
 
Foto: 
De commandant wil “overzicht” hebben. 

 
 

 
31 maart. 
Op deze laatste donderdagavond van het vlakschietseizoen werden de winnaars bekend 
gemaakt van het winterseizoen vlakschieten. In het winterseizoen is er op de donderdag-
avonden een competitie in 20 series van 10 geschoten. Van deze wintercompetitie werd 
Theo Heijligers (gastschutter van het St. Matthiasgilde) winnaar in de A-klasse en Marcel 
Hermens werd winnaar in de B-klasse. 
3 april. 
De gildebroeders en –zusters hebben zondag het winterseizoen afgesloten met een intern 
kampioenschap vlakschieten. De wedstrijden vonden plaats in de blokhut. Er werd gescho-
ten 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 voor de 5e keer winnaar. In de B-klasse was Bert Ermers 
de winnaar. Met trots namen beiden de (wissel)bekers in ontvangst. 
27 april. 
Koningsdag. Hebben we ons voor de gek laten houden? Zoals gebruikelijk zou het gilde  
deze dag op uitnodiging van de burgemeester voor het gemeentehuis de nieuwe decorandi 
overvendelen. Ook stond de afspraak dat het gilde weer bij het zorgcentrum zou komen. 
Dagen eerder was er al paniek in Nederland want koningsdag zou een dag worden van kou, 
met veel regen, hagel en sneeuw. Daags voor koningsdag kwam van de burgemeester het 
bericht dat de activiteiten voor/buiten het gemeentehuis niet doorgingen en de mededeling 
dat ook de koningsfeesten nieuwe stijl op de Brink niet waren afgelast. 
Wij hebben als gilde dus het zorgcentrum bericht dat wij, gelet op vorenstaande, niet zullen 
optrekken en dus geen bezoek brengen voor een vendeldemonstratie. Jammer, want na 
invoering van de landelijke bezuinigingen in de zorg kon men ons na 2 jaren toch weer 
ontvangen. Waar een wil is. Is een weg! 
En wat was het op koningsdag droog weer, wel fris maar ook af en toe een zonnetje. Om 
12.00 uur die middag konden we zeggen: “we hadden wel moeten optrekken”! 
29 april. 
Op eigen initiatief en na instemming van de overheid hebben leden van de schietcommissie 
de vloer in de schuilhut beklinkerd. Gildebroeder Louis van der Zanden kreeg gratis klinkers 
van gildebroeder Wiel Peeters. Van gildebroeder Gerrit Wientjes kwam het nodige geel zand 
voor de ondergrond. 
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Het beklinkeren geschiedde door de gildebroeders Louis van der Zanden, Bert Ermers en 
Gerrit Aben. 

 
 

Hebben we in St. Tunnis ook een “Tontje” net als in Oploo? 

 
Het werd niet het goedkope werk wat de gildebroeders verrichtten. Het leggen geschiedde 
zeer vakkundig, met een figuur in het midden en lijnen naar de uiterste punten van de hut. 
En dat zonder tekening! 
Aan de wens van Louis om alles met het dorpen-wip-schieten (7 mei) klaar te hebben werd 
ruimschoots voldaan. 
4 mei. 

De gemeentelijke Dodenherdenking in Ledeacker. Natuurlijk was ook ons gilde daarbij aan-
wezig. Na ontvangst in ’t Dorpshuus trok de stille stoet, voorafgegaan door onze standaard-
rijder, via De Stippent, naar het grasveld naast de Stippentse Hoeve voor een vendeldemon-
stratie. En dat was keurig werk van de vendeliers van het St. Matthiasgilde en onze gilde-
broeders.  
 

 
 

Halverwege de stille tocht was de keurige vendeldemonstratie. 
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Vervolgens trok de stoet op naar het monument bij de kerk voor de officiële herdenking. Na 
de toespraak van de burgemeester en het voorlezen van de oorlogsslachtoffers uit onze 
gemeente volgden het dodenappèl en het zingen van twee coupletten van ons volkslied. 
Leden van muziekvereniging St. Cecilia en een trio zorgden voor een gepaste, sfeervolle 
omlijsting. Een waardige herdenking voor al diegenen die door geweld in de wereld in 
oorlogen of op de vlucht zijn gestorven. 
 

 
 

Er was gepaste aandacht van de deelnemers aan de stille tocht. 

 
Daarmee werd aangegeven dat de vrijheid wereldwijd doorgegeven moet worden aan de 
volgende generatie. Het thema van de Nationale organisatie 4 en 5 mei 2016 sloot hierbij 
aan: “Wie zijn ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.” 
Speciale aandacht in deze herdenking werd gevraagd voor de jeugd die in dergelijke barre 
omstandigheden als eerste van het geweld de dupe is. Daarom waren ook in Ledeacker en 
in St. Anthonis wonende jonge Syriërs aanwezig die tijdens de herdenking witte ballonnen 
los lieten.  
Nadat de weergoden koningsdag niet gunstig gezind waren, was het deze dag en avond 
geweldig weer. Verrassend en leuk was dat na lange tijd onze gildebroeder Wim Cornelissen 
weer in staat was in de stoet mee op te trekken. 
7 mei. 

Op ons schietterrein werd de dorpen-wip-competitie gehouden. 
8 mei. 
Op zondag 8 mei (Moederdag) waren het St. Antoniusgilde en het Oellandkoor uit St. 
Anthonis, op uitnodiging, in de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch voor de opluistering van  de 
Plechtige Mariaviering van 11.45 uur. 
De maand mei wordt van oudsher ook wel Mariamaand genoemd. In deze maand is er bij-
zondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus.  
Eeuwen lang al gaan mensen in de Sint Jan steun zoeken bij Maria, bidden daar stil, in haar 
kapel. Dat is in het bijzonder het geval in de mei-maand. 
Het Oellandkoor had zich goed voorbereid een aantal Maria-liederen, al dan niet meerstem-
mig, ten gehore te brengen. Ook zong het koor, met begeleiding van een ensemble van 
Muziekvereniging Sint Cecilia, delen uit de Antoniusmis van wijlen dorpsgenoot Jo de Jong.  
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Volgens traditie werd aan het slot van de plechtige viering het lied van de Zoete Lieve 
Vrouwe van Den Bosch gezongen. 
Voorafgaand aan de viering stelde het gilde zich bij de hoofdingang van de St. Jan op en 
vormde een erehaag voor de kerkgangers die de viering van 10.00 uur hadden bijgewoond. 
Ook het in die viering aanwezige gilde van Udenhout met de ex-Europakoning Toon 
Weijtmans maakte van die gelegenheid gebruik. De ex-Europakoning kwam nadien nog 
even om handjes te schudden.  
Op 8 mei was de sluiting van de de tentoonstelling Jheronimus Bosch - Visioenen van een 
genie. Bij de opening van deze tentoonstelling door koning Willem-Alexander was het St. 
Antonius-gilde genodigd aanwezig en mocht die dag bij het vertrek van de majesteit uit de 
stad een erehaag vormen. 
Er waren op deze zonnige dag heel veel bezoekers in ’s-Hertogenbosch en velen waren dan 
ook (tevens) aanwezig om de mooie viering bij te wonen. Ondanks de drukte wisten de leden 
nog een terrasje te vinden om voor de mis samen een kop koffie te gebruiken.  
Op verzoek van de broederschap  van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch werd door de 
vendeliers  na afloop van de viering buiten op het grasveld naast de Sint Jan een vendel-
groet gebracht. De harde wind bij de vele zonnestralen maakte het vendelen voor de 
vendeliers niet gemakkelijk.  
Tot slot trok het gilde weer de St. Jan binnen voor een Mariahulde. Deze vond niet plaats in 
de vertrouwde Mariakapel maar omdat er in deze maand zoveel bezoekers zijn was het 
Mariabeeld tijdelijk verplaatst naar een plaats voor in de kathedraal.  
Hier legde onze koning de ruiker bloemen tussen de aanwezige bloemenpracht. 
Duidelijk was dat het publiek de aanwezigheid van een gilde in de stad leuk vond. 
29 mei. 
Sacramentsdag en dus het koningschieten. 
Om 08.00 uur begonnen de gildebroeders met het gereed maken van het schietterrein op de 
Brink. Binnen 3 kwartier was de klus geklaard! Vele handen maken licht werk, gold ook nu 
weer. In de ochtend was het gilde aanwezig in de Eucharistieviering en na de koffietafel bij 
De 3 Burgemeesters was men, na loting voor de volgorde van schieten, klaar voor de 
wedstrijd. 
Nadat de hoofdman de oude koning van het juweel had ontdaan sprak de pastoor een gebed 
uit op voorspraak van de H. Antonius Abt. Aansluitend werd de boom “gevrijd” door de 
burgemeester en de pastoor en brandde de strijd los. 
De gildeleden hadden zich niet laten misleiden door de aangekondigde slechte weersom-
standigheden. Uiteindelijk was het prachtig weer. 
Van de 29 schutters streden op het laatst nog acht gildebroeders en –zusters om de vogel 
naar beneden te schieten.  
Het was gildebroeder Marcel Hermens, op 26 januari 2015 als gildebroeder beëidigd, die na 
slechts 91 schoten, waarvan 73 raak, de vogel naar beneden haalde en dus de nieuwe 
koning werd.  
Na het afleggen van de eed en nadat de hoofdman de nieuwe koning het juweel had om 
gehangen werd de koning door alle gildebroeders en –zusters en de aanwezige belangstel-
lenden gelukgewenst. De kerkklokken luidden als teken van een geslaagde wedstrijd. 
Het spontaan gearriveerde BrinkOrkest zorgde voor vrolijke muzikale klanken op de St. 
Tunnisse Brink. Een aangename bijkomstigheid bij dit koningschieten. 
Marcel mag zich het komend jaar koning van het St. Antoniusgilde noemen. Marcel is de 10e 
koning na de heroprichting.  
Als koningin koos hij, niet onverwachts, zijn partner Monique.  
Her koningsfeest 2016 was weer een gezellige en geslaagde dag! 
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De trotse koning met zijn koningin. 

5 juni. 

Natuurlijk nam ons gilde deel aan de vrije kringgildedag Land van Cuijk bij het Sint Barbara 
gilde in Ravenstein. Bijna alle leden waren aanwezig. Aan deze gildedag namen 50 gilden 
deel. Aan het ochtendprogramma, ontvangst, Eucharistieviering, koffietafel en erewijn, 
namen deel het koningspaar en de deken-schrijver en deken-schatbewaarder. De grote 
optocht door het prachtige stadje trok vele belangstellenden. De weersomstandigheden 
waren optimaal en de locatie, een weiland tussen maas en dijk was schitterend. Het konings-
paar genoot van de aandacht die het van het applaudisserende publiek kreeg. Onze stan-
daardrijder was een van de twaalf. Ook dat is een trots van elk gilde. 
30 juni. 
“Geduld hebben is een schone zaak”. 
Het is er dan toch van gekomen. Na veel en vaak praten en de tekening van Antonius 
bekijken,  werden de drie nieuwe trommen (een hoofdtrom en twee kleine trommen) 
getoond.  

Gildezuster Maria van Erp die de coördinatie had 
gekregen tijdens haar koningschap, bracht met haar 
man en gildebroeder Marcel de nieuwe aanwinst 
 ’s avonds mee naar het samenzijn tijdens het wip-
schieten. De aanwezige gildebroeders, en zeker 
ook de tamboers, waren het allen eens: de hoofd-
trom met Antonius ziet er prachtig uit. 
Maar komt nu wel of niet die vierde trom? 
 
De trommen zijn afkomstig van Excel Music 
Instruments uit Oeffelt. 
 
De inzegening zal gebeuren in de Eucharistie-
viering op het eerstvolgende Antoniusfeest. 
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9 juli. 
Het was al bekend maar tijdens het EGS-treffen in Peine, waarbij ook een aantal partners 
van onze leden aanwezig was, bleek dat het bijzonder gezellig is als ook de partners van de 
partij kunnen zijn. Daarom werd nadien besloten tot het invoeren van een, misschien wel 
jaarlijks, uitje. 
Om kwart over negen vertrokken de deelnemers om in de voormiddag een bezoek te 
brengen aan het Boerenbondmuseum in Gemert. Hier aangekomen kregen we na een kop 
koffie een rondleiding door de gebouwen van dit mooie openluchtmuseum en waanden we 
ons terug in het oude Brabant van onze grootouders. We bezochten gebouwen als de oude 
smidse, de klompenmakerij, de thuiswever, een oude boerderij, een kaasmakerij, etc etc etc.  
Natuurlijk namen we ook een kijkje in het geboortehuis van pater Van den Elsen, de grond-
legger van diverse coöperaties in Brabant. Aan het einde van de morgen genoten we van 
een goeide Brabantse koffietafel. 

 

 
 

Eerst de groepsfoto en dan pas een pilske! 

 
Het middagprogramma bestond uit een bezoek aan de Bavariabrouwerij in Lieshout. Hier 
kregen we de hele procesgang van ons “huisbier” te “verwerken”. De geweldige rondleider 
en smaakvolle verteller zorgde dat ook dit deel van het uitje erg aangenaam was. 
Tot slot genoten we op het terras nog echt van dit heerlijke gerstenat.  
Het was een erg geslaagde dag die voor herhaling vatbaar is.  
11 juli. 
Op initiatief van het bevriende St. Matthiasgilde ui Oploo was er in het gildehuis in Oploo een 
bijeenkomst tussen de overheden van het Oploose en St. Tunnisse gilde. De overheid van 
het St. Matthiasgilde vroeg of ons gilde medewerking wil verlenen om bepaalde taken, 
activiteiten en/of vervoer in voorkomende gevallen samen te organiseren. Natuurlijk heeft 
onze overheid de gevraagde medewerking van harte toegezegd. Er kwam nog een aantal 
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andere onderwerpen ter sprake zoals verkeersregelaars, vrouwen bij het gilde, 
ledenwerving, een gildedag in St. Anthonis, de betrokkenheid basisscholen met het gilde. 
Afgesproken is dat de beide overheden jaarlijks (bv in maart) een avond plannen om “bij te 
praten”. Dit betekent dat in 2017 de overheid van het Matthiasgilde te gast zal zijn in St. 
Anthonis. 
25 juli. 

Daags na de Tour in Boxmeer. Een aantal gildebroeders was wederom bereid zich die dag 
voor eigen plezier en het spekken van de gildekas in te zetten. De weergoden verleenden 
alle medewerking. Met de 40.000 toeschouwers/wielerfans was het een zeer geslaagde dag. 
En….ook onze deken-schatbewaarder vaart er wel bij! 
 

 
 

40.000 bezoekers, hoezo druk? 

18 augustus. 
In St. Anthonis werden filmopnamen gemaakt in verband met de naderende pensionering 
van gildebroeder Wim Wellen bij zijn werkgever Havens te Maashees. Een onderdeel uit 
Wim zijn leven is ook het St. Tunnisse gilde. Niet vreemd dat de camera die avond op het 
gildeterrein was waar Wim met zijn “gildekar” naar toe kwam. Donateur Theo van Els had het 
voorrecht met Wim een ritje te maken. Ook onze hoofdman deed mee. 
 

 
 

Samen op pad ! 
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9 september. 
Hoofdman Jos Verbeeten en zijn echtgenote Erica hadden de overheid met de ex-koning 
Maria van Erp en haar prins-gemaal uitgenodigd voor het jaarlijkse diner bij hen thuis. Erica 
liet de gasten dit jaar proeven aan de Italiaanse keuken. Met Jos als assistent werd een 
heerlijk eten aangeboden. Het was (weer) een gezellige avond waarbij de gasten smulden 
van de spijzen en drankjes. “Dat houden we er in” waren de woorden van onze hoofdman bij 
het afscheid. Natuurlijk heeft de overheid deze woorden “opgeslagen”. 
22 september. 
Rinie Bloemen werd gehuldigd als winnaar van de zomercompetitie wipschieten. 
25 september. 

Afsluiting van het zomerseizoen wipschieten met het intern kampioenschap. Arno Rombouts 
was de trotse winnaar. Met de traditionele barbecue waarbij ook de partners aanwezig 
waren, werd deze gezellige middag afgesloten. De hoge temperatuur met veel zon maakten 
van het geheel een sfeervol buitengebeuren. 
 

 
 

 
Een trotse winnaar, en trotse zoon ! 

 

2 oktober. 
Een stoet aan paarden was deze dag te zien op de oude weg naast het kasteel Heeswijk.  
De jongensboekachtige combinatie van paarden en kastelen kwam samen tijdens de 
allereerste Brabantse Gilderuitersdag.  
Van dertien gildes uit Brabant was ook onze standaardruiter Henk Deenen naar Heeswijk-
Dinther gegaan om mee te dingen naar het gildezilver. Er werd gestreden op twee onder-
delen: dressuur en ringsteken.  
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Ik sta op wacht ! 

 
 
Het was voor Henk de eerste keer dat hij als standaardrijder aan een wedstrijd deelnam. 
Henk werd 6e met een verschil van slechts 4 punten van de winnaar. Henk maakte dus deel 
uit van de beste helft! 
 

 
 

Een aantal van de deelnemers met onze standaardruiter geheel rechts 
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Monique, de echtgenote van onze koning, was deze dag de onmisbare rechterhand van 
Henk. Voor Monique en de koning ook een bijzondere dag. Leuk voor Henk dat enkele leden 
belangstelling kwamen tonen. 
Wellicht is deze stap van Henk een voorbeeld voor anderen! 
8 oktober. 
De hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden in Den Bosch. 
Aan de uitnodiging gaven gevolg het koningspaar, de deken-schrijver en de deken-schatbe-
waarder.  
Deze dag begon, zoals gebruikelijk, met een Plechtige Eucharistieviering in de Kathedrale 
Basiliek van Sint-Jan met als Hoofdcelebrant Mgr. dr. G.J.N. de Korte, Bisschop van ’s-Her-
togenbosch en de Concelebranten Pastoor J. Skiba, H.H. Martha & Mariaparochie Soest en 
Pastoor A.Th.J.M.R. Aarden, kring gildepriester Kring Land van Cuijk.  
De organisatie van deze viering was in handen van het Groot Gaesbeeker Gilde uit Soest. De 
zang werd verzorgd Gemengd zangkoor Canto Nuovo uit Soest o.l.v. dirigent Paul Snoek met 
organist Henk de Ruig. Zij zongen de prachtige Missa Brevis, een mis voor koor en blaas-
orkest, geschreven ter gelegenheid van het duizendste geboortejaar van Paus Saint-Léon. De 
première vond plaats in 2002. Het was een prachtige uitvoering waarvoor na de viering de 
Bisschop zijn waardering uitte. 
 

 
 

Het in ontvangst nemen van de eed van trouw. 

 
Het grote gilde uit Soest kreeg na afloop van de viering op de Parade veel aandacht van de 
gilden maar ook van het publiek bij hun vendeldemonstratie door 10 vendeliers. 
Het middagprogramma was, zoals ook gebruikelijk, op het provinciehuis waar onze Commis-
saris van de Koning altijd weer een aangename en gewaardeerde gastheer is. Na een goede 
lunch stond het programma in het teken van de toelichting op en discussie over het rapport  
“herpositionering” van de gilden als toekomstvisie. Erg interessant hierbij was de inleiding 
van professor, doctor Lucas Meijs over het vrijwilligerswerk. Tot slot kwamen de stellingen 
aan de orde uit het rapport van het bestuur van de NBFS “Een modern gilde in de 21e eeuw”. 
Door tijdgebrek, mede vanwege de interactie met de zaal, kon dit rapport niet in zijn geheel 
behandeld worden en werd afgesproken dat de vertegenwoordigers van de Brabantse 
Gilden in de Commissio Mixta verder in overleg gaan met het bisdom.  
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Opening door de voorzitter van de NBFS 
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Drukte op de Parade 
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2 november. 
Het gilde was om 19.00 uur aanwezig in de Allerzielenviering in onze parochiekerk. 
17 november. 
Op deze avond was de gebruikelijke najaarsvergadering belegd. Tijdens de bijeenkomst gaf 
mevrouw Marion van Driel van Stichting Sint Anthonis Hartveilig op duidelijke wijze uitleg 
over het gebruik en de werking van een AED-apparaat. 
Ook werd volgens goede traditie de staatsie foto aan het scheidend koningspaar aange-
boden. 
19 – 20 november. 
In het Dorpshuus in Ledeacker werden door ons gilde de plaatselijke BKB-wedstrijden 
georganiseerd. De organisatie was in goede handen in deze uitstekende locatie. Het was 
geweldig dat ook onze gildekok Jan van Tilborg van de partij was en de deelnemers en 
belangstellenden konden genieten van o.a. een broodje kroket.  
9 – 10 december. 

Het plaatsen van de kerststal op de Brink. Heel veel gildebroeders waren op vrijdagochtend 
om half 9 present om de stal weer de plaatsen. Met hulp van Stefan en zijn gemeentevracht-
wagen, geassisteerd door zijn ex-collega Chris Jansen, werden de schotten vakkundig en 
snel geplaatst. Tussendoor de koffie van Corrie Peeters met ’s-middags verse roomboter-
staaf van de pastoor veraangenaamden het geheel. De kerstgroep kwam van het zomer-
reces uit het gemeentehuis en de figuren kregen enkele uurtjes onderdak bij Maria, onder de 
toren. Het blijft gezellig om samen de stal te bouwen want: zoveel hoofden, zoveel zinnen ! 
Om precies 16.00 uur was alles gereed en konden de dames van de gildebroeders 
zaterdagochtend de kerstgroep aankleden.  
16 – 17 december. 
De eerste twee dagen van dit jaar dat er weer heerlijke “gilde-soep” verkocht werd. Zoals 
gebruikelijk had onze gildekok Jan van Tilborg weer vele liters soep gemaakt. Deze inzet van 
Jan en zijn Marian wordt door alle gildebroeders en –zusters erg op prijs gesteld. In eigen 
keuken zoveel liters soep maken! Dit jaar waren er flyers gemaakt met de bedoeling een 
verhoging van de omzet. Spontaan bood het BrinkOrkest zijn medewerking aan om op 
zaterdagmiddag kerstliederen te komen spelen. 
 

. 
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Een brandende Zweedse fakkel voor de kraam, nieuw dit jaar, gaf sfeer. 
 

 
 

Het BrinkOrkest verdient zeker warme soep! 

 
De soepverkoop was ook dit jaar weer een typische activiteit voor een plaatselijk gilde. 
20 december. 
Het koningspaar en een delegatie van de overheid brachten een “ziekenbezoek” aan Aurelia, 
het paard van onze standaardruiter. Een week eerder was Aurelia, tijdens het rijden in de 
bak op de Nullen niet goed geworden en in draf, in het donker naar huis, gerend. Thuis 
aangekomen kwam ze voor een gesloten poort,  als gevolg dat ze nog meer in paniek raakte 
en via de Hoenderstraat op De Quayweg kwam. Hier kon zij door haar zorgzame ruiter Henk 
tot kalmte gebracht worden en daarna erg bezweet in de stal tot rust komen.  
 

 
 

Aurelia kon met volle teugen genieten ! 
 

Het zag er aanvankelijk niet zo alarmerend uit en ruiter Henk dacht dat Aurelia last had van 
eczeem onder haar voet. 
De dierenarts kwam langs. Dit onderzoek wees uit dat Aurelia, waarschijnlijk een dag eerder, 
bij een oefening,  een gescheurde spier in haar bil had opgelopen. De oorzaak van de pijn  



 
23 

was dus vastgesteld en medicijnen moesten voor herstel zorgen. Dat zou langzaam aan 
gaan. 

Natuurlijk hoort bij een ziekenbezoek ook een fruitmand en voor Aurelia betekende dit 
heerlijke winterpenen en appels. Natuurlijk erg welkom en een leuk gebaar richting 
standaardruiter. 
24 december. 

Vanwege de lekkere smaak en nog kleine voorraad was besloten om ook deze middag de 
soepverkoop te houden. Met het gezellige houtvuurtje konden belangstellenden nog snel aan 
onze heerlijke soep geholpen worden. 
Om 17.00 uur was de Herdertjesviering. Er waren veel kinderen in de kerk en opvallend was  
het aantal gasten van buiten St. Anthonis. 
 

.  

 
 

 
De familie bij elkaar in de stal: een kerstplaatje! 

 
Na afloop van de herdertjesviering brachten Jozef en Maria het kerstkindje bij slaande trom 
en onder begeleiding van het gilde naar de kerststal. Bij mooie blaasmuziek van het Brink-
Orkest genoten jong en oud van warme chocolademelk, glühwein, beschuit met muisjes en 
van de gezellige sfeer. 
29 december. 

 “De Huuskamer” ging op bezoek bij onze stal. 13 Gasten en vrijwilligers kwamen met rol-
stoelen een kijkje nemen. Op verzoek zorgden onze gildebroeder-kok Jan en zijn Marian 
voor erwtensoep en roggebrood met spek. 
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En dat ging er in! De meesten smulden van 2 koppen soep. De mensen zaten warm in De 
Schakel. 

 
 

Dankbaar en blij bezoek bij de stal 

 
Aansluitend ging de groep nog op bezoek bij de kerststal in de kerk waar kerstliedjes 
klonken. Hier werden natuurlijk kaarsjes opgestoken. 
De bezoekers genoten. Het was aangenaam om dit te zien. Dit is dus echt datgene waar het 
gilde (ook) voor in een gemeenschap aanwezig is ! 
31 december. 

De laatste dag van het jaar was bij uitstek geschikt om alsnog die heerlijke zelfgemaakte 
erwtensoep en/of tomatensoep met balletjes van het St. Antoniusgilde te kopen. 
Daarom werd die mogelijkheid geboden op zaterdag 31 december a.s., van 13.00 uur tot 
16.00 uur, in de kraam naast de kerststal op de Brink in St. Anthonis. 
Men kon tevens een bezoek brengen aan de prachtige kerststal. 
Overigens was deze kerststal tot 9 januari elke dag te bezichtigen van 09.00 uur tot 21.00 
uur. 
In de voormiddag werd de ezel uit de wei gehaald en ’s middags gingen de schapen weg. 
Voorkomen moest worden dat de dieren onrustig werden van het vuurwerk. 
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Vergaderingen. 

 
De overheid vergaderde op: 

- 7 januari  blokhut 
- 14 april  hoofdman 
- 2 juni   koning 
- 11 juli   gildehuis St. Mathiasgilde Oploo met overheid 
- 13 oktober  deken-gildebode 
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Het schild van koning Maria van Erp – Weerts 
(Ook in 2011 schoot Maria zich tot koning) 

 
 

Achterzijde staan nog de namen vermeld:  
Bea, Loes, Stijn (kinderen), Marcel (echtgenoot) en Nala (hond) 
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St. Antoniusgilde 
Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt 

 
 

Ledenlijst  (31 december 2016) 

 

 
 

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. N. van der Sluis Brink 9    5845 BH 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. M. van Tilborg-Reijntjes Kleine Beekstraat 9 5845 AE St. Anthonis  vr 
29. J. Verbeeten  Past. Willemspad 3  5845 GA St. Anthonis 
30. T. Verplak  Jutta van Nassaulaan 4 5845 AS St. Anthonis 
31. A.PFM van de Vorst Oude Breestraat 52  5845 AD St. Anthonis 
32. J. van Wanroij  Rondveld 1   5845 EP St. Anthonis 
33. W. Wellen  Vlagberg 23   5845 ED St. Anthonis 
34. G. Wientjes  Zandkant 13 B  5845 EV St. Anthonis 
35. L. van der Zanden Ascetenstraat 20  5845 BR St. Anthonis 
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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 
 
2016 : Marcel Hermens 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
29 

 

Leden van de overheid 2016. 
 

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

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 
 
 

Bouwwerkgroep:  

 
Gerrit Aben 
 
Wiel van Dijk 
 
Jan van Tilborg 
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Het trotse koningspaar 2015-2016 
 

 
                                                                           

                                                                                                                                                  Snel nog even alleen! 
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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 2016 weer een geslaagd jaar. 
Tot  diegenen die voor het St. Antoniusgilde onmisbaar zijn, behoren gelukkig o.a. nog 
steeds ook: 
-de partners van de gildeleden die in voorkomende gevallen “bijspringen”; 
-Bloemsierkunst van de Mortel voor de steeds weer leuke boeketjes voor de koningin en de 
tafelstukjes bij het Antoniusfeest; 
-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 aankondigingborden bij het koningschieten en dit jaar voor zijn bijdrage aan het 
vaandel voor de standaardrijder en het tuinbord voor de (nieuwe) koning); 
-Noud Peters Edelsmid voor zijn gratis jaarlijkse koningspeld; 
-Fotografie Jansen voor de mooie ingelijste foto van het koningspaar; 
-Gerrit van Kempen van www.tunnis.nl voor de altijd prachtige reportages op zijn site; 
-het  BrinkOrkest voor hun muzikale klanken na het koningschieten en bij de soepverkoop en 
na de herdertjesviering; 
-het Gemeentebestuur voor de medewerking aan de kerststal; 
-het Parochiebestuur 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: onze sponsoren. 
 
Zonder de medewerking en inzet van al die mensen zou het gilde zo niet kunnen functio-
neren en iets kunnen betekenen voor de gemeenschap. 
Een “stilstaand”gilde is een stervend gilde. 
 

Het St. Antoniusgilde wil wakker blijven ! 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

St. Anthonis, 31 december 2016, 
de deken-schrijver,         corr:5jan16 
Pierre van den Berg.         Leden+verz: 

http://www.tunnis.nl/

