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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Kring Land van Cuijk 2019 
 

Het jaarverslag moet een verslag van onze kring zijn, waarbij aandacht is van al hetgeen 
wat in onze kring heeft plaatsgevonden. Het jaarverslag kring Land van Cuijk is in 2015 

in een nieuw jasje gestoken. De afgelopen jaren heel uitgebreid uiteengezet met alle 
vergaderingen die zowel in de kring als bij de NBFS hebben plaats gevonden.  

 
Een jaarverslag schrijven kost veel tijd en niet alles wordt door eenieder altijd interessant 
gevonden of gelezen. Daarom gekozen voor een uitgebreide uiteenzetting van de 

vergaderingen die binnen onze kring hebben plaatsgevonden. Belangrijke veranderingen 
vanuit de NBFS worden ook in de jaarverslagen van onze commissies meegenomen 

welke u ook in dit verslag kunt nalezen. ´ 
 

Het jaarverslag bevat ook input vanuit de gilden binnen onze kring. Niet ieder gilde heeft 
of wil iets over hun gilde melden en dat respecteer ik. Het is wel leuk om te lezen wat er 
binnen de andere gilden heeft plaats gevonden en dus blijf ik elk jaar weer een oproep 

doen om zoveel mogelijk in te sturen voor het jaarverslag. 
Naast de leuke momenten kent ieder gilde ook dieptepunten zoals overlijdens binnen 

hun gilden. De lijst van namen vindt u ook in dit verslag terug.  
 

Dit jaarverslag bevat ook een overzicht van de behaalde prijzen in de diverse NBFS-
wedstrijden. 
 

Communicatie en PR verliepen in het jaar 2019 voornamelijk via de mail. De website is 
in 2019 niet vernieuwd en dat is erg jammer. Mijn excuses hiervoor. Voor 2020 gaat 

Geert Arts dit voor zijn rekening nemen. Voor alle nieuwe input, wijzigingen kunt u 
mailen via website@kringlandvancuijk.nl. 

  
Het bestuur van kring Land van Cuijk dankt alle commissies voor hun inzet in het 
afgelopen gildejaar 2019. Ook dank aan alle juryleden die hun bijdrage hebben geleverd 

tijdens wedstrijden.  

 

We wensen u allen veel leesplezier en hopen dat deze uitgave u een goede indruk van het 
afgelopen gildejaar geeft. 

 
 
 

 
Megen, 6 januari 2020 

 
 

Bestuur Kring Land van Cuijk 
 

 

 

mailto:website@kringlandvancuijk.nl


IN MEMORIAM 
 
In dankbare herinnering gedenken wij alle gildebroeders en gildezusters die ons in het 

kringgildejaar 2019 zijn ontvallen: 
 
30-01-2019 Jan Lamers   gilde Grave   79 jaar 

19-02-2019 Pierre Centen   gilde Beugen   82 jaar 
08-03-2019 Martien Schoenmakers  gilde Linden   70 jaar 

23-03-2019 Albert de Groot  gilde Zeeland   … jaar 
29-04-2019 Tonny Weren  gilde Beugen   64 jaar 

06-11-2019 Toon Kroes   gilde Heumen  66 jaar 
03-12-2019 Arnold van Zanten  gilde Ravenstein  77 jaar 
 

Overledenen gilde Soest 

 

09-03-2018     Mevr. M.G. de Ruijgt - Buurman    80 jaar  
06-11-2018     Dhr. Jan van den Hoed    83 jaar 

19-11-2018     Mevr. Riek van Woudenberg - Wolfsen   82 jaar  
25-11-2018     Dhr. Joop Spijker     72 jaar 

25-11-2018     Mevr. Nanny Butzelaar - Gieskens    71 jaar 
27-11-2018     Mevr. C.T. van Breukelen - Natter    87 jaar 

16-12-2018     Mevr. A.C. van Logtestijn - Kuyper    86 jaar  
17-12-2018     Mevr. A.M. Pronk - Beemer    89 jaar 
21-12-2018     Dhr. Adelbert Schimmel    57 jaar 

18-01-2019     Mevr. Rietje van Steen - Hilhorst    79 jaar  
02-03-2019     Mevr. Corry Hilhorst - Kaats    87 jaar 

28-03-2019     Dhr. Harry Rademaker    95 jaar 
20-04-2019     Dhr. Ton Stalenhoef     68 jaar 

22-04-2019     Mevr. Gerda de Bruin - Zwarthoed    71 jaar  
23-04-2019     Dhr. Ruud van Asselt     74 jaar  
25-04-2019     Mevr. Cor Oversteegen-Giphart    86 jaar 

07-05-2019     Mevr. Cato Hilhorst - de Bruijn    87 jaar 
15-05-2019     Dhr. Wim van Roomen    85 jaar 

16-05-2019     Dhr. Piet van Schalkwijk    85 jaar  
20-06-2019     Dhr. Timo de Bruin     89 jaar  

24-06-2019     Dhr. Cor Schijf     87 jaar  
24-06-2019     Dhr. Toon Groenestein    89 jaar  
30-06-2019     Mevr. Riet Kok - Hilhorst    91 jaar  

08-07-2019     Mevr. Trees van den Dijssel-Natter    89 jaar  
27-07-2019     Dhr. Ton Alders     74 jaar 

30-07-2019     Dhr. Toon Butzelaar     69 jaar 
30-09-2019     Mevr. Lenie Verhoeve - den Teuling    68 jaar  

21-10-2019     Dhr. Toon Pronk     88 jaar 

  

 

 

 
 



 
 

Diverse kiekjes 
 
  

 
Kringkoning en kringkeizer schieten te Linden 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

KRINGVERGADERINGEN  

 
Kringjaarvergadering - 26 januari 2019 
Zoals elk jaar ging er een mooie Heilige mis met een koffietafel vooraf aan de 
kringjaarvergadering waarbij 26 van de 32 gilden aanwezig waren. 

Het was geen lange vergadering, maar wel eentje met een afscheid van Will Fransen die 
na 10 jaar kringbestuurslid is geweest. Will Fransen is 41 jaar lid geweest van de 

commissie vendelen waarvan hij ook afscheid nam. Namens de kring is Will Fransen 
benoemd tot lid van verdiensten van de schuttersgilden kring land van Cuijk. 

Antoon van Duijnhoven is wederom herkozen tot bestuurslid van de kring. 

De verschillende data voor organisatie gildedagen en komende activiteiten in de kring 
werden opgenoemd.  

Financiën van de kring werden goed gekeurd en het voorstel tot contributieverhoging 
werd met meerderheid van stemmen aangenomen.  

Er werd tijdens de vergadering ook aandacht gevraagd voor de gildetrom, digitale 
nieuwsbrief en het aanleveren van stukken voor de gildetrom. Pierre van den Berg gaf 
nogmaals aan waar stukken aan moesten voldoen om geplaatst te worden in de 

gildetrom. 
Na de pauze was er nog ruimte voor een mooi muzikaal intermezzo en de rondvraag, 

waarbij er toch vraagtekens waren bij de inspanningen van de GAC, omdat de GAC niet 
geagendeerd was geweest. Alle verrichte werkzaamheden van de GAC waren 

opgenomen in het jaarverslag en daarom niet als aparte commissie aan het woord 
geweest. 
 

Bestuursvergadering kringbestuur – 11 februari 2019 
Tijdens deze bestuursvergadering waren alle bestuursleden aanwezig. De actiepunten uit 
de kringjaarvergadering werden doorgenomen. Notulen was door afwezigheid van de 
kringsecretaris nog niet uitgewerkt. Cor had zijn aantekeningen meegenomen. De 

opnames waren doorgemaild. Er waren nog geen aanmeldingen voor de vacante 
bestuursfunctie binnen gekomen. Om 21.00 sloten Ludo Hartjes en Perry Peeters van 

GAC (gilde advies commissie) aan bij de bestuursvergadering. GAC is bezig met het 
draaiboek en krijgt steeds meer vorm. Er moet een tijdsbalk met de organisatie vooraf 

aan de gildedag komen. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Daarnaast is Haps al 
bezig met de organisatie van hun gildedag van 2020. Ze hebben een participatiesponsor 
platform historie fonds cultuurparticipatie aangeschreven. Dit kan als er verbinding 

cultuur is tussen school, gemeenschap en gilde, alles rondom cultureel erfgoed en 
meedoenregeling. Subsidie aanvragen op basis van verbinding tussen mensen, 

gemeenschap, jeugd leggen. 
Daarnaast zijn ze nog steeds bezig met de toekomst van de gilden. Hoe krijgen gilde er 

meer leden bij. Verschillende gilden hebben hier hun eigen werkwijze in. Sommige 
gilden werken met een scholenpakket, andere treden meer naar buiten en doen meer 
voor de gemeenschap, andere delen informatiepakketjes uit etc..  

Belanrijk is dat de GAC geregeld aansluit bij de bestuursvergadering zodat het 
kringbestuur op de hoogte is waar de commissie mee bezig is en dat de lijntjes kort 

gehouden worden.  

 
 



 
Bestuursvergadering kringbestuur – 15 april 2019 
Alle bestuursleden waren aanwezig. Binnen deze vergadering werden de toekomstige 

activiteiten van 2019 besproken. Daarnaast het nieuwe organisatiemodel van de NBFS 
werd door Cor Bonants toegelicht. Belangrijk voor de kring is dat we zorgen dat de juiste 

deskundigen binnen in onze kring in diverse commissies vertegenwoordigd zijn. Het 
nieuwe plan zal in de jaarvergadering verder worden toegelicht. Er werd ook een vast 
vergaderschema vanaf 2020 vastgesteld. De kringjaarvergadering blijft staan op de laatste 

zaterdag van januari. Ook kwam het inschrijven voor een gildedag weer ter sprake. 
Wederom zal gekeken worden hoe hier meer vorm aangegeven. 

 

Bestuursvergadering kringbestuur – 17 juni 2019 
Alleen Antoon van Duijnhoven was afwezig tijdens deze vergadering. Uitnodigingen 

van diverse NBFS activiteiten werden doorgenomen. Daarnaast werd nogmaals Maik 
Vloet benaderd voor een eventuele bestuursfunctie. Verder was het organisatiemodel van 
de NBFS weer aan de orde geweest bij de NBFS vergadering en werd kort samengevat 

hoe ver ze hier mee waren door Cor Bonants. 
 

Bestuursvergadering –  27 augustus 2019 
Allen waren bij de bestuursvergadering aanwezig. Ludo Hartjes van GAC schoof rond 

20.30 uur bij de vergadering aan. Er werd terug geblikt naar het koning-keizerschieten in 
Linden. Het was jammer dat dit in de vakantie plaats vond waardoor er toch een aantal 

gilden geen gehoor aan het kringkoning en keizer schieten konden geven. 
Eric Janssen, vorig jaar benoemd tot kringkapitein tijdens de gildedag in Groeningen 

heeft zijn functie als kringkapitein met onmiddellijke ingang neer gelegd. Hij is gestopt 
bij zijn gilde en hiermee kon hij ook niet verder als kringkapitein. Hierdoor hadden we 
weer een open vacature voor kringkapitein naast de vacante bestuursfunctie die ook nog 

niet ingevuld was. Daarnaast treden er in 2020 nog twee bestuursleden meer af en moet 
de kring op zoek naar 3 bestuursleden, waaronder één met invulling van 

secretaris/penningmeester, geen gewilde functie. 
Ook Pierre van den Berg, bestuur gildetrom en afgevaardigde voor onze kring stopt er 

mee en dus moet er een nieuwe afgevaardigde vanuit onze kring zitting moeten gaan 
nemen in het bestuur van de gildetrom. Het is niet bekend of hier al iemand voor 
gevonden is.  

Jeugdcommissie kring begint beetje bij beetje vorm te krijgen en het zou daarom goed 
zijn als er een bestuurslid jeugd in het kringbestuur zitting zou gaan nemen. Voor de 

gildedag in 2020 zou de jeugd meer betrokkenheid moeten krijgen en dit is een mooie 
taak voor de jeugdcommissie om hiermee aan de slag te gaan. 

 

Bestuursvergadering kringbestuur – 5 november 
Alle bestuursleden waren aanwezig. Marisca bood haar excuses aan dat ze te laat was 
geweest om de GAC uit te nodigen. Ludo werd nog gebeld met de vraag om aan te 
schuiven maar dit ging helaas niet. De bedoeling was geweest om het draaiboek gildedag 

die de GAC aangepast zou hebben, te bespreken. Deze moest echter nog door de GAC 
gemaild worden. Verder werden de agendapunten voor de extra hoofdliedendag kring 

besproken. De nog steeds openstaande vacatures en toekomstige open vacatures 
kringbestuur besproken.  

  

 



 
Extra hoofdliedendag – 22 november 
De extra hoofdliedendag werd gehouden in Beugen waar ook de kringjaarvergadering 25 

januari 2020 gaat plaatsvinden. Er waren 21 gilden van de 32 aanwezigen. Tijdens de 
vergadering werd het besluit van gilde Cuijk om hun gilde te laten inslapen besproken.  

Daarnaast werden de laatste nieuwtjes uit de NBFS, met onder andere het nieuwe 
organisatiemodel NBFS verteld. Daarnaast kwamen de vorderingen van de nieuwe 
jeugdcommissie te sprake, maar ook de noodoproep aan gilden om personen te 

benaderen om zitting te nemen in het kringbestuur. Het gilde van Heumen gaf een 
toelichting op een door hen te organiseren kleine gildedag i.v.m. hun 575 jaar bestaan. 

Het zou een dag van demonstraties van diverse disciplines moeten worden met 
voorafgaand daaraan een optocht van de gilden. Een vrijblijvende dag zonder 

verplichtingen. Tijdens de rondvraag was er ophef over het drankgebruik tijdens de 
wedstrijden op een verschieting en gildedagen. Nu werd er onder de schietbomen bij het 
kringkoning en keizerschieten alcohol geschonken ook bij de jurytafeltjes. Er zouden 

hiervoor betere richtlijnen moeten komen. 
Daarnaast werd er nog over de kosten van een gildedag gesproken. Gilde van 

Groeningen geeft aan dat de kringgildedag niet zo´n hoge kosten met zich meebrengt en 
ook de meeste opbrengsten met zich meebrengt, maar dat de meeste kosten zitten in de 

dagen die voorafgaand aan een gildefestijn.  

 
Bestuursvergadering kringbestuur – 26 november 
Alle bestuursleden waren aanwezig. Daarnaast was Ludo Hartjes aangeschoven om het 

draaiboek te presenteren. De extra hoofdliedendag werd besproken en eenieder was 
overtuigd dat dit inhoudelijk gezien geen goede hoofdliedendag was. De aanwezigen 

hadden duidelijk meer input van de GAC verwacht. En er was ook bewustwording van 
het feit dat het kringbestuur met tekorten kampten. Er werd alvast vooruitgeblikt naar de 

kringjaarvergadering waarbij het belangrijk was dat er toelichting moest komen vanuit de 
federatie op het nieuwe organisatiemodel NBFS door Ko Huybrechts en Rob Voeten. 
Het huidige draaiboek gildedag en het vernieuwde draaiboek van de GAC werden 

besproken. Eenieder van het bestuur was ervan overtuigd dat het vernieuwde draaiboek 
geen draaiboek maar juist een handreiking was. Ludo gaf hiermee aan dat het een soort 

tijdspad is waarmee een gilde kan gaan organiseren. Echter tijdens de gildedag zou het 
huidige draaiboek met wat aanpassingen wel kunnen fungeren. Kringbestuur vond het 

nog niet toereikend genoeg en gaf de opdracht aan de GAC om de komende weken 

hiermee aan de slag te gaan en te presenteren op de volgende kringbestuursvergadering 
en vervolgens op de kringjaarvergadering. 

Toekomst van het kringbestuur werd besproken want er waren nog steeds geen 
toezeggingen van nieuwe bestuursleden. Wel kon er ondersteuning aan het secretariaat 

gegeven worden door Geert Arts uit Overloon. Marisca zou hem gaan benaderen 
hierover. Ook werd gevraagd of Marisca met ondersteuning secretariaat het opzeggen 

van haar bestuursfunctie in heroverweging wilde nemen. 
De agenda voor de kringjaarvergadering werd besproken en gemaakt. 

 
 

 
 
 

 



 

NBFS-VERGADERINGEN 

 
NBFS hield het afgelopen jaar verschillende vergaderingen waarbij een afgevaardigde 
van ieder kringbestuur aanwezig was. De algemene bestuursvergaderingen werden 

bezocht door Karel van Soest, Cor Bonants en/of Marisca Vossen. Tijdens de 
vergaderingen werden alle voortgangen binnen van alle kringen besproken, daarnaast 
kwam veelvuldig de toekomst van de gilden ter sprake. In extra vergaderingen was er 

veel aandacht voor het nieuwe organisatiemodel NBFS. De diverse commissies 
vergaderden afzonderlijk van elkaar en besproken daar vernieuwingen, aanpassingen in 

hun reglement etc.  De vergaderingen werden altijd in Oirschot gehouden. Er waren 
twee algemene ledenvergaderingen waarbij ook alle voorzitters van de commissies 

werden uitgenodigd. Deze vergaderingen werden altijd in het voor- en najaar gehouden, 
waarbij iedere commissie hun inspanningen binnen hun commissie werden verwoord, 
maar waarbij ook ruimte was voor nieuwe besluiten waarover gestemd moest worden in 

de vergadering. 
In de NBFS-vergaderingen worden ook altijd de te houden gildedagen in de kringen 

vastgesteld en doorgezet naar de gildetrom voor publicatie.  
NBFS heeft ook een jaarplanning voor 2020 gemaakt, waarbij er rekening gehouden is 

met de vergaderingen die binnen de kringen plaats vinden. 
 
 

 

JAARVERSLAGEN van diverse gilden uit de kring 

Gilden die hun jaarverslag naar de kringsecretaris hebben gemaild staan hieronder 
opgenomen. Er zijn uitgebreide verslagen te vinden, maar ook korte berichtgevingen. 

 
Sint Georgiusgilde Heumen 

Voor ons is het jaar verslag kort. Wij hebben op 13 november ons Erelid Toon Kroes met 
Gilde-eer uitgeleide gedaan. Toon was jarenlang actief als vendelier, tamboer en lid van 
de schietcommissie. Tevens heeft Toon in de Overheid zitting gehad. Ruim 25 jaar heeft 

Toon de vogel gemaakt die elk jaar op onze schutboom werd geplaatst tijdens het 
koningsschieten. Toon was een zeer gewaardeerd lid van onze broederschap. Dat bleek 

ook wel door de enorme opkomst van onze gildebroeders tijdens zijn uitvaart.  

Verder zijn wij van voornemens om volgend jaar ons 575 jarig jubileum te vieren. Dit zal 
plaats vinden in het weekend van 20 en 21 juni. Op dit moment zijn wij druk bezig met 

de voorbereiding van dit evenement. Het zal geen kringdag worden, maar Koningen en 
Keizers kunnen wel hun vaardigheden aan elkaar meten, middels een 
onderlinge wedstrijd. 

Groot Gaesbeeker Gilde Soest 

Dit jaarverslag beslaat de periode 1 november 2018 t/m 31 oktober 2019. 
 
Het bestuur 

In het afgelopen jaar heeft het bestuur elf maal vergaderd. 



Elk jaar wordt de Hoofdliedendag van de Brabantse federatie en de jaarvergadering(en) 
van de Kring Land van Cuijk door een wisselende bestuursdelegatie bezocht.  

 
Het ledenbestand 

In dit verenigingsjaar werden 8 nieuwe leden ingeschreven, er zijn 28 gildeleden overleden 
en 9 om andere redenen uitgeschreven. 
Per 31 oktober 2019 is het gildebestand als volgt opgebouwd: 

245 echtparen 490 (-28) 
87 weduwen 87  (+2) 

278 vrijgezel, weduwnaar of gehuwd, maar 
      echtgenote niet ingekocht 278  (+7) 

                                                                                                ------- 

Totaal           855 (-19) 
 

Op diezelfde datum vorig jaar waren 874 gildeleden ingeschreven. De al jaren in gang 
zijnde daling van het ledental blijft zich voortzetten. Per 31 oktober 2019 is het aantal 

betalende gildevrienden 141. Daarbij zijn niet meegerekend 10 korpsleden en 20 speciale 
gildevrienden als o.a. de pastores. 

 
De landerijen 

Op 15 januari zijn evenals voorgaande jaren alle percelen land voor 1 jaar verpacht, dus 

weer inclusief de Blaak, maar nog steeds zonder het belendende perceel, dat dit decennium 
in gebruik blijft bij de voormalige eigenaren. Nieuw in de verpachting is het “Kerkebuurt” 
perceel dat eind 2018 is aangekocht van Fam. van de Grift. De opbrengst is dit jaar hoger 

maar in lijn met het voorgaande jaar, de verhuurovereenkomst van de Blaak ten behoeve 
van de Ambachtenmarkt en de stichting Gildefeesten zorgt voor een vaste bijdrage. 

 
Het Gildehuis 

De exploitatie van het Gildehuis is net als voorgaand jaar onderwerp van discussie geweest 

tijdens de bestuursvergaderingen. Met ESSA (Eerste Soester Schilders Atelier) is een 
huurovereenkomst gesloten voor gebruik overdag op doordeweekse dagen van de kleine 

zaal; te weten 2 maal 10 weken per jaar. Deze welkome bijdrage in de exploitatie dekt nog 
niet de tekorten. De kleine zaal is opgeruimd en heeft nieuwe led verlichting gekregen. 

Met de gemeente is langdurig overleg geweest over de vergunningen. Er is een nieuwe 
DHW en Exploitatie vergunning tot stand gekomen. De constructie dat wij als huurder 
ook weer onderverhuur doen is geen gangbare. Onze onderhuurders (oa. Apollo en de 

Schaakvereniging) hebben eventueel zelf een DHW vergunning aan te 
vragen/aangevraagd indien ze drank schenken anders dan om niet. 

 
Gilde-tradities 

Het feest van St. Agatha is onder redelijke belangstelling gevierd voor het eerst op 

zaterdagavond 2 februari in de H. Familiekerk te Soest-Zuid. De festiviteiten zijn daarna 
voortgezet  in het Gildehuis met een informeel en vooral gezellig samenzijn. De opzet van 

een zaterdag avond is goed bevallen. 
 

Bij een aantal gelegenheden wordt het gilde niet vertegenwoordigd door het volledige 
korps, zo neemt een bestuurs-delegatie, zo mogelijk aangevuld met koning, vaandrig en 
gildetamboer, deel aan de Dodenherdenking in Soest. Ook dit jaar leverden enkele 

(jeugd)tamboers een bijdrage aan de Dodenherdenking in Soesterberg. 



Tijdens het Teerjaar is er gedanst om de nieuwe gildeboom midden op de Blaak, ingewijd 
door pastoor Skiba. 

 
Het gilde heeft een nieuw vaandel in gebruik genomen. Deze is ingewijd tijdens de 

ledenavond van de Gildefeesten. Dit vaandel is met een bijdrage van Prins Bernhard 
Cultuurfonds en een bijdrage van fam. van de Grift bekostigd. 

 
Het gildekorps 

Dit verenigingsjaar zijn er vele optredens geweest, waarvan 1 deelname aan een kring-

gildedag in Nieuwkuijk. Er stond binnen de eigen kring Land van Kuik geen gildedag op 
de agenda. Op 12 mei heeft het korps meegelopen in een historische optocht ter ere van 

het 425 jarige jubileum van het Akkermansgilde uit Venlo. 19 mei was er tevens een vrije 

gildedag in Middelbeers, maar het korps was uitgenodigd op het huwelijk van 
ondergetekende. Zondag 19 mei op kasteel de Hooge Vuursche werden Anne en Toon jr. 

gehuldigd met zijn ouders Toon en Ank van Doorn als Koningspaar. 
Daarnaast heeft het korps deelgenomen aan de intocht van de Avondvierdaagse. 

Tijdens de Gildefeesten was i.v.m. het teerjaar 2019 een extra optreden bij het Dansen 
om de Gildeboom. 

 
Gildefeesten 

Dit jaar voor de tweede maal een Wandelweekend georganiseerd door Le Champion in 

het weekend voor de eigen festiviteiten. Zondag 18 augustus was er tevens het dansen 
om de nieuwe Gildeboom. Vele wandelaars kwamen een kijkje nemen. De bode had zijn 
goed gevulde kruiwagen schoon leeg. De sportieve activiteiten (fietsen op maandag en 

Gildeloop op woensdag) zijn goed bezocht. Het slechtere weer van de eerste zaterdag 
verdween snel en maakte ruimte voor zon en hoge temperaturen. Donderdag 22 

augustus werd de teermaaltijd tijdens de ledenavond verzorgd door een team onder 
supervisie van Antonio van de Hengel en de gebroeders Ott, op het toch al strakke 

tijdschema werd zelfs nog tijdwinst geboekt. Vrijdagavond stonden 2 acts 
geprogrammeerd Daredevils en Memphis Maniacs.  Met een wervelende show wisten ze 

het publiek te 
boeien, misschien zelfs wel beter dan de hoofdact, Memphis Maniacs, maar ook toen 
bleef de bartent dun bevolkt, meestal wel het teken dat men zich prima vermaakt voor 

het podium. De weersomstandigheden werden in het weekend alleen nog maar beter, 
deelname aan de diverse programmaonderdelen werd een heet klusje, vooral ook voor de 

juryleden en andere medewerkers, die niet zo makkelijk schaduw konden opzoeken. In 

allerijl heeft de organisatie met tientallen extra parasols zoveel mogelijk extra schaduw 

gepoogd te creëren. Op zaterdagavond bleek op het laatste moment de eerste act helaas 
dubbel geboekt. Ook op zondag werd op het laatste moment een vervangende artiest 
gevonden voor de afwezige Tino Martin. Deze uitverkochte avond kon wellicht 

grotendeels op zijn conto worden bijgeschreven. Gelukkig was er snel een vervanger 
gevonden in Jeroen van der Boom. Hij pakte dat niet routineus, maar boordevol 

enthousiasme op, waarmee hij de Hollandse avond tot een geweldig einde bracht! Ook 
maandag middag zijn er op het laatste moment 2 vervangers ingevlogen Mart 

Hoogkamer en Imca Marina. Mart Hoogkamer was de avond daarvoor ook al een 
opvallende nieuwkomer, maar op deze middag was zijn optreden met repertoire van 
onder andere Willy Alberti een regelrecht schot in de roos. Het opruimen begon 

maandag overdag al grotendeels, dinsdag middag was de tent en nagenoeg het hele 
terrein al weer leeg. Buurt en medewerkers verdienen opnieuw allen onze hartelijke dank 

voor de geweldige Gildefeesten, die we met elkaar mogelijk hebben gemaakt! 



 
Verenigingsactiviteiten 

Dit jaar zijn er twee uitgaven geweest van de geprinte Gildepraot, met dank aan de nieuwe 
redactie o.l.v. Rian Borgts. Ook zijn er diverse email nieuwsbrieven verzonden. 

Op 29 maart en 25 oktober waren tientallen personen bij schietvereniging Prins Hendrik in 
Amersfoort te gast, waar de schietcommissie namens het gilde de deskundigen 
ondersteunt. 

Roosjeszondag werd gehouden op 31 maart en kende door de zonnige  en droge 
weersomstandigheden meer deelnemers dan voorgaande jaren; te weten 93 fietsende 

enthousiastelingen. 
De winteractiviteiten van het gilde, die plaats vonden van oktober 2018 t/m april 2019, 

zijn weer naar volle tevredenheid verlopen.  Het aantal deelnemers aan de kaart- en 

sjoelavonden was redelijk gelijk aan afgelopen jaren. Er werden 2 slachtbingo´s 
gehouden die gemiddeld door ruim 60 personen werden bezocht. Elke avond kon 

iedereen met een stuk vlees huiswaarts keren. 
In de persoon van Fred en Toos Engberink bedanken wij alle medewerkers die deze 

winteractiviteiten organiseren. 
 
Extra activiteiten 

De muziektent heeft dit jaar gestaan op Koningsdag in Hoogland en de Ambachtenmarkt 
te Soest. Een voorheen gebruikelijke plaatsing (Dorpsfeesten Hoogland) is dit jaar niet 

door gegaan. Daarnaast heeft de muziektent gestaan tijdens de Open Monumentendag op 
de parkeerplaats bij het gildehuis. Dit jaar heeft de muziektent een nieuw zeil op het dak 
en rondom het podium gekregen, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds. 
 

Met als thema “Het gilde als een maatschappelijk ondernemende en servicegerichte 
organisaties in een plaatselijke gemeenschap, toen en nu.” heeft René van Hal enkele 

lezingen/presentaties verzorgd in het verslagjaar. Op dinsdagmiddag 19 februari gebeurde 
dat tezamen met Fred Engberink bij een bijeenkomst van de PCOB (seniorenbond) in 

Baarn, op dinsdagavond 26 maart bij de Historische Kring Baerne aansluitend op hun 
Algemene Ledenvergadering en tenslotte op dinsdagavond 16 juli 2019 bij de Rotaryclub 
Soest Baarn. Telkens valt weer op hoe weinig kennis er is van de historie en gebruiken van 

het gilde en welke rol zij vervult in de gemeenschap die verder gaat dan de organisatie van 
de  jaarlijkse Gildefeesten. 

 

Museumplein Soest is met zijn eerste lustrum een vast onderdeel geworden van de 

koningsdag activiteiten in Soest. Deze editie is de organisatie van het Museumplein 
begonnen met verduurzaaming. Zo is er geïnvesteerd in herbruikbare versiering en zijn 
bekertjes van PLA bioplastic op mais gebaseerd gebruikt. 

 
Een hoogtepunt voor een selecte delegatie vanuit het gilde was de bijdrage aan het bezoek 

van de Koninklijke familie aan Amersfoort op 27 april. Koning Willem Alexander en 
Koningin Maxima kregen uitgebreid informatie over ons gilde en liepen samen, onder 

trom-geroffel, over het vaandel. Het gildebestuur is burgemeester Metz dankbaar voor zijn 
inzet om ons gilde op deze manier te kunnen presenteren. 
 

 



Sint Sebastiaangilde Vianen 
 

Het jaar 2019 was voor het Sint Sebastianusgilde uit Vianen nog turbulenter dan vorig 

jaar. 

In april werd de nieuwe locatie en accommodatie officieel geopend, door de 

Burgemeester van Cuijk, met de onthulling van een nieuw logo. In mei hebben we het 

gemeente koning schieten georganiseerd. In mei behaalde ons korps ook weer de 

Maasbokaal. In juni was ons traditionele koning schieten en hier wist Jan van Daal na 

253 schoten de titel in de wacht te slepen. In het weekend van 22 en 23 juni was er in 

Milsbeek het Nederlands Kampioenschap wipschieten (opgelegd). Een van onze 

korpsen, bestaande uit, Twan van Uden, Jan van Daal, Erwin Coenen en Egbert 

Kempen wist de titel “Nederlands Kampioen” te veroveren. 

 

Om deze reden mogen we in 2020 op 27 en 28 juni het NK organiseren. 

 
Sint Jacobusgilde Zeeland 

 

Januari: 
6-1 Nieuwjaarsreceptie. gezellige middag met een mooie opkomst. Geen jubilarissen dit 

jaar. 
 

Februari: 
24-2 Installatie Pastoor John van de Laar 

Pastoor van de Laar werd in de Sint Petrus Kerk in Uden geïnstalleerd als pastoor van de 
parochie Sint Petrus, in aanwezigheid van de Gildes van Boekel, Uden, Zeeland en 



Mierlo-Hout, waar hij voorheen pastoor en Gildeheer was.  
 

Maart:  
23-3 Gildebroeder Albert de Groot overleden. 48 jaar Gildebroeder. Koning in 1986, 27 
jaar bestuursfunctie vervuld, archivaris, mede verantwoordelijk voor de heropleving van 

het Sint Jacobus Gilde in 1971. 
 

April: 
6-4 Audit KNTS. Onze certificering voor de KNTS is weer voor 3 jaar verlengd. 
18-4 Witte Donderdagviering. 

Elk jaar luisteren we deze viering op in de Zeelandse kerk, gevolgd door een korte wake. 
 

Mei: 
4-5 Nationale Dodenherdenking in Zeeland dit jaar, traditioneel kranslegging bij de 
Kapel. Aansluitend in stille tocht naar de Morgenzon voor lezingen met muziek, na de 

kranslegging en 2 minuten stilte afsluiting in het Gemeentehuis.  
 

Juni: 
10-6 Koningschieten. Jan Bongers schoot zich bij het 253e schot ten tweede male tot 

koning, 1e keer was in 2006. Marjo van den Brand werd bij het 88e schot Barones. 
14-6 Koningsreceptie. Mooie opkomst met gildeleden, gildeleden uit Uden en familie en 

vrienden van het koningspaar. 
23-6 Gezellige middag Boekel. 

Een nieuwe traditie binnen de parochie om 1 keer per jaar een gezellige middag samen te 
organiseren was dit jaar in Boekel. Er was de mogelijkheid op te schieten met de 
kruisboog op een gipsen vogel, waarbij een wisselschild te winnen was, welke 

uiteindelijk naar de “meester schutter” van Boekel ging. Lekker eten en genoeg te 
drinken bij goed weer maakte het een geslaagde dag. 

23-6 Gildebroeder Gerrit Verstraten overleden. 18 jaar Gildebroeder, succesvolle schutter 
en manusje van alles. 

30-6 Bedevaart naar Den Bosch. Met het Gilde van Boekel met de bus naar Den Bosch 
geweest om in de Sint Jan de Mis op te luisteren. 
 

Juli: 
28-7 Sint Jacobus Zondag. Geslaagde dag met ’s ochtends bezoek van zo’n 21 leden van 
het Jacobsgenootschap. ’s Middags dagkoning geschoten. Angela van der Ven werd 

dagkoningin.  
 

Augustus: 
18-8 Franse Middag. Geslaagde activiteit, gebaseerd rondom Jeu des Boules. Ook op de 
nieuwe kleppen geschoten. Alles met de Franse slag, wijn, kaas, zelfs de franse vlag. 

Afgesloten met een Barbecue. 

 

September: 
1-9 Pater van Zeeland 70 jaar Pater. Heilige Mis opgeluisterd met aansluitend 

overvendelen van de kerkelijke hoogheden.  
1-9 Schuttersfestijn. 7 teams namen deel aan de 20e editie van dit evenement.  Paul van 

Boxtel werd namens Team Kapelweg dagkoning. 
8-9 Bedevaart naar Handel. De H. Mis werd binnen voorgegaan door Bisschop de Korte.  

 



November: 
16-11 Teeravond. Een gezellige avond met eten van het Witte Huis. Als activiteit was 

lokale tonprater Ben van der Walle om als Peer de taxichauffeur zijn verhaal te komen 
vertellen. 
 

December: 
Kerstboomverkoop. Elk jaar verkopen we tussen Sinterklaas en Kerst op de woensdag- 
en vrijdagmiddag en op zaterdag kerstbomen, om de kas te spekken.  

 
Gilde Salvator Mundi Oeffelt 

 

Opnieuw een jaar met veel victorie. Ons gilde leeft , is 

zelfs springlevend , in dit kalenderjaar zijn we 19 keer 

actief geweest voor grote en kleinere activiteiten. Veel 

gebeurtenissen die jaarlijks terug keren maar vooral de 

hoogtepunten van dit jaar. We kenden de noodzakelijke 

vergaderingen zowel binnen het bestuur , alsook m  et 

onze leden en ook buiten Oeffelt in Kring, de Federatie en 

samen met onze gemeente. Standaard is normaal onze 

Gilde Koningsdag maar deze keer was dit echt niet 

standaard. Er waren maar liefst 3 ronden nodig om uit te 

maken wie de nieuwe gilde koning , jeugdkoning en 

keizer zijn geworden. 

Hoogtepunten door het jaar heen waren de Gildefeesten 

in Middelbeers waar we met meerdere prijzen heel succesvol waren. Later in het jaar de 

Gildefeesten in Liessel . Ook daar gingen we met meerdere gewonnen zilveren schilden 

huiswaarts. 

Een fantastische uitschieter was onze deelname aan de H.Pausmis op 23 juni in Den 

Haag. Alles wat we ons kunnen voorstellen van mooie , stijlvolle vieringen was hier 

aanwezig. Een leuke reis besloten met een luxe en uitgebreide lunch ons aangeboden 

door de Pauselijke Nuntius. 

We hadden in 2019 ook te maken met 

enkele belangrijke materiële zak  en. 

We hebben onze kostuums ge-update 

en op ons gilde terrein groot onderhoud 

gepleegd. We sluiten dit jaar af met een 

tevreden gevoel vanwege onze 59 leden 

waaronder 15 jeugdleden. 

 

 



Sint Jansgilde Gassel  

-Tentoonstelling “Goed Geschoten” in museum Grave, voorjaar. Een tentoonstelling 

over de activiteiten van de Graafsche gilden. Oude documenten zoals jaarrekeningen, 

ledenboek, zielenboek, koningszilver, gereedschap voor het gieten van kogels, vendels, 

vaandel, gildetenue werden er ter beschikking gesteld aan het museum. 

-Gemeentekoningschieten, gemeente Grave,11 mei. Dit jaar was het onze beurt om dit te 

organiseren. De 25 oud gemeentekoningen waren dit jaar speciaal uitgenodigd om te 

strijden om de titel super gemeentekoning. Jo Derks uit Gassel loste het laatste schot en 

werd superkoning. Ad Poos uit Escharen werd de nieuwe gemeentekoning. 

Gildedag Middelbeers, 19 mei. Omdat er geen gildedag was in eigen kring werd hier 

deelgenomen. 

-Zomergildedag met koningschieten, 29 juni. Na de H. Mis met de oud koning Geert 

Meijer en jubilaris Joseph Stevens werd op het eigen schietterrein gestreden om de 

nieuwe koningstitel. Na 114 schoten was het Martien van de Lockant die voor het 

komende jaar de nieuwe koning van ons gilde werd. 

-Rommelmarkt 8 juli. Als 25 jaar organiseren we de Gasselse Rommelmarkt. Ook dit 

jaar weer veel spulletjes voor de verkoop en veel snuffelende bezoekers naar een koopje. 

-Barbecue met schieten, 7 september. Onze jaarlijkse barbecue met schieten voor onze 

leden. Dit jaar de mogelijkheid om met een lasergeweer te schieten. Weer eens wat 

anders. 

-Viering 75 jaar Bevrijding Grave, 20 september. Naast de andere gilden van Grave 

hebben we deelgenomen aan een schouwspel op de markt als herdenking aan de 

bevrijding in 1944. 

-Burendag op 28 september. Met een kleine tentoonstelling en een schietopstelling voor 

het laserschieten leverde we dit jaar een bijdrage aan de burendag. 

-Gassels schietfestijn, 20 oktober. 15 teams van gildebroeders en burgers uit Gassel 

hadden zich ingeschreven. Geschoten kon er worden op wip en klosjes met geweer en 

lepeltjes met de luchtbuks. Ook kon er geoefend worden met het lasergeweer. 

-Vrijwilligersavond 25 oktober. Het dank je wel avondje voor de vele vrijwilligers binnen 

maar ook buiten het gilde voor de hulp tijdens de verschillende jaarlijkse activiteiten. 

-Geweerschietcompetitie. Elke zaterdag is er door enkele gildebroeders de onderlinge 

schietcompetitie verschoten. Winnaar werd Raymond Boerboom. 



-Kruisboogcompetitie. De donderdagavond is voor de schutters van de kruisboog. Bij de 

onderlinge wedstrijden werd Hessel v. Boxtel de winnaar. 

-Ook werd dit jaar door enkele 

schutters deelgenomen aan de 

schietwedstrijden van de Kring van 

Scherpschuttersverenigingen “Land 

van Cuijk”. Naast de vele 

persoonlijke prijzen werden onze 

schutters ongeslagen korpskampioen. 

 

 

 

Sint Theobaldusgilde Overloon 
 

Majorettes van het Sint Theobaldusgilde Nederlands kampioen 
Op 26 en 27 januari j.l. hebben de Majorettes van het Sint Theobaldusgilde deelgenomen 
aan het  

KNMO-NTSB Majorette-Baton-Twirling in Almere. 
Onder leiding van Daniëlle Weijers-Neuvel, hebben 

zij, naast individueel ook met de groep 
deelgenomen. 

 
Hiermee zijn zij Nederlands Kampioen 

geworden. Het is jammer voor het Gilde 
dat ze hierna gaan stoppen, maar voor 

de dames een heel mooie afsluiting als 
majorette. Daniëlle, Alyssa, Carly Eva 

en Nynke van harte gefeliciteerd met dit 
schitterde resultaat. 

 

 

Ben van der Zanden winnaar Zuilenverschieten 

 
Op dinsdag 18 juni was, traditiegetrouw, weer ons 
jaarlijks Zuilen verschieten. Dit ter nagedachtenis 

aan onze overleden gildeleden, waar wij ook altijd 
beginnen met een minuutje stilte voor ieder zijn of 

haar eigen gedachten. 
Ook hier schieten wij op een houten vogel en 
diegene die het laatste stukje vogel naar beneden 

haalt, mag een jaar lang onze herinneringsbokaal 
in zijn of haar bezit hebben. Dit jaar was het Ben 

van der Zanden, die als oudste lid van onze 
vereniging, alle jonkies achter zich liet en het 

laatste restje na 88 schoten naar beneden haalde. 
Uit handen van de voorzitter kreeg hij de herinneringsbokaal uitgereikt. 



 
  

Eindelijk weer een koning, Geert Abels nieuwe koning van Sint Theobaldusgilde 
 
Zondag 7 juli vond weer ons jaarlijks koningschieten plaats. 

Op deze zondag moest Francien Janssen  haar titel weer verdedigen.  
De dag begon om 8.00 uur met de reveille op verschillende plaatsen in het dorp. 

Daarna was er een H. Mis in de kerk. Na de lunch werd de 
vogel bevrijdt door de “Heerenscheuten” en kon de strijd 

beginnen. Onder een prachtige zon en na een spannende 
strijd haalde Geert Abels bij het 216de schot het laatste 
restje van de vogel naar beneden en hij mag zich voor een 

jaar lang, koning van ons gilde noemen. Voor Geert is het 
de 1ste keer, dat hij zich tot koningin schiet en na 3 jaar de 

vrouwen aan de te macht hebben gehad, hebben we nu 
weer een koning.

Nynke van de Pas is Jeugdkoningin geworden, zij schoot al 
na 14 schoten de vogel naar beneden. Ook zij heeft al vaker 
het laatste restje vogel naar beneden gehaald. 

Publiekskoning is Joke Akkermans geworden. Het publiek 
had 187 schoten nodig om de vogel te laten vallen. Vorig 

jaar was zij ook al de publiekskoning. Wie weet, volgend 
jaar voor de 3de keer. 

Bij de overige leden van ons gilde (die niet meeschieten voor de koning) was het Stefan 

Meijer die na 141 schoten als winnaar uit de bus kwam. 
We kunnen weer terug kijken op een mooi, geslaagd, koningschieten. 

 

Op 13 oktober 2019 (bevrijding 14 oktober 1944) 
Heeft ons gilde medewerking verleend aan de viering van het feit dat Overloon 75 jaar 

geleden bevrijd werd. Op het Engelskerkhof hebben wij, in samen werking met 3 
doedelzak spelers de herdenking voor de gevallen soldaten opgeluisterd. Na de middag 
hebben wij  

deelgenomen aan een nostalgische optocht. 
 

 
                                                                                                                                                                                                           



Jubileum bij Sint Theobalbusgilde 

Het Sint Theobaldusgilde heeft tijdens de 
ledenvergadering van 29 oktober 2019, Willeke Boom- 

Arts in het zonnetje gezet. Dit vanwege het feit dat zij 
25 jaar bestuurslid is. Willeke is op 9 jarige leeftijd bij 

het gilde begonnen met het bespelen van de klaroen. 
Later is ze overgestapt naar de trompet en die bespeeld 

ze nog steeds met veel plezier. Om dat het gilde van 
oudsher een mannenwereld was kon ze op 18 jarige 

leeftijd ook geen lid worden van het gilde en bleef ze 

‘gewoon’ lid van de drumband. Toen in 1993 ook 
vrouwen volwaardig lid mochten worden, werd ook 

Willeke gildelid.
Het jaar daarop is ze in het bestuur gekomen. En zo 

gebeurde het dat zij als eerste vrouw toetrad tot het 
bestuur.  

Als bestuurslid heeft ze heel veel werk verzet. Denk 

daarbij aan de bouw van het nieuwe gildehuis dat in 

2001 werd geopend en de superloterij. Hierdoor konden er in 2003 nieuwe uniformen 

worden aangeschaft. In 2008 nam ze, weer als eerste vrouw het secretariaat over van Ton 

Meijer en in 2017 nam ze het voorzitterschap over van Bas van Wieringen. 

Als dank voor het vele werk kreeg Willeke een oorkonde en werd ze door het gilde en 

beschermvrouwe Mieke in de bloemetjes gezet. 

Op woensdag 11 september is ons gildelid Piet Swinkels op 90 

jarige leeftijd overleden 
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Cloveniers of schutterye tot Grave 
 

Overlijden Jan Lamers 
30 januari 

Op 30 jan overleed onze Gildebroeder Jan Lamers in de leeftijd van 79 jaar. 
Hij was 35 jaar lid van de Cloveniers of Schutterye tot Grave. We hebben Jan op 6 feb op 

waardige wijze naar zijn laatste rustplaats gebracht. 
 

                         
 

Goed geschoten 
9 maart  

 
De Cloveniers vormden een onderdeel van de tentoonstelling 

"GOED GESCHOTEN". 
Deze tentoonstelling werd op 9 maart officieel door het museum geopend. We hebben 

tevens burgemeester Roolvink het eerste exemplaar van een zeer bijzondere samenwerking 
(fotograven Soos en Cloveniers) mogen overhandigen. Het fotoboek "een jaar lang 

Cloveniers". 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Jeugdkoningschieten 

7 april 
Na een aantal jaren Historisch Spektakel, hebben we besloten er een zondagmiddag van te 

maken, met als rode draad een jeugdkoning(in) te schieten. 
Tijd voor een nieuwe dus, we hadden de Hampoort en Gildekamer weer in oude stijl, Toen 

de eerste stukken begonnen te vallen zag je de spanning bij de deelnemers en een applaus 
klonk toen Milan de Haas het laatste stuk er afschoot. 

Samen het stadslied zingen met de Mertbloazers en dan naar de kanonnen aan de Maas 
voor een daverend schot iedereen in historisch kostuum.    

   . Een geweldige dag en Milan een fijn jaar gewenst als bordjesdrager bij de Cloveniers.     
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Koningsdag / Koninklijke onderscheiding 

 
Op donderdag voor Koningsdag heeft Gildebroeder Bert Weberink uit handen van 

burgemeester Roolvink een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. 

                                     Wij feliciteren Bert met deze onderscheiding. 
                                  
 
 

    
 
 

    
 
 
De weergoden waren ons goed gezind deze dag en met het Wilhelmus en kanonschot kon 

het beginnen.  Na de rondgang volgens traditie aan de Oranjelikeur. 
 

Dodenherdenking 
04 mei 

 
De Cloveniers waren belast met leiding van de dodenherdenking. Erewachten bij diversen     

plaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentekoning schieten  
11 mei 

 
Gassel had de organisatie van het gemeentekoning schieten, met als hoogtepunt het 

schieten van een superkoning uit de deelnemers van het 25 jaar gemeentekoning schieten. 
Ad Poos uit Escharen won de titel van Gemeentekoning 2019!!! 
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Gildedag Middelbeers 
19 mei 

 
De Cloveniers waren met 23 leden in een mooie luxe bus naar Middelbeers gegaan. . 

Het was warm in een mooie omgeving. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Maastricht Reuzenstoet  
02 jun 

 
Het St Catharinagilde (Weert) nodigde ons gilde uit om op 2 juni samen deze stoet mee te 

maken. 
O, wat was het warm, maar complimenten van de leiding voor onze inzet en van het publiek. 

Veel complimenten voor de uitstraling van Anna en Willem uit Grave. 
. 
 

          
 

Opname Klaas kan alles 2019 
03 jul 

 
De titel zegt het al, Klaas kan alles. Klaas heeft de opdracht om een "selfie" te verschieten 

met een kanon en daarvoor heeft men de medewerking gevraagd van de Cloveniers. 
Het "item" is op 23 november om 19:25 uur op NPO3 uitgezonden. 
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Koningschieten 
07 sep 

 
Zaterdag 7 september kwamen de Cloveniers weer bij elkaar voor het jaarlijks terug- 

kerende Koningschieten. Na 125 schoten kwam de vogel, gemaakt door gildebroeder Henk 
Emons, naar beneden. Er namen 16 schutters deel aan de strijd en na een zeer spannende 

wedstrijd, met een abrupt slot.  
 

 
  

 Jacco Sessink is de nieuwe koning 2019 en nam 
hiermee het stokje van de koning van 

 2018 Leo Burgers over. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anna en Willem - 625 jaar Buren  
25 sep 

 
Op 25 sep 's avond waren onze eigen Willem & Anna in stadje Buren!   

Dit om het feestjaar te openen. In 2020 bestaat Buren namelijk 625 jaar.  
Daar in Buren kwamen zij hun evenbeeld tegen met hun 2 mooie kinderen.  

Dit vroeg uiteraard om een mooi foto-momentje! 
Tijdens de opening van het feestjaar 625 jaar Buren is er flink gepromoot voor Grave!  
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Market Garden - Manifestatie 75 jaar bevrijding 
20 sep 

 
De Cloveniers waren medeorganisator aan deze geweldige opvoering op de markt te Grave, 

die om 19.30u helemaal vol was. De figuranten die de sfeer van 1944 probeerde te laten 
herleven. 

      
 
Onze bijdrage bestond uit, naast het kanonschot, luidkeels     
meezingen van "Ins wer de Graaf een sterke stad".  

                             Het was geweldig. 
 

Sittard 
13 okt 

 
Onze tweede gildedag dit jaar was weer een uitnodiging om mee te doen in de Gilden-  en 

Schutterij optocht in Sittard. Dit op de 15e editie van hun oktoberfeest. 

            
 

Teeravond 
16 nov 

 
Tijdens onze jaarlijkse teeravond werden 2 gildebroeders geïnstalleerd. 
 

Pieter Smits 
                                      Peter Linders 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
en nog 3 personen op de wachtlijst 
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Buren 
07 dec 

 
Anna en Willem kregen van Buren een uitnodiging om daar de winter tentoonstelling te 
openen, in het weezenhuis. Een zeer mooie tentoonstelling, en ons tableau gaf een mooie 
weergave van hoe het vroeger moet zijn geweest. 
   

            
 

3FM Request 
20/21 dec 

 
Vanaf 20 dec 22.00 was de gildekamer open voor ontvangst DJ's 3FM Serious Request  Life 
Line. Hiermee werd tevens een aardige donatie verkregen. Burgemeester Lex Roolvink en 
de Koning van de Cloveniers of Schutterye tot Grave, Jacco Sessink, ontvingen bij De 
Hampoort de lopers met een kanonschot en liepen met de lopers de laatste meters mee naar 
de wisselplek op de Markt.  Daar op de Markt was "Grave Checkpoint", waar donaties in  
ontvangst werden genomen en aflossing DJ's om daarna  door te wandelen naar Nijmegen.  
 
 

Verder hadden we ook nog nieuwjaarsreceptie, carnaval, Intocht Sint Nicolaas, lichtjesavond 
en kerst-Inn. Al met al een druk jaar voor het Cloveniers gilde. 
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St. Antonius, St. Sebastianus en Heilig Sacrament-gilde Beugen 

2019 was een mooi, maar ook droevig jaar voor ons gilde. Er werden mooie uitstapjes 

gemaakt, zoals naar de gildedag in Middelbeers en naar het burger schützenfest te Neuss 

(D). Bij de diverse wedstrijden werden vele prijzen gehaald met als hoogtepunt het 

federatietoernooi te lage mierde. Lambert Essers werd daar Brabants kampioen in de 

vaandelklasse met acrobatiek en de jeugdvendelgroep werd ook Brabants kampioen. 

Droevig nieuws ontvingen we op 29 april. Onze toenmalige koning Tonny Weren 

overleed onverwachts. Hij kreeg een waardig afscheid met gilde eer. 

Door het overlijden van onze koning werd er aan enkele activiteiten zonder koning 

deelgenomen. Tweede pinksterdag, tijdens het jaarlijkse koningschieten, wist Marius 

Fransen zich tot nieuwe koning te schieten. 

31 maart hebben we een 

middag met gildehistorie 

georganiseerd, eigen leden 

en andere geïnteresseerde 

konden de vele 

gildeattributen bekijken 

en er werden oude foto’s 

en boeken tentoongesteld. 

 

 

 

 

 

 

Sint Antonius en Mariagilde Linden 
 

Op 13 maart is met gilde-eer afscheid genomen van onze gildebroeder Martien 

Schoenmakers tijdens zijn uitvaart. Martien Schoenmakers overleed op 8 maart op 70-

jarige leeftijd. Hij heeft binnen het gilde diverse functies bekleed, was o.a. 16 jaar 

bestuurslid waarvan 8 jaar kapitein van het 

gilde, daarna nog enkele jaren commandant. 

 

Gemeente Cuijk Koningschieten in Vianen op 
zondag 5 mei, vaste datum hiervoor is de 1ste 

zondag in mei. (dit jaar voor de 26ste keer in de 
gemeente Cuijk). Alle zes de gilden in grote 

getale aanwezig, De zes vogels lieten zich bij 
sommige gilden redelijk snel afschieten.  

Geert van Raaij van gilde Linden veroverde de 
nieuwe titel van Gemeentekoning Cuijk 2019 
door de vogel neer te halen met 49 schoten tot 

verdriet van de andere 5 gilden. (zie foto) 
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Deelname Gildedag op zondag 19 mei in Middelbeers (Kring Kempenland) 

Samen met gildebroeders en zusters van het gilde Beers was het gilde van Linden gezamenlijk 
met een touringcar afgereisd naar Middelbeers. 
Er werd deelgenomen aan deze Gildedag op wens van onze gildeleden, 

het was een mooie dag met zonnig weer en ook de samenkomst in de grote tent was weer heel 
gezellig. 

Er werd tijdig vertrokken uit Middelbeers, vanwege een opkomend onweer, waardoor men 
met het gilde van Beers weer tijdig thuis kwam. 

 

Koning schieten Linden, 2de zaterdag na Pinksteren 
om 15.30 uur waren de gildebroeders in gildekostuum 

aanwezig, voor deelname aan het gilde 
Koningschieten door de leden, Peter Grotens werd als 

oud koning werd thuis afgehaald. De vogel was door 
onze gildebroeder Frans nu minder stevig gemaakt, 

zodat Paul van Raaij na ruim 137 schoten als de 
nieuwe Koning werd geïnstalleerd en het gilde met 
hem naar de H. Mis van 19.00 uur kon gaan. Tijdens 

de H. Mis met gilde-eer werd het nieuwe 
Hoofdvaandel gewijd. (zie foto) 

Na een goed verzorgde gildemaaltijd vond hierna een 
gezellige avond op de eigen gildelocatie plaats. 

 

Kringkoning en Keizerschieten op zondag 18 

augustus 2019. 
Omdat er dit jaar geen gildedag is in de Kring Land van Cuijk heeft ons gilde dit gilde 

evenement georganiseerd. 
Ondanks het wat druiliger weer was de opkomst van de Koningen, Koninginnen, Keizers 
en Keizerin met begeleidende gildebroeders toch goed te noemen. Na een korte tocht 

door ons dorp en het welkomstwoord van burgemeester Hillenaar en de opening door de 
Kringvoorzitter van Soest begon de strijd om het Kringkoning gevolgd door het 

Kringkeizer schap op ons schiet terrein nadat de vogels waren bevrijd door de aanwezige 
notabelen. 

Kringkoning(in) werd Mariette Pingen van het O.L. Vrouwe gilde Holthees met 174 
schoten. Kringkeizer werd Jan Aldenhoven van het Salvator Mundi gilde Oeffelt met 129 
schoten. 

 

Deelname ter promotie gilden tijdens het Cultureel Festival Cuijk. 
De zes gilden van de gemeente Cuijk hebben in goed onderling overleg besloten om deel 

te nemen aan het Cultureel Festival in Cuijk “Cultuur aan de Maas, Voel je Vrij” op 
zondag 25 augustus, o.a door het geven van Tamboer en Vendel demonstraties alsmede 

het Kruisboog schieten in de mooie tuin van de Oblaten. Ondanks het zeer warme weer 
was de publieke belangstelling voor onze gilden heel goed te noemen. 
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Sint Lambertusgilde Huisseling 
 

Het afgelopen jaar was een rustig jaar voor het Sint 
Lambertusgilde. Het jaar ging van start met de overhandiging 

van de gezamenlijke gemeentegilde sjerp voor de burgemeester 
Wobine Buijs de beschermvrouwe van de gilden uit de gemeente 
Oss. Dit gebeurde voorafgaand aan de opening van het kromme 

zwaard op de nieuwe rotonde in Oss en de nieuwjaarsreceptie.  
 

In februari tijdens de teerdag van 

jaarlijkse teerdag ontving hoofdman 

Paul van Lier uit handen van 
wethouder Thijs van Kessel de gouden oogappel van Oss. 
Hieraan was een cheque van 250 euro verbonden welke aan 

doel voor de gemeenschap besteed dient te worden. De 
gouden oogappel is een onderscheiding voor het vele 

vrijwilligerswerk dat iemand verricht die voorgedragen is door 
een vereniging. Ieder jaar reikt de gemeente Oss deze gouden 

oogappel aan 6 inwoners (vrijwilligers) van de gemeente Oss. 
Aan het einde van het jaar wordt dan de vrijwilliger van het 
jaar gekozen.  

 
Op 4 mei heeft het gilde zoals gebruikelijk assistente verleent aan het gilde van Oss 

tijdens de dodenherdenking. Het was weer een mooie waardige herdenking.  
Eind mei werd ook bij onze gildekoning een zoon Gabriel geboren.  

 
Het gilde heeft haar jaarlijkse gildefeesten in september gevierd. Traditioneel op vrijdag 
dagkoning en burgerkoning schieten. Dagkoning werd dit jaar Rens van Lieshout. De 

burgerkoning was dit jaar Ronnie Festen. Voor het eerst hadden we een dartstoernooi in 
de tent aansluitend aan het dagkoning schieten. Op zondag viert het gilde het 

patroonsfeest met een gildemis. Dit jaar met medewerking van Harmonie OBK en 
gemengd koor Huisseling. De middag traditioneel al jaren een vast begrip het jeu de 

boules toernooi. 
 
Het gehele jaar zijn we bezig geweest met de toekomst van het gilde. Door veel te 

organiseren in de gemeenschap werd zowel jong als oud betrokken bij de activiteiten, 
maar helaas bracht dit geen nieuwe aanwas voor het jaar 2019. Wel heeft het gilde 

besloten om met de moderne tijd mee te gaan en voor nieuwe pakken te gaan. Dit 
betekent dat het gilde in 2020 in een nieuw jasje gestoken zal worden. De huidige 

kostuum zullen met historische aangelegenheden en tijdens driejaarlijks koningschieten 
nog gedragen worden. We hopen hiermee minder oudbollig over te komen.  
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JAARVERSLAGEN COMMISSIES 

 

TROM-EN BAZUINCOMMISSIE  

 

De tromcommissie “Land van Cuijk” wenst U alle een gezond en muzikaal 2020 toe. 
 

We hebben als bestuur maar drie keer vergadert omdat we geen gilde dag hadden in onze 
kring. 
Er zijn om deze reden geen promoties. 

We hebben enkele keren de vergadering van de federatie tromcommissie bezocht. 
De Federatie heeft ons gevraagd om extra aandacht te besteden aan deelname aan het 

federatie toernooi. 
We hebben met de tamboerleiders in Groeningen vergadert, we zijn het gilde van 

Groeningen zeer dankbaar voor het ter beschikking stellen van hun kantine. 
Veder moeten we met zijn alle proberen om de jeugd te stimuleren om mee te doen aan 
de wedstrijden. 

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van jurylid Jan Wansleeben hij heeft tien 
talen jaren in onze kring gejureerd. 

 
VENDELCOMMISSIE  

 

Het jaar 2019 was voor de vendelcommissie een rustig jaar daar wij in onze kring geen 

Gildedag hadden. Toch hebben wij niet stil gezeten en hebben onze commissie uit 

kunnen breiden met Marc Ermens van het Sint Matthias Gilde uit Oploo en met Vincent 

Verbraak van het Sint Barbaragilde uit Ravenstein. 

Met deze twee nieuwe Gildebroeders in onze commissie hebben wij in Oktober onze 

vergadering gehouden en hebben wij daar al vooruitgekeken naar de komende Gildedag 

die in Haps gehouden zal worden, wij hebben de taken al vast verdeeld. Ook willen wij 

op maandag 6 April 2020 een bijeenkomst beleggen voor alle vendelleiders en juryleden 

van onze kring om het vendel regelement en wensen van vendeliers te bespreken. Ook 

zullen wij dan een toelichting geven op het wedstrijdschema van de Gildedag te Haps om 

te komen tot zo min mogelijk oponthoud voor de wedstrijden. 

Vanuit onze kring hebben diverse vendeliers succesvol deelgenomen aan het NBFS 

toernooi te Lage Mierde, zo wist in de klasse A Marc Ermens van het Sint Matthias 

Gilde uit Oploo de tweede prijs te halen, eindigde Barry van de Voorst als 4de en Ruud 

v.d. Hoogenhoff als 8ste. In de Vaandelklasse 50+ behaalde Lambert Essers van het St. 

Ant,St. Seb en H. Sacr uit Beugen de 1ste prijs en Mat Ermens uit Oploo de tweede prijs.  
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In de Vaandelklasse ZA ging de eerste prijs naar Willem Hamers van het St. Barbara 

Gilde uit Ravenstein en werd Toon Philips uit Beugen 6de. In de c+klasse werd Bas de 

Rijck uit Oploo 5de. Bij de jeugd 13 t/m 15 jaar was er een derde prijs voor Evi Willems 

uit Beugen en werd Lianne Philips eveneens uit Beugen 6de. Bij de jeugd t/m 12 jaar 

behaald Wies v. Oostrum uit Beugen de 4de plaats. Bij het Groepsvendelen 5+ ging de 

tweede prijs naar de Groep van het Gilde uit Oploo en wist de jeugdgroep uit Beugen de 

eerste prijs te behalen. De vendelcommissie feliciteert alle prijswinnaars met de behaalde 

prijzen. 

Rest mij nog de leden van de vendelcommissie, jury leden te bedanken voor hun inzet en 

medewerking van de afgelopen jaar. 

En tot slot wens ik het Gilde van Haps veel succes met de voorbereiding van de vrije 

Gildedag 2020. 

Namens de vendel commissie Cor Bonants, voorzitter. 

 
SCHIETCOMMISSIE  

 

JAARVERSLAG SCHIETCOMMISSIE KLVC  2019 
 

COMMISSIELEDEN: Frans Siroen, Peter Martens, Ludo Hartjes, Marc Pijnenburg, 

Leo Gommans, Trudie Bongers Stevens. 

 
De commissie is dit jaar twee keer bij elkaar geweest. 
 

Wij als commissie zijn van mening dat het toch anders geregeld moet worden, wat 
inschrijven betreft Gildedagen. 
Ons voorstel was: Dat de Gildes zelf selectiever moeten zijn wat betreft opgeven van 

schutters. Dat de niet opgegeven schutters niet mee mogen schieten, of eventueel de 
desbetreffende Gildes daar voor beboeten. 

Digitaal inschrijven zal wel een feit worden, hopelijk krijgen we dit probleem dan in de 
hand. 

 
Er is de commissie gevraagd om hier coulant mee om te gaan. 
Wat nog wel te overwegen is om het schietmateriaal aan te passen. 

 
18 augustus Koning/ Keizer schieten is goed verlopen, 

Wij als commissie vinden dit een goed alternatief als er geen Gildedagen zijn. 
 

Wij willen graag de kring adviseren: Dat alle Gildes de kans krijgen om dat onderdeel te 
organiseren, door middel van voor een bepaald rooster hier voor op te geven.  
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COMMISSIE STANDAARDRIJDEN 

 

Jaarverslag van de commissie standaardrijden van de Kring van Schuttersgilden 

“Land van Cuijk” over het jaar 2019 

 

Commissie: Standaardrijden 

Opgesteld door: Mark Rutten (secr. commissie Standaardrijden), 

markrutten@telfort.nl 

Maashees, 26-12-2019 
 

 
Activiteiten in 2019: 

In de kring Land van Cuijk hebben we nu ongeveer 8 actieve standaardruiters. 
 

De vergadering van de federatiecommissie standaardrijden wordt altijd gehouden op de 

eerste zaterdag na carnaval, in Gerwen. 
Dit jaar was er binnen de kring Land van Cuijk helaas geen gildedag.  

Wel was er zoals altijd aan het einde van het seizoen, op 15 september het 
federatietoernooi V-T-B-S gehouden. Vanuit heel Brabant hebben er 7 combinaties 

deelgenomen, helaas geen ruiters vanuit onze Kring. 
 
Vooruitblik naar 2020: 

Zoals elk jaar is in het voorjaar de vergadering van de federatiecommissie. Wat betreft 
gildedagen in 2020: Er staan binnen onze kring één gildedag op de agenda, op 24 mei in 

Haps. Uiteraard wensen we het gilde van Haps alvast veel succes bij de organisatie 
hiervan, en zoals altijd zal ook de commissie standaardrijden weer ondersteunen en 

helpen waar nodig. Het federatietoernooi V-T-B-S in 2020 wordt op 20 september 
gehouden. 

 

Wat betreft de commissie Standaardrijden: De commissie bestaat momenteel uit drie 
leden voor alle werkzaamheden: 

Voorzitter: Antoon van Duinhoven, gilde Milsbeek 
Secretaris: Mark Rutten, gilde Maashees 

Lid:  Emiel van de Weijer, gilde Oploo 
 

 

GILDEN-ADVIES-COMMISSIE (GAC) 

 

Overzicht  samenstelling Gilden Advies Commissie 
 

      Naam    Plaats    

    HC Herman-Jan van Cuijk Boxmeer  
    TN Theo Noy   Heumen  
    HG Harrie Gooren  Blitterswijck  

    LH Ludo Hartjes   Milsbeek  
    PJ Peter Janssen   Geijsteren  

    KL Kees Lenkens  Oploo   
    EJ Eric Janssen(kapitein) Milsbeek  

mailto:markrutten@telfort.nl
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    PP Perry Peeters   Haps   
    JF Jan-Willem Franssen Blitterswijck                   

    PA Pieter Arens   Gennep   
 

Hier moet nog het jaarverslag van de commissie komen wat nog niet ontvangen is door 
de kringsecretaris. 
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UTSLAGEN WEDSTRIJDEN 
 
 

NBFS Kruisboogschieten Kruisboog Wip Heijen 28 april 
 

Korps 1e viertal: naam gilde:  Sint Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan 

   Plaats:   Gemonde 
 

Viertallen 

1e viertal:  naam Gilde:  Sint Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan 
   Plaats:   Gemonde 
 

Kampioen:  Naam Schutter: François van Hirtum 
   Gilde:   Sint Catharina en Sint Joris  

   Plaats:   Rosmalen 
 

Jeugdkampioen Naam Schutter: Carsten Krootjes 

   Gilde:   Sint Catharina en Sint Joris 
   Plaats:   Rosmalen 

 

Personeel   

15 punten 1e   Naam Schutter: Frans van der Schoot 
   Gilde:   Gilde Sint Joris 

   Plaats:   Udenhout 
 

15 punten 2e  Naam Schutter: Arie Steenbakkers 
   Gilde:   Sint Catharina en Sint Joris 
   Plaats:   Rosmalen 

 

15 punten 3e  Naam Schutter: Stefan Bekkers 

Gilde:   Sint Catharina en Sint Joris 
   Plaats:   Rosmalen 

 

15 punten 4e  Naam Schutter: Harry Geerts 
   Gilde:   Sint Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan 

   Plaats:   Gemonde 
 

14 punten 1e   Naam Schutter: Wilfred van der Leest 

   Gilde:   Sint Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan 
   Plaats:   Gemonde 

 

14 punten 2e  Naam Schutter: Roland Rooijakkers 
   Gilde:   Sint Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan 

   Plaats:   Gemonde    
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14 punten 3e   Naam Schutter: Helga Colijn  
Gilde:   Sint Catharina en Sint Joris 

   Plaats:   Rosmalen 
 

13 punten 1e   Naam Schutter: Johnny van der Leest 

   Gilde:   Sint Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan 
   Plaats:   Gemonde 

 

13 punten 2e   Naam Schutter: Frans van Hirtum 
Gilde:   Sint Catharina en Sint Joris 

   Plaats:   Rosmalen 
 

13 punten 3e   Naam Schutter: André Colijn 
Gilde:   Sint Catharina en Sint Joris 

   Plaats:   Rosmalen    
 

13 punten 4e   Naam Schutter:  Rob Weijtmans 

   Gilde:   St. Joris 
   Plaats:   Udenhout 

 

12 punten 1e   Naam Schutter: Walter Huisman 
   Gilde:   St. Martinus en St. Antonius 

   Plaats:   Lexmond 
 

12 punten 2e   Naam Schutter: Renee Moize du Chat 
   Gilde:   St. Barbara 

   Plaats:   Veghel 
 

12 punten 3e   Naam Schutter: Paul Heerkens 

   Gilde:   St. Antonius Abt 
   Plaats:   Vorstenbosch 

 

11 punten 1e   Naam Schutter: Jos Graat 
   Gilde:   St. Dionysius 

   Plaats:   Heijen 
 

 

Kringkoning en kringkeizer schieten Linden 18 augustus  
 
Kringkoning  Mariette Pingen Onze Lievevrouwe Gilde  Holthees 

Kringkeizer  Jan Aldenhoven Gilde Salvator Mundi   Oeffelt 
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NBFS toernooi geweerschieten Udenhout 1 september 
 

Koning   Naam Schutter: Truus van der Schoot 

    Gilde:  Sint Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan 

    Plaats:   Gemonde 

 

Keizer    Naam Schutter: Wim Roosengarten 

    Gilde:   Sint Dionysius 

    Plaats:   Heijen 

 

Jeugdkoning   Naam Schutter: Mitchel van der Grient 

    Gilde:   Sint Catharina 

    Plaats:   Vlijmen 

 

 

Korps Opgelegd  Gilde: Sint Catharina  en Sint Joris 

    Plaats: Rosmalen  

 

    Naam 1e schutter: François van Hirtum 

    Naam 2e Schutter:  Sjaan van Hirtum 

    Naam 3e schutter: André Colijn 

    Naam 4e schutter: Paul Heerkens 

 

Kampioen Opgelegd Naam Schutter: Remco Groen 

Gilde:     Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk 

    Plaats:     Nieuwkuijk 

 

Kampioen Vrije Hand Naam Schutter: François van Hirtum 

    Gilde:     Sint Catharina en Sint Joris  

    Plaats:    Rosmalen 

 

Jeugd Kampioen Opgelegd Naam Schutter:   Vince Groen 

    Gilde:    Sint Joris van Onseoort en Nieuwkuijk 

    Plaats:    Nieuwkuijk. 

 

Viertal Opgelegd 1. Gilde:  Sint Willebrordus 

    Plaats:  Esch 

 

   2. Gilde:  Sint Catharina - Sint Joris 

    Plaats:  Rosmalen 

 



 

Jaarverslag 2019 Pagina 35 
 

   3. Gilde:   Sint Joris, Catharina, Antonius en Seebastiaan

    Plaats:   Gemonde 

    

   4.  Gilde:   Sint Jan 

    Plaats:  Gasssel 

 

Personeel Opgelegd 1. Naam Schutter:   Frans Siroen 

    Gilde:     Sint Jan    

    Plaats:     Gassel 

 

   2. Naam Schutter:   Theo van der Pasch 

    Gilde:     Sint Sebatiaan 

    Plaats:     Borkel 

 

   3. Naam Schutter:   Adrie Verhoeven 

    Gilde:     Sint Willebrordus 

    Plaats:     Esch 

 

   4. Naam Schutter: Natasja van der Heijden 
    Gilde:   Sint Antonius 

    Plaats:   Stiphout 
 

   5.  Naam Schutter: Sjaan van Hirtum 
    Gilde:   Sint catharina en Sint Joris 
    Naam:   Rosmalen 

    

   6. Naam Schutter: Bert Janssen 

    Gilde:   Sint Sebastiaan 
    Naam:   Borkel 
 

   7.  Naam Schutter: Hessel van Boxtel 
    Gilde:   Sint Jan 

    Plaats:   Gassel 
 
Er is geen wedstrijd personeel vrije hand georganiseerd, omdat er een extra boom voor 

het koningschieten nodig was.  
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NBFS toernooi VTBS Lage Mierde 
 

Federatietoernooi Lage Mierde 2019 
Uitslagen vendelen 

 
Klasse A 
1   Martien Verhoeven  St. Willebrordus    Esch  59,3 
2   Marc Ermens  St. Matthias    Oploo  58 
3   Sander Bierens  St. Joris / St. Sebastiaan  Enschot-Heuk. 56,3 
4   Barry v.d. Vorst  St. Matthias    Oploo  55,3 
5   Frank v.d. Kam  St. Servatius    Lieshout 54,6 
6   Ronald van Meel  St. Willibrordus    Bakel  54,3 
7   Bart van Lieshout  H. Kruisgilde    Gerwen 53,6 
8   Ruud v.d. Hoogenhoff St. Matthias    Oploo  53 
9   Jeroen Bierens  St. Joris / St. Sebastiaan   Enschot-Heuk.   52,3 
10 Stefan Klerkx  St. Antonius Abt   Mierlo-Hout laten vallen 
10 Willem van Pelt  St. Servatius    Lieshout laten vallen 
 
Klasse B 
1   Martijn Bekx  St. Willibrordus   Bakel  53.3 
2   Peter v.d. Burgt  St. Servatius    Lieshout 52 
 
Klasse C 
1   Iris de Brouwer  St. Joris     Goirle  48,6 
2   Edward Klerks  St. Hubertus    Drunen  47 
3   Stan v.d. Dungen  St. Martinus    Tongelre 44,3 
4   Wytse Bonninga  St. Ambrosius    Loon op Zand   43,3 
5   Anja Oomen   St. Willibrordus    Alphen  42,6 
6   Melanie v.d. Wouw  St. Sebastiaan    Borkel  42,3 
7   Wil Bruurs   St. Joris     Reusel  40,3 
 
Klasse C+ 
1   Christie Schenning  St. Joris     Goirle  50,6 
2   Marijn Sparidaens  St. Joris     Goirle  49,6 
3   Vera de Brouwer  St. Joris     Goirle  49,3 
4   Joris Geerts   St. Joris/ Cath./ Ant. /Sebast.  Gemonde 47 
5   Johan v.d. Schoot  St. Joris/ Cath./ Ant. /Sebast.  Gemonde 45 
5   Bas de Rijck   St. Matthias    Oploo  45 
7   Ralph v.d. Voort  St. Martinus    Tongelre 44,6 
8   Karen Tegenbosch  St. Sebastiaan    Borkel  40,3 
9   Aniek Tegenbosch  St. Sebastiaan    Borkel  laten vallen 
 
Klasse V50+ 
1   Lambert Essers  St. Ant. / St. Seb./ H. Sacrament Beugen  54,6 
2   Mat Ermens   St. Matthias    Oploo  54,3 
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Klasse Vza 
1   Willem Hamers  St. Barbara    Ravenstein 47,3 vlgs regl. 
2   Frie Klerks   St. Hubertus    Drunen  47,3 vlgs regl. 
3   Ad v.d. Dungen  St. Martinus    Tongelre 47 
4   Henk Tegenbosch  St. Sebastiaan    Borkel  44,3 
5   Cristian v. Helvoirt  St. Joris     Goirle  43,6  
6   Dirk-Jan Doensen  St. Joris     Zesgehuchten 42,3 
Vervolg klasse Vza 
6   Toon Philips   St. Ant./ St. Seb./ H. Sacrament  Beugen  42,3 
8   Maurits Christiaans  St. Willibrordus    Bakel  40 
 
Klasse Jeugd 13 / 15 jr. 
1   Stijn van Vegchel  St. Servatius    Lieshout 50 
2   Christiaan Dankers  St. Barbara / St. Sebastiaan  Vught  49,6 
3   Evi Willems   St. Ant./ St. Seb. / H. Sacrament Beugen  48,3 
4   Dirk Gijsbers   St. Margaretha    Aarle-Rixtel 47,3 
5   Lianne Philips  St. Ant./ St. Seb./H. Sacrament  Beugen  47 
6   Hans van Dommelen  St. Joris     Nieuwkuijk 46,6 
7   Joris Doensen  St. Joris     Zesgehuchten 46 
8   Quincy Heijblom  St. Ambrosius    Loon op Zand 45,6 
8   Niels van Stiphout  St. Margaretha    Aarle-Rixtel 45,6 
10 Roel Panken   St. Joris     Bladel  45,3 
11 Teun van Dijk  St. Willibrordus    Bakel  44,3 
12 Ryanne v.d. Steen  St. Antonius/ St. Catharina  Aalst  43,6 
 
Klasse Jeugd t/m 12 jr. 
1   Sanne Vromans  St. Catharina    Hilvarenbeek 47,6 vlgs regl. 
2   Tim van Kuijk  St. Sebastiaan    Borkel  47,6 vlgs regl. 
3   Bas van Pelt   St. Servatius    Lieshout 47 
4   Wies van Oostrum  St. Ant./ St. Seb./ H. Sacrament  Beugen  46,6 
5   Lars van Stiphout  St. Margaretha    Aarle-Rixtel 46 
6   Marre Bonninga  St. Ambrosius    Loon op Zand 44,6 
7   Ties van Helvoirt  St. Joris     Goirle  44 
8   Yentl Groenendaal  St. Ambrosius    Loon op Zand 43 
9   Danzja van Hoek  O.L.V. broederschap   Oirschot 42 
9   Talena Smetsers  O.L.V. broederschap   Oirschot 42 
11 Thorsten Smetsers  O.L.V. broederschap   Oirschot 41 
12 Britt van Kuijk  St. Sebastiaan    Borkel  laten vallen  
12 Hylke Bonninga  St. Ambrosius    Loon op Zand laten vallen 
 
Groepen 3/4 pers. 
1   St. Servatius    Lieshout  47,6 
2   St. Martinus    Tongelre  46 
3   St. Sebastiaan   Borkel   42 
4  St. Willibrordus   Alphen   41,6 
 
Groepen 5+ pers. 
1   St. Joris/ Cath./ Ant. /Sebast. Gemonde   52.6 
2   St. Matthias    Oploo   48 
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Groepen jeugd. 
1   St. Ant./ St. Seb./ H. Sacrament Beugen   45,6 
2   St. Margaretha   Aarle-Rixtel  45,3 
3   St. Ambrosius   Loon op Zand  43,3 
4   O.L.V. broederschap   Oirschot  39,6 
 

Trommen Klasse Jeugd 1        

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tota

al Prom. Prijs 

gtrom Jgd 1 
Hein van der 
Schoot 

St. Antonius 
abt Nuland 44 41,5 85,5   

Kampio
en 

gtrom Jgd 1 Jayden Reijnders 
St. Antonius 
abt Nuland 35 35 70   2nz 

gtrom Jgd 1 Jibbe van Helvoirt St. Joris Goirle 29 29 58     

         

Trommen Klasse Jeugd 2        

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tota

al Prom. Prijs 

gtrom Jgd 2 
Max van 
Rosmalen 

St. Antonius 
abt Nuland 42 42,5 84,5   

Kampio
en 

gtrom Jgd 2 Mees van Hees St. Catharina 
Hilvarenb
eek 38 39,5 77,5   2 

gtrom Jgd 2 Teun Huijsmans St. Joris  Bladel 29 30 59     

         
Trommen 
Klasse C         

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tota

al Prom. Prijs 

gtrom C Linde Huijben 
St. 
Willibrordus Alphen 43,5 45 88,5 

Promo
tie 

Kampio
en 

gtrom C Maik Hilt St. Martinus Tongelre 42,5 44 86,5 
Promo

tie 2 

gtrom C Stijn Gijbels St. Sebastiaan 
Lage 
Mierde 33 36 69     

gtrom C Remco Bekx 
St. 
Willibrordus Bakel 34 33 67     

gtrom C Jasper van Zon 
St. 
Willibrordus Alphen 32,5 32,5 65     

gtrom C Daniek Janssen 
Heilig 
Bloedsgilde Boxmeer 30 31 61     
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Trommen 
Klasse B         

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tota

al Prom. Prijs 

gtrom B Rick van Nuland 
St. Cath-St. 
Joris Rosmalen 41 41,5 82,5 

Promo
tie 

Kampio
en 

gtrom B 
Gerrit van 
Kaathoven St. Servatius Lieshout 38,5 39 77,5   2 

gtrom B Arjan van Nuland 
St. Cath-St. 
Joris Rosmalen 34 34 68     

gtrom B Milan Hilt 
St. 
Martinusgilde Tongelre 33,5 33,5 67     

gtrom B Christ Vingerhoets St. Joris  Bladel 32,5 33 65,5     

         
Trommen 
Klasse A         

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tota

al Prom. Prijs 

gtrom A 
Mieke van der 
Heijden 

St. Antonius 
abt 

Vorstenbo
sch 40 41 81   

Kampio
en 

gtrom A Jan Van Riet St. Matthias Oploo 38,5 38,5 77   2 

gtrom A 
Bram 
Nieuwenhuisen St. Ambrosius 

Loon op 
Zand 36,5 36,5 73   3nz 

gtrom A Michel de Wit 
St. Antonius 
abt Nuland 36,5 35 71,5     

gtrom A Ties van Riet St. Matthias Oploo 36 35,5 71,5     

gtrom A 
Melanie 
Nieuwenhuisen St. Ambrosius 

Loon op 
Zand 34 35 69     

         
Trommen 
Klasse U         

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tota

al Prom. Prijs 

gtrom U Maarten Hoefs 
St. Antonius 
abt 

Vorstenbo
sch 45 45 90   

Kampio
en 

gtrom U Roy Weren 
St. Ant St.Seb 
H.Sac Beugen 41,5 41 82,5   2 

gtrom U Maarten Derks 
St. Antonius 
abt 

Vorstenbo
sch 38,5 38,5 77   3nz 

gtrom U Jan Verhagen St. Joris Reusel 37,5 38 75,5     

gtrom U Frank Hilt 
St. 
Martinusgilde Tongelre 1 1 2     

gtrom U Babette Dankers 
Broederschap 
OLV Oirschot 1 1 2     

gtrom U 
Antoine van der 
Schoot 

St. Antonius 
abt Nuland 0 0 0     

          

Trommen         
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Klasse E 

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tota

al Prom. Prijs 

gtrom E Theo Heijligers St. Matthias Oploo 39 40 79   
Kampio

en 

gtrom E Toin van Zon 
St. 
Willibrordus Alphen 38 38,5 76,5     

gtrom E 
Frans 
Timmermans St. Joris Reusel 34,5 36 70,5     

 
 
          

Trommen Groepen Klasse C        

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tota

al Prom. Prijs 

- - - - - - - - - 

         

Trommen Groepen Klasse B        

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tota

al Prom. Prijs 

gtrom gr. B  x 
St. Cath-St. 
Joris Rosmalen 79,5 82 

161,
5 Prom. 

Kampio
en 

gtrom gr. B  x 
St. 
Willibrordus Alphen 79 78,5 

157,
5     

         

Trommen Groepen Klasse A        

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tota

al Prom. Prijs 

gtrom gr. A x 
St. Antonius 
abt 

Vorstenbo
sch 86,5 86 

172,
5   

Kampio
en 

gtrom gr. A x St. Matthias Oploo 75,5 74 
149,

5     

gtrom gr. A x 
St. Antonius 
abt Nuland 0 0 0     

gtrom gr. A x 
St. 
Martinusgilde Tongelre 0 0 0     

         

Trommen Groepen Klasse Jeugd        

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tota

al Prom. Prijs 

gtrom gr. J x 
St. Joris en St. 
Cath Gemonde 81,5 82,5 164   

Kampio
en 

gtrom gr. J x 
St. Antonius 
abt Nuland 81,5 80 

161,
5     
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Bazuinblazen Klasse Jeugd        

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tot
aal 

Pro
m. Prijs 

Baz Junior Jayden Reijnders 
St. Antonius 
abt Nuland 32 

32,
5 64,5   

Kampioen 
Nazenden 

         
Bazuinblazen 
Klasse C         

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tot
aal 

Pro
m. Prijs 

Baz sen C Jos van Esch St. Joris Budel 
30,

5 
29,

5 60   Kampioen 

Baz sen C 
Sandra 
Bergmans St. Joris Budel 29 29 58   2 regelement 

Baz sen C 
Truus van der 
Schoot 

St. Joris en 
St. Cath 

Gemond
e 29 29 58     

Baz sen C Johan Wijnen 
St. Jan 
Baptista 

Leenders
trijp 29 

28,
5 57,5     

Baz sen C Ger Jansen St. Joris Reusel 
28,

5 29 57,5     

Baz sen C 
Henriëtte 
Snoeyen 

St. Jan 
Baptista 

Leenders
trijp 0 0 0     

Baz sen C Ad Tielemans 
St. Antonius 
abt Nuland 0 0 0     

Baz sen C Peter van Hees St. Agatha Boekel 0 0 0     

         
Bazuinblazen 
Klasse B         

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tot
aal 

Pro
m. Prijs 

Baz sen B 
Melanie 
Nieuwenhuisen 

St. 
Ambrosius 

Loon op 
Zand 31 

31,
5 62,5   Kampioen 

Baz sen B 
Marije van 
Velthoven 

St. Jan 
Baptista 

Leenders
trijp 31 

30,
5 61,5   2 

Baz sen B 
Hennie van den 
Broek St. Joris Reusel 30 

30,
5 60,5     

Baz sen B Babette Dankers 
Broederscha
p OLV Oirschot 30 30 60     

Baz sen B 
Wesley 
Hoefmans 

St. 
Willibrordus Alphen 

29,
5 

30,
5 60     
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Bazuinblazen 
Klasse A 

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tot
aal 

Pro
m. Prijs 

Baz sen A Jarno de Haas 
St. Antonius 
abt Nuland 

31,
5 32 63,5   Kampioen 

Baz sen A Jessi Daams 
St. Joris en 
St. Cath 

Gemond
e 31 32 63   2 

Baz sen A Rens van Hunsel St. Joris Budel 
29,

5 
30,

5 60     

Baz sen A 
Hans van der 
Donk 

St. Antonius 
abt Nuland 0 0 0     

Baz sen A Angel de Haas 
St. Antonius 
abt Nuland 0 0 0     

         
Bazuinblazen 
Klasse E         

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tot
aal 

Pro
m. Prijs 

Baz sen E Wout de Haas 
St. Antonius 
abt Nuland 

29,
5 

30,
5 60   - 

         

Bazuinblazen Groepen        

Klasse Naam Gilde Plaats 
Jury 

1 
Jury 

2 
Tot
aal 

Pro
m. Prijs 

Gr Bazuin x 
St. 
Willibrordus Alphen 41 

42,
5 83,5   Kampioen 

Gr Bazuin x St. Joris Reusel 
40,

5 40 80,5     

Gr Bazuin x St. Joris Budel 38 
38,

5 76,5     

Gr Bazuin x 
St. Jan 
Baptista 

Leenders
trijp 0 0 0     

Gr Bazuin x 
St. Antonius 
abt Nuland 0 0 0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aangesloten gilden 2019 
      

       

1101 Sint Anthoniusgilde Beers, Noord-Brabant D.H.M. (Diane) Hendriks-Hendriks Maalstoel 18 5437 BW Beers 

1102 Sint Anthoniusgilde Sambeek, Noord-Brabant Marco Verstraten Hoogeweg 7 5836 CZ Sambeek 

1103 Sint Antonius Abt Gilde Blitterswijck, Limburg L.P.A.M. (Lucie) Hofmans-Thielen  van Lyndenstraat 14 5863 BJ Blitterswijck 

1104 Sint Antoniusgilde,  Well, Limburg P. (Piet) Zegers de Kamp 2 5855 EE Well 

1105 Sint Antonius Abt Gilde  Escharen, Noord-Brabant  Y. (yvonne) ten Haaf Van der Plaatstraat 31 5361 JJ Grave 

1106 Sint Antonius Abt Gilde Mook, Limburg W. Wil Vink Generaal Gavin straat 56 6585WP Mook 

1107 Sint Antonius en Mariagilde,  Linden, Noord-Brabant M.W.J. (Martien) Bardoel Graaf Hermanstraat 18 5431 GS Cuijk 

1108 Sint Antonius en Sint Martinus Gilde Cuijk, Noord-Brabant Koos Verstegen Cantheelen 6.207 5431 MC Cuijk 

1109 Sint Anthonius Sint Nicolaasgilde Groeningen, Noord-Brabant Sietse Postmus Floralaan 48 5831 TA Boxmeer 

1110 Sint Antonius Abt Sint Agathagilde Aijen, Limburg H. Verrijdt Aijen 4 5854 PR  Aijen 

1111 

Sint Antonius - Sebastianus - Heilig 

Sacramentsgilde Beugen, Noord-Brabant F.(Frank) ten Haaf Duifkruid 53 5831 PB Boxmeer 

1112 Sint Barbaragilde Sint Hubert, Noord-Brabant Arno Peters   Groenlingstraat 13 5451VG Mill 

1113 Sint Barbara Gilde Ravenstein, Noord-Brabant H. (Hanny) Hamers-Heessen Kasteelseplaats 27 5371 AR Ravenstein 

1114 Heilig Bloedsgilde Boxmeer, Noord-Brabant P. (Piet) Janssen Egmond 25 5831 TN Boxmeer  

1115 Cloveniers of Schutterye tot Grave Grave, Noord-Brabant Henk van den Brink Elisabethstraat 10b 5361 HK Grave 

1116 Sint Dionysiusgilde Heijen, Limburg Ineke Roosengarten Vinkenkamp 13 5856 AZ Wellerlooij 

1117 Groot Gaesbeekergilde Sint Agathagilde Soest, Utrecht T. ( Toon) van Doorn Meidoornweg 12 3768 CN Soest 

1118 Sint Georgius Gilde Heumen, Gelderland Th. (Theo) Jetten Dorpstraat 5 6582 AK Heumen 

1119 Sint Jacobusgilde,  Zeeland, Noord-Brabant T.L.A.J. (Thijs) Bongers Vezelstraat 6 5411 AP Zeeland 

1120 Sint Jansgilde Gassel, Noord-Brabant G. (Geert) Meijer St. Jansvoort 10 5438 AE Gassel 

1121 Sint Joris en Sint Anthoniusgilde Maashees, Noord-Brabant M. (Mark) Rutten De Breid 4a 5823 AA Maashees 

1122 Sint Lambertusgilde Huisseling, Noord-Brabant M. (Marisca) van den Berg Dr. Baptiststraat 37 5366 BA Megen 

1123 Sint Lambertus Gilde Milsbeek, Limburg Sandra Stoffelen  Pastoor Hoefnagelstraat 4a 6596 AJ Milsbeek 

1124 Sint Martinusgilde Gennep, Limburg Carla Kersten Dr. Schapemanstraat 57 6591 ZE Gennep 

1125 Sint Matthiasgilde Oploo, Noord-Brabant Barry van der Vorst Tarweweg 7-P 6534 AM Nijmegen 

1126 Sint Nicolaasgilde Haps, Noord-Brabant F. (Frans) Laurant Burg. Moorenstraat 21 5443 AC Haps 

1127 Salvator Mundi Gilde Oeffelt, Noord-Brabant W.(Wim) A.M. Wolters  Radmakersstraat 13 5441 XP Oeffelt 

1128 Sint Sebastianusgilde Vianen, Noord-Brabant Hans van Uden Van Sasse van Ysseltstraat 13 5831 HB Boxmeer 

1129 Sint Theobaldusgilde Overloon, Noord-Brabant Willeke Boom Lange Akker 14 5825 GA Overloon 

1130 Onze Lieve Vrouwegilde Holthees, Noord-Brabant Loes Pingen Sint Jozeflaan 65 5824 AD Holthees 

1131 Koninklijk Sint Willibrordusgilde  Geijsteren, Limburg P. (peter) Janssen Brouwershof 5 5862 AS Geijsteren 

1132 Sint Antoniusgilde Sint Anthonis, Noord-Brabant Arno Rombouts De Lange Loop 43 5845 GZ  St. Anthonis 
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Voor akkoord 

 

Voorzitter Karel van Soest 

 

Datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


