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Voorwoord

Jaargang 32
8 december 2020
Geachte overheid van Gildekring Maasland, ere-dekens en aangesloten gilden.
Voor u ligt de 32e jaargang van het jaarverslag van Gildekring Maasland. Dit verslag is samengesteld door DekenSchrijver Gerry van der Schoot.
Naast een chronologische opsomming van de activiteiten die in de loop van het kringjaar 2019-2020 hebben
plaatsgevonden, vindt u in dit jaarverslag ook een overzicht van de overleden gildezusters en gildebroeders in
kringjaar 2020 (op datum van overlijden). Helaas is dit Kringjaar vanwege de COVID-19 pandemie deze lijst veel
groter dan dat we zouden willen.
In het voorbije kringjaar hebben 10 gildebroeders een Kringonderscheiding ontvangen voor het langjarig lidmaatschap van hun gilde en de inspanningen voor de verschillende gilden, kringcommissies en/of Kringoverheid.
Een raar gildejaar hebben we achter de rug. Een gildejaar waarin zo goed als alle activiteiten vanwege het COVID-19 virus zijn afgelast.
Ook het Hoofdliedenoverleg en de Kringdag van dit jaar konden om die reden niet doorgaan. Vanwege de onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van dit virus en de daarbij behorende maatregelen is zelfs de Kringdag
verzet naar 29 mei 2022!
Maar toch zie je dan ook de reden waarom de schuttersgilden tegenwoordig nog steeds een grote mate van bestaansrecht hebben: zij weten zich aan te passen aan iedere, soms ook onwenselijke, situatie. Er wordt in oplossingen gedacht en niet in problemen. Zo zijn er momenteel diverse activiteiten ontstaan om de verbroedering
die ons gildewezen zo gewoon is, nu toch gestalte te kunnen geven. In dit Jaarverslag zijn een aantal van deze
activiteiten opgenomen.
Ondanks deze nieuwe activiteiten zullen we toch in het komend jaar diverse activiteiten wederom moeten gaan
missen vanwege de opgelegde maatregelen. Laten we hopen dat we elkaar midden volgend jaar weer eens in
levende lijve mogen ontmoeten!
Tot slot dank aan de leden van de Kringoverheid en onze vele commissie- en juryleden voor hun geleverde
inspanningen het afgelopen gildejaar.
Het is een voorrecht om gildebroeder/gildezuster te zijn. Laat dit voorrecht voor ons behouden blijven. Laten wij
allen proberen onze lijfspreuk: “Trouw aan God, Koning en Vaderland” waar te maken!
Moge dit jaarverslag u een indruk geven van de activiteiten die wij, ondanks de beperkende mogelijkheden, als
Gildekring Maasland dit gildejaar hebben beleefd.
Samen met de aangesloten gilden bouwen wij gestaag verder aan broederschap, trouw en dienstbaarheid, zowel
binnen als buiten onze prachtige Gildekring Maasland.
Nuland, 30 november 2020,
Gerry van der Schoot
Deken-Schrijver Gildekring Maasland.
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Om nooit te vergeten

MOGE WIJ IN DANKBARE HERINNERING ALLEN GEDENKEN DIE ONS ONTVALLEN ZIJN.
Overleden Gildebroeders/zusters en/of personen die met het Gilde verbonden waren en ons zijn
ontvallen in Kringjaar 2020. Het Kringjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober.
De vermelde datum is de dag van overlijden.

Kringjaar 2020
12-11-2019
		

Gerard van Drunen							90 jaar
Sint-Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk – Nieuwkuijk

23-11-2019
		

Ad Smits								72 jaar
Sint-Hubertus – Drunen

05-12-2019
		

Cor van Ewijk								71 jaar
Sint-Catharina – Den Dungen

30-01-2020
		

Jonella van de Sande							24 jaar
Sint-Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan – Gemonde

04-02-2020
		

Jan Barsch								64 jaar
Sint-Crispinus en Sint-Crispinianus – Besoijen

09-02-2020
		

Piet van der Linden							79 jaar
Sint-Antonius Abt – Nuland

11-02-2020
		

Adriaan van de Laar							81 jaar
Sint-Antonius Abt – Sint-Catharina – Nistelrode

13-02-2020
		

Joke Kluytmans – Schuurmans					
Sint-Catharina – Vught

19-02-2020
		

Wim van der Schoot							72 jaar
Sint-Catharina en Barbara – Schijndel
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27-02-2020
		

Cor Uphus								65 jaar
Onze Lieve Vrouwe Schuts – Elshout

12-03-2020
		

Mari van Lieverloo							71 jaar
Sint-Sebastiaan – Oss

22-03-2020
		

Piet van Zutphen							79 jaar
Sint-Barbara – Dinther

23-03-2020
		

Piet Timmers								77 jaar
Sint-Antonius Abt – Vorstenbosch

28-03-2020
		

Hans Bok								79 jaar
Sint-Lambertus – Maren-Kessel

28-03-2020
		

Henk van Lith								91 jaar
Sint-Joris – Berlicum

30-03-2020
		

Frans van Roessel							92 jaar
Sint-Sebastiaan – Oss

01-04-2020
		

Willy van der Heijden							86 jaar
Sint-Antonius Abt – Sint-Catharina – Nistelrode

04-04-2020
		

Toon Pennings							79 jaar
Sint-Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan – Gemonde

06-04-2020
		

Walter Beks								86 jaar
Sint-Barbara – Veghel

23-04-2020
		

Martien Pittens							82 jaar
Sint-Antonius Abt – Sint-Catharina – Nistelrode

08-05-2020
		

Frans Schippers							87 jaar
Sint-Catharina - Vught

11-05-2020
		

Lambert van Alem							76 jaar
Sint-Lambertus – Maren-Kessel

13-05-2020
		

Henk Pullens								84 jaar
Sint-Ambrosius – Baardwijk

16-05-2020
		

Bib van Rijckevorsel							77 jaar
Sint-Barbara – Sint-Sebastiaan – Vught

25-05-2020
		

Henk Kappen								59 jaar
Sint-Joris – Berlicum

05-07-2020
		

Ad van der Aa								78 jaar
Sint-Ambrosius – Loon op Zand
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16-08-2020
		

Jo Goudsmits – Massuger						90 jaar
Sint-Sebastiaan – Oisterwijk

09-09-2020
		

Corrie Branten – Mommersteeg					
Sint-Barbara en Onze Lieve Vrouwe Schuts – Vlijmen

10-10-2020
		

Bets van Helvoort							77 jaar
Sint-Barbara en Onze Lieve Vrouwe Schuts – Vlijmen

14-10-2020
		

Wim Verkuijlen							85 jaar
Sint-Catharina en Barbara – Schijndel

97 jaar

“Vergeet ze niet, uw trouwe maats,
Doe door, zoals zij wilden,
En deden, ieder op z’n plaats,
Als broeder of zuster in het Gilde.”
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Woord van Kringhoofdman Jurgen Swinkels

Beste Gildeoverheid, gildebroeders en -zusters,

Het blijft onwerkelijk wat ons op het moment allemaal overkomt.
In plaats van een tijd waarin gezelligheid en samenzijn hoogtij zou
moeten vieren, zitten we nu allemaal zoveel mogelijk binnen en
houden we afstand.
Alles is anders, familiebezoek en de wekelijkse bijeenkomsten
binnen je eigen gilde is niet meer mogelijk. Zelfs afscheid nemen
gebeurd nu op een onwerkelijke manier. Heel anders als dat wij als
gilden gewend zijn waarbij onze traditie nu toch wel enigszins in het
gedrang komt.
Toch zie je dat de gilden bijzonder flexibel zijn. Velen onder ons pasten zich, ook aan deze onwenselijke
periode, vrij snel aan. Aanpassingen waren daar van diverse aard.
Uiteenlopend van het uitvoeren van ons vendelgebed, om kracht en steun te geven aan enerzijds onze
zieke dierbaren die het zo hard nodig hebben en anderzijds aan hen die de noodzakelijke zorg verlenen
in ziekenhuis, verpleegtehuis en bejaardenhuis, tot aan het laten maken van een hartje om iedereen
het spreekwoordelijke hart onder de riem te kunnen steken. Diverse gilden hebben dit door een bloemetje of andere attentie bij de leden thuis te brengen ingevuld, anderen houden hun leden op regelmatige basis via een nieuwsbrief op de hoogte.
Daarnaast zien we toch ook mooie dingen gebeuren zoals bijvoorbeeld een huwelijk van een gildelid.
Maar ook zijn diverse gildeleden uit onze Gildekring geridderd tijdens de lintjesregen op vrijdag 24
april. Vanaf deze plaats natuurlijk onze felicitaties!
Een gevolg van de huidige omstandigheden is echter dat alle Kringdagen en Gildedagen, zowel binnen
onze Kring als binnen alle andere Kringen van de NBFS, voor dit en het komend jaar zijn geannuleerd.
Natuurlijk is dit heel jammer maar de gezondheid van ons allen gaat immers voor.
Laten we met z’n allen de blik vooruit blijven houden en uitkijken naar de leuke, mooie en gezellige
ontmoetingen. Als Brabantse gilden zijn wij er altijd geweest, ook nu in deze tijd nog en zullen we er
ook altijd blijven!
Ik hoop u volgend jaar, hetzij voorzichtig, al enkele keren te mogen ontmoeten waarbij we samen uitkijken naar die momenten waarbij we weer zoals vanouds bij én met elkaar samenkomen in alle harmonie en de ons zo bekende gildesfeer.
Ik wens u ondanks alle beperkingen toch een zalig kerstfeest en natuurlijk alle goeds voor 2021.
Let op uzelf en uw naasten, blijf gezond en hou vol!
Jurgen Swinkels
Hoofdman Gildekring Maasland
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Kringactiviteiten
Gebeurtenissen Gildekring Maasland in Kringjaar 2020

Vergadering Algemeen Bestuur NBFS - 1 oktober 2019
Deze vergadering van het Algemeen Bestuur vond zoals gewoonlijk plaats in café ’t Vrijthof te Oirschot.
Besproken onderwerpen waren o.a.:
•
Vaststellen notulen vorige vergadering;
•
Behandeling post- en secretariaatsmeldingen;
•
Hoofdliedendag;
•
Vaststellen aangevraagde Kringdagen en NBFS toernooien;
•
Stand van zaken m.b.t. “Toekomst NBFS”.

Vergadering Kringcommissie Vendelen - 2 oktober 2019
Op deze vergadering waren alle leden aanwezig. De planning voor de jaarvergadering vendeliers is
besproken en de invulling van de Hoofdliedendag middels het vendelgebed. De Kringdag te Nieuwkuijk
werd onderling nog kort geëvalueerd waarna de lijst met juryleden en vendeliers werd doorgenomen.

Vergadering Federatieve Commissie Schieten, sectie geweer - 10 oktober 2019
Namens Gildekring Maasland waren 3 gildeleden aanwezig op deze vergadering.
In deze Federatieve Commissievergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest:
•
Notulen vorige vergadering;
•
Evaluatie Federatie toernooi Geweer 2019 te Udenhout;
•
Federatie toernooi Geweerschieten 2020;
•
Schieten Jeugd onderdeel Vrije Hand;
•
Bespreking huidig schietreglement;
•
E-screening voor verlenging verlof.

Hoofdliedendag Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch - 12 oktober 2019
Deze dag had het thema “Met vliegend
vaan”. De Eucharistieviering, die werd voorgegaan door Mgr. Gerard de Korte, werd op
bijzondere wijze opgeluisterd door het gilde
van Onze Lieve Vrouwe en H. Willibrordus uit
Wintelre.
Na het welkomswoord door de Commissaris
van de Koning Wim van de Donk en de jaarrede van Federatievoorzitter Jos Verbeeten
werd het vendelgebed op het podium door
Dennis van den Bosch van het gilde SintBarbara – Sint-Sebastiaan uit Vught uitgebeeld.
Dennis werd begeleid door een tamboer van
het gilde Sint-Catharina eveneens uit Vught.
Even later liet Dennis een voortreffelijk
stukje acrobatiek vendelen zien wat door de
aanwezigen bijzonder werd gewaardeerd.
Johan Bax lichtte even later de stand van
zaken toe m.b.t. Commissio Mixta.
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Ook de tentoonstelling stond in het teken van het thema “Met vliegend vaan”. Door het gilde Sint-Ambrosius uit Loon op Zand werd naast een lezing ook een zeer uitgebreide tentoonstelling verzorgd over
en met veel materiaal van Jan Toorians. Bijzonder was het “PlayMobil gilde” van het gilde Sint-Antonius
– Sint-Sebastiaan uit Udenhout.
Onderstaand een fotografisch overzicht.
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Vergadering Federatieve Commissie Vendelen - 22 oktober 2019
Namens Gildekring Maasland waren 3 leden aanwezig. Na de opening met de Christelijke groet en een
woord van welkom komen de volgende punten aan de orde:
•
Notulen vorige vergadering;
•
Herverkiezing Leo Konings als secretaris Federatieve Commissie Vendelen;
•
Evaluatie Federatie toernooi VTBS 2019 te Lage Mierde;
•
Federatie toernooi VTBS 2020 te Lieshout;
•
Indoor Jeugdtoernooi.

Algemene Vergadering NBFS - 29 oktober 2019
Deze Algemene Vergadering vond zoals gewoonlijk plaats in café ’t Vrijthof te Oirschot.
De onderstaande onderwerpen kwamen ter sprake:
•
Notulen Algemene Vergadering van 16 april 2019;
•
Vaststelling begroting 2020;
•
Stand van zaken m.b.t. het Organisatiemodel NBFS en Commissio Mixta;
•
Terugblik op de Federatieve activiteiten door de Technische Commissies;
•
Meldingen van De Gildetrom / KNTS / Stichting Beheer Gildeattributen.

Gender reveal party bij gilde Den Dungen - 2 november 2019
Een “Gender reveal party” vond plaats op zaterdag
2 november bij het gilde Sint-Catharina in Den Dungen.
Buurvrouwen Kim en Gusta, in verwachting van hun
eerste kindje, lieten beide opa’s met geweer een schot
lossen op de grote ballon met de vraagtekens.
Ook Kim en Gusta zelf waren niet op de hoogte wat het
zou worden.
Onbeschrijflijk mooi waren de reacties toen na een
vrolijke knal de roze confetti naar beneden dwarrelde.
“Het wordt een meisje!”

Uitreiking Kringonderscheiding Sjaak Pijnenborgh, Henk Mommersteeg, Theo Boom
en Antoon van den Bosch - 2 november 2019
Op zaterdag 2 november 2019 werden tijdens de
Teerdag van het gilde Sint-Barbara en Onze Lieve
Vrouwe Schuts uit Vlijmen 4 gildebroeders, samen
goed voor 200 jaar gilde lidmaatschap, met hun
partners door de Overheid van Gildekring Maasland
in het zonnetje gezet. Alle vier de leden kregen uit
handen van de aanwezige Kringoverheidsleden de
“Kringonderscheiding in Zilver” opgespeld inclusief
de bijbehorende oorkonde.
Namens de Kringoverheid waren Jurgen Swinkels,
Bob van Brunschot en Gerry van der Schoot hierbij
aanwezig.
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Jaarvergadering Gildekring Maasland - 8 november 2019
Na de herdenking van de overleden gildebroeders en- zusters, de goedkeuring van het verslag van de
jaarvergadering van 9 november 2018, de uitreiking van het jaarverslag 2019, het financieel verslag
2019 en de herverkiezing van de overheidsleden Deken Bob van Brunschot, Deken Ton den Teuling en
Hoofdman Jurgen Swinkels werd de contributie en vernieuwde Kringdagbijdrage voor 2020 vastgesteld.
Na een dankwoord van de Kringhoofdman richting alle Kringcommissieleden voor het verrichtte werk,
werd de mogelijkheid besproken tot het instellen van een gildeheer voor onze Kring. Aansluitend werd
de aandacht nogmaals gevestigd op de opslag van onze kringmaterialen waarvoor nog geen nieuwe
locatie beschikbaar is. Nadat de loting van de meimaandmissen tijdens de pauze werd nog even stilgestaan bij de Kringdag van 2019 door hoofdman Eric-Jan van Eggelen van het gilde Sint-Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk.
Gildehoofdman Gerry van der Schoot van het gilde Sint-Antonius Abt uit Nuland lichtte een tipje van de
sluier op over de door zijn gilde te organiseren Kringdag in 2020.

Vergadering van de Kringoverheid - 21 november 2019
Op deze vergadering die bij René Pullens in Waalwijk plaats vond waren twee leden van de Kringoverheid afgemeld.
De notulen van de vergadering van 16 september 2019 werden na enkele opmerkingen goedgekeurd.
Nadat de actiepuntenlijst en het overzicht ingekomen- en uitgaande stukken waren doorgenomen werd
de Jaarvergadering geëvalueerd. De aangevraagde Kringonderscheidingen zijn beoordeeld waarna de
stand van zaken m.b.t. de Kringcommissies tenslotte werd behandeld.
Aansluitend werd de eventuele instelling van een Gildeheer voor onze Kring besproken waarbij werd
vastgesteld dat per abuis is afgeweken van de afgesproken procedure. Tijdens het eerstvolgende
Hoofdliedenoverleg zal dit als agendapunt worden opgenomen en besproken en aansluitend worden
voorgelegd aan de Algemene Vergadering in 2020. Afsluitend werd het Federatienieuws besproken en
werd na het vaststellen van de volgende vergadering, afgesloten met de rondvraag.

Vergadering Kringoverheid met de Kringcommissie Schieten - 28 november 2019
Tijdens de reguliere vergadering van de Kringcommissie Schieten was een afvaardiging, Jurgen Swinkels, Hans van der Schoot en Gerry van der Schoot, van de Kringoverheid uitgenodigd. Nadat Kringcommissie voorzitter Frans Vriens eenieder welkom had geheten, werden de onderstaande onderwerpen besproken:
•
Het begrip ‘Zomertenue’;
•
Communicatie tijdens Kringdagen;
•
Gemaakte afspraken tijdens Hoofdliedenoverleg;
•
Leeftijdsgrenzen bij Jeugd Koning/Prinsschieten.
Na de rondvraag werd eenieder bedankt voor de zeer vruchtbare vergadering.

Vergadering Kringoverheid met de Kringcommissie Jeugd - 3 december 2019
Op deze dag vond een gesprek plaats tussen een afvaardiging van de Kringoverheid en enkele leden
van de Kringcommissie Jeugd. Onderwerpen van gesprek waren o.a. de zaken omtrent de wijzigingen
in het secretariaat en de op handen zijnde Kringcommissie Jaarvergadering Jeugd in januari 2020.
Na nog een aantal punten die ter tafel kwamen besproken te hebben, werd ook deze vruchtbare
vergadering afgesloten.
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Overlijden hoofdman Cor van Ewijk - gilde Den Dungen - 5 december 2019

Na een moedig gedragen ziekte overleed op 5 december
2019 hoofdman Cor van Ewijk op 71 jarige leeftijd.
Donderdag 12 december begeleidde het gilde
Sint-Catharina haar hoofdman naar zijn laatste rustplaats.

Jaarvergadering Federatieve Commissie SAT - 7 december 2019
Op deze vergadering in café ’t Vrijthof te Oirschot waren negen commissieleden (waarvan drie uit Kring
Maasland) aanwezig, twee commissieleden hadden een bericht van verhindering gestuurd. Nadat de
ingekomen en uitgaande stukken besproken zijn, kwamen de mededelingen vanuit de Kringen aan de
beurt. Aansluitend kwamen de items dragen van zilver bij begrafenis of dodenherdenking en de gildelesbrief ter sprake. Uiteraard kwam het nieuws van de SBG ter sprake en werd de voortgang van de
inventarisatie van federatieve archiefstukken besproken. Tenslotte werd gesproken over de toekomst
van de SAT commissie en werd afgesloten met de openstaande puntenlijst en de rondvraag.

Wisseling hoofdman gilde Sint-Barbara te Dinther - 8 december 2019
Na een periode van gezondheidsproblemen had Jan van Eerd, in goed overleg met zijn vrouw Toos,
besloten om zijn functie als Hoofdman van het Sint-Barbaragilde over te dragen. Jan, maar ook zijn
vrouw, kampten al een hele poos met hun gezondheid.
Hoewel Jan al herstellende was, had Toos nog veel steun nodig en dat was ook mede het besluit om
“het Hoofdman stokje” over te dragen.
Bij zijn afscheidswoordje haalde Jan enkele gebeurtenissen naar voren die tijdens zijn periode,
maart 2012- november 2019, zijn bijgebleven.
Een periode van leuke maar ook trieste gebeurtenissen, zoals het afscheid moeten nemen van enkele
gildebroeders waaronder zijn zwager Henk Habraken.
De leuke momenten waren b.v. dat er ingestemd
werd dat er vrouwen bij het gilde mochten komen,
viering van het 25-jarig jubileum van het gildekoor,
enkele Koninklijke onderscheidingen en de presentatie van de 3de cd “de dialectmis”.
Ferdy Verhoeven had de taak van Jan al sinds eind
2018 als waarnemend Hoofdman overgenomen.
Op zondag 8 december, tijdens de Sint-Barbara
viering, overhandigde Jan, onder toezicht van de
burgemeester, de Koning en alle Gildebroeders,
zijn Hoofdmanschild en de Hoofdmanstaf aan de
nieuwe Hoofdman Ferdy Verhoeven en wenste
hem veel succes in zijn functie.
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Gilde Sint-Barbara Dinther installeert drie nieuwe gildebroeders - 8 december 2019
In een mooi gevulde, met banieren versierde, kerk zijn op zondag 8 december 2019 drie nieuwe
gildebroeders geïnstalleerd, te weten: Gijs van den Eertwegh, Geert van der Leest en Marijn van der
Heijden.

Dit gebeurde, als van oudsher, tijdens de Sint-Barbara viering op de eerste zondag van december met
begeleiding van het gildekoor.
Zoals gewoonlijk werd er vertrokken vanuit het gildehuis, weliswaar met paraplu’s, in vol ornaat naar
de kerk. Daar lagen de hoeden en sjerpen al klaar om ingezegend te worden door pastor Joost Jansen.
Het is een prachtig schouwspel om te zien hoe een gilde met bazuin- en trommelgeweld, vergezeld
door de vendels de kerk binnen komen gemarcheerd.
Halverwege de dienst werden de gildebroeders naar voren geroepen en legden ze de eed van trouw af.
Daarna kreeg ieder zijn hoed en sjerp aangereikt door pastor Joost Jansen.
Tijdens deze viering werden ook alle namen van de overleden gildebroeders vernoemd ter herinnering
om ze nooit te vergeten.
Na de zegening en het uit volle borst gezongen “Brabant were die” vertrok iedereen naar het gildehuis
om de nieuwe gildebroeders te feliciteren.
Bij deze gelegenheid werd ook meteen de tijd genomen om de nieuwe zilverkast te onthullen door de
Stichting “het Geleer”. Twee vendeliers rolden hun vendels op zodat de nieuwe kast zichtbaar werd.
De Hoofdman bedankte aansluitend iedereen die een bijdrage heeft geleverd voor de totstandkoming
van deze prachtige wand.

Jaarvergadering Algemeen Bestuur NBFS - 10 december 2019
Deze vergadering van het Algemeen Bestuur vond zoals gewoonlijk plaats in café ’t Vrijthof te Oirschot.
Besproken onderwerpen waren o.a.:
•
Vaststellen notulen vergadering van 1 oktober 2019;
•
Behandeling post- en secretariaatsmeldingen;
•
Stand van zaken en besluitvorming “Toekomst NBFS”;
•
Voortgang veranderingsproces.
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Opening Kerstmarkt door gilde Sint-Catharina Den Dungen - 14 december 2019
Het gilde Sint Catharina opent zoals vanouds de Kerstmarkt op het
Litserborgplein in Den Dungen. Ook in 2019 was het gilde hierbij
weer van de partij waarbij de ruimte voor de vendelgroet meer dan
voldoende is op de schaatsbaan.
Chapeau voor de vendeliers, het zag er prachtig en sfeervol uit.
Na afloop smaakten de glühwein en worstenbroodjes bijzonder
goed.

Uitreiking Kringonderscheiding Ties Toelen - 5 januari 2020
Voor Ties Toelen was het op deze dag een complete verrassing. Hij werd door een afvaardiging van de
Kringoverheid gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Hij kreeg de “Kringonderscheiding in Zilver”
opgespeld, met een prachtige bijbehorende oorkonde.
Het gilde Sint-Catharina speldde Ties het
Catharinaspeldje op. Bloemen waren er voor de
vrouw achter deze gildebroeder, in deze gildezuster
Jeanne Toelen.
Namens de Kringoverheid waren Leo Konings,
Rob Weijtmans, Simone van de Wijgert en
Gerry van der Schoot aanwezig.

Nieuwe hoofdman gilde Sint-Catharina Den Dungen - 5 januari 2020
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2020 werd de 19-jarige
Jelle Geerts tot hoofdman van het gilde Sint-Catharina Den Dungen
benoemd.
Jelle is sinds 2011 gildebroeder en draait al enkele jaren mee in het
bestuur. Jelle is waarschijnlijk de jongste gildehoofdman van NoordBrabant.
Samen met de vier andere bestuursleden gaat Jelle de komende
jaren meer vorm geven aan het jeugdbeleid binnen het gilde.
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Jaarvergadering Kringcommissie Standaardrijden - 6 januari 2020
Op deze jaarvergadering die plaats vond in het gildehuis van Sint-Hubertus te Drunen waren 13 gilden
van Gildekring Maasland vertegenwoordigd. Namens de Kringoverheid waren Ton den Teuling en Gerry
van der Schoot aanwezig.
Als eerste werd er met 1 minuut stilte stilgestaan bij het overlijden van Kringcommissie voorzitter Ad
Smits. Ad was sinds 1989 voorzitter van deze Kringcommissie en werd zeer gewaardeerd door zijn
kennis van zaken in het gildewezen. Door Ton den Teuling werd een bedankje uitgesproken aan alle
standaardrijders voor de zeer mooie afscheidsgroet aan Ad.
De notulen van de vorige jaarvergadering van 7 januari 2019 worden zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd. Door het overlijden van Ad Smits is er een vacature ontstaan. Na enige discussie waarbij
geen van de aanwezigen direct wil toetreden tot de commissie, wordt besloten om met z’n allen tijdens
de eerstvolgende Kringdag te bekijken hoeveel werk het is en aansluitend bij een volgende vergadering
erop terug te komen.
De Kringdag 2020 vindt plaats in Nuland. Hoofdman Gerry van der Schoot deel tekeningen uit van de
locatie en optocht en geeft de benodigde informatie.
De beoordelingspunten toernooiveld zijn in goed overleg uitgebreid met enkele punten en zijn na enige
discussie door de aanwezigen goedgekeurd. De opmerkingen worden voorgelegd aan de Federatieve
Commissie Standaardrijden.
Op maandag 4 januari staat de jaarvergadering 2021 van de standaardrijders gepland.

Jaarvergadering Kringcommissie SAT - 8 januari 2020
Deze vergadering vond plaats in het gildehuis van het gilde Sint-Sebastiaan te Oss.
Aanwezig waren 30 gildeleden (inclusief leden van de commissie) van 18 gilden van Gildekring
Maasland. Namens de Kringoverheid waren René Pullens, Ton den Teuling, Leo Konings, Hans van der
Schoot en Gerry van der Schoot aanwezig.
Na behandeling van de ingekomen stukken en notulen van de vorige vergadering zijn de volgende
onderwerpen aan de orde geweest:
•
Hidde Nota en Fons Brand zijn regulier aftredend en herkiesbaar. Gijs Bakker is verkiesbaar als
lid. Johan Vriens is verkiesbaar als ondersteunend lid. Nico van de Ven is herkiesbaar als lid en
voorzitter. Allen worden door de aanwezigen herkozen c.q. verkozen;
•
Gildevaandels en standaarden;
•
Presentatie door Wouter Prins, conservator museum Krona met als thema: Gilden en hun
patroonheiligen;
•
Bespreking van de Kringdag in Nuland.
De volgende jaarvergadering vindt plaats op woensdag 13 januari 2021 in het gildehuis van het gilde
Sint-Catharina – Sint-Joris te Rosmalen.

Piet Vromans 50 jaar hoofdman gilde Sint-Joris Udenhout - 11 januari 2020
Op zaterdag 11 januari, tijdens de jaarlijkse statiedag, heeft Piet Vromans zijn 50-jarig jubileum
gevierd als hoofdman van het gilde Sint-Joris in Udenhout.
In de morgen ging men getrouw eerst naar de kerk wat werd gevolgd door “het brood met de
gebraden worst”.
Na deze maaltijd werd Piet eerst verrast door zijn vrouw José, zijn kinderen en kleinkinderen. Hierna
volgden al snel vele andere gasten die allemaal genodigd waren.
Al snel liep het Sint-Jorishof vol en kon het officiële gedeelte beginnen.
(Vervolg op pagina 14)
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Rob Weijtmans hield een speech en vertelde over de afgelopen 5 decennia, wat Piet samen met zijn
gilde heeft opgebouwd. Tijdens deze speech konden de gasten dit zien via een video presentatie om er
zodoende ook een beeld bij te hebben. Aansluitend nam Koning Christiaan Weijtmans nog het woord
en dankte Piet voor zijn hoofdmanschap en overhandigde hem zijn zilveren hoofdmanschild – 50 jaar
hoofdman.

Vergadering Algemeen Bestuur NBFS - 14 januari 2020
Deze vergadering van het Algemeen Bestuur vond zoals gewoonlijk plaats in café ’t Vrijthof te Oirschot.
Besproken onderwerpen waren o.a.:
•
Stand van zaken en besluitvorming “Toekomst NBFS”;
•
Voortgang veranderingsproces;
•
Jaarplanning 2020;
•
Vaststellen notulen vorige vergadering;
•
Post en secretariaatsmededelingen;
•
Stand van zaken Commissio Mixta;
•
Nieuws uit de Kringen.

Uitreiking Kringonderscheiding Johan Vriens - 18 januari 2020
Op zaterdag 18 januari werd Johan Vriens van het gilde Sint-Antonius – Sint-Sebastiaan uit Udenhout tot tweemaal toe verrast.
In eerste instantie kreeg Johan uit handen van Kringhoofdman
Jurgen Swinkels de hoogste Kringonderscheiding opgespeld,
namelijk de “Kringonderscheiding in zilver verguld met Bourgondische Vuurslag”.
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Aansluitend werd hij voor de tweede maal verrast echter deze keer
door burgemeester Theo Weterings van Tilburg die hem een
Koninklijke onderscheiding uitreikte.
Johan werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Namens de Kringoverheid waren Jurgen Swinkels, Rob Weijtmans en
René Pullens hierbij aanwezig.

Uitreiking Kringonderscheiding Antoine van der Schoot - 18 januari 2020
Tijdens de Teerdag van het gilde Sint-Antonius Abt uit Nuland werd dit jaar één jubilaris onderscheiden
met een Kringonderscheiding. Antoine van der Schoot ontving uit handen van zijn broer, hoofdman
Gerry van der Schoot, de “Kringonderscheiding in zilver met Bourgondische Vuurslag”, uiteraard
vergezeld van de bijbehorende oorkonde.
Namens de Kringoverheid waren Ton den Teuling, Simone van de Wijgert en Gerry van der Schoot
hierbij aanwezig.

Jaarverslag 2020

Pagina 15

Kringactiviteiten

(vervolg)

Uitreiking Kringonderscheiding Frans Vogels en Maarten Hoefs - 18 januari 2020
Diezelfde avond nog vond in de Gildeaccommodatie ’t Gildebergske te Vorstenbosch de uitreiking plaats
van nog twee Kringonderscheidingen. Frans Vogels en Maarten Hoefs van het gilde Sint-Antonius Abt
uit Vorstenbosch waren beiden de gelukkigen. Frans ontving de “Kringonderscheiding in Zilver” en
Maarten kreeg de “Kringonderscheiding in zilver met Bourgondische Vuurslag” opgespeld.
Aansluitend ontvingen beiden de bijbehorende oorkonde.
Namens de Kringoverheid waren Simone van de Wijgert en Gerry van der Schoot hierbij aanwezig.

Jaarvergadering Kringcommissie Trommen/Bazuinblazen - 20 januari 2020
Deze vergadering vond plaats in het gildehuis van het gilde Sint-Catharina en Barbara in Schijndel.
Aanwezig waren 19 gildeleden (inclusief leden van de commissie) van 11 gilden van Gildekring
Maasland. Namens de Kringoverheid waren Bob van Brunschot en Gerry van der Schoot aanwezig.
Na de opening en mededelingen werden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd.
Verdere besproken onderwerpen waren:
•
Federatienieuws voor tamboers en bazuinblazers;
•
Jaarverslag 2019;
•
Ria van Heesch was regulier aftredend en herkiesbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten
waren, werd Ria met een applaus herkozen.
•
Repertorium 2020 Trommen en Bazuinblazen;
•
Instructeurscursus trommen en/of bazuinblazen;
•
Voorbeschouwing Kringdag Nuland.
De volgende vergadering werd vastgesteld op maandag 11 januari 2021 om 20.00 uur in het gildehuis
in Nuland.

Jaarvergadering Kringcommissie Schieten - 21 januari 2020
De jaarvergadering van de KCS vond plaats in het gildehuis van het gilde Sint-Antonius Abt in Nuland.
Aanwezig waren naast de leden van de commissie ook 32 vertegenwoordigers van 12 gilden en 5 leden
van de Kringoverheid, Rob Weijtmans, Ton den Teuling, Bob van Brunschot, Hans van der Schoot en
Gerry van der Schoot.
Na de opening en mededelingen werden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd.
(Vervolg op pagina 17)
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Verdere besproken onderwerpen waren:
•
Verkiezing commissieleden: Silvia Verhoeven-Brands, Bob van Brunschot en Rob Weijtmans
waren reglementair aftredend en stelden zich herkiesbaar. Allen werden met acclamatie
herkozen;
•
Jaarverslag 2019;
•
NBFS toernooien Handboog jeugd, kruisboog en geweer;
•
Evaluatie Kringdag 2019 in Udenhout;
•
Evaluatie NBFS toernooi geweer in Udenhout;
•
Wijziging categorieën en leeftijden;
•
Bespreking Kringdag 2020 in Nuland.
De volgende schuttersvergadering vindt plaats op dinsdag 19 januari 2021 bij het gilde Sint-Antonius
Abt te Nuland.

Jaarvergadering Kring Commissie Jeugd - 25 januari 2020
Deze vergadering vond plaats in het gildehuis van het gilde Sint-Willebrordus te Esch. Aanwezig waren
17 gildeleden (inclusief leden van de commissie) van 8 gilden van Gildekring Maasland. Namens de
Kringoverheid waren Ton den Teuling, Bob van Brunschot en Gerry van der Schoot aanwezig.
Na de opening en mededelingen werden de onderstaande onderwerpen besproken:
•
Terugblik afgelopen jaar en de jaarvergadering;
•
Terugblik Kringdag Udenhout;
•
Verkiezing Commissielid: Simone van de Wijgert is aftredend en herkiesbaar. Met acclamatie
wordt Simone herkozen. Zij heeft aangegeven haar functie als secretaris deels neer te leggen.
Eline van Brunschot wordt voorgesteld als ondersteunend secretaris. Janne Oskam uit Heeswijk
heeft zich aangemeld als lid. Beiden worden met acclamatie ingestemd;
•
Vooruitblik;
•
Beleidsplan;
•
Jeugddag Kring Maasland op zaterdag 25 april 2020;
•
Mededelingen Kringdag 31 mei 2020 te Nuland.
De volgende vergadering staat gepland op zaterdag 30 januari 2021 in het gildehuis van
Sint-Ambrosius te Loon op Zand.

Jaarvergadering Kring Commissie Jeu de Boules - 27 januari 2020
Deze vergadering werd gehouden in het gildehuis van het gilde Sint-Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan in Gemonde.
Namens de Kringoverheid waren Hans van der Schoot, Leo Konings, Bob van Brunschot en Gerry van
der Schoot aanwezig.
Helaas zijn van deze vergadering geen notulen ontvangen.
De volgende vergadering is onbekend.

Jaarvergadering Kring Commissie Vendelen - 28 januari 2020
Deze vergadering vond plaats in het gildehuis van het gilde Onze Lieve Vrouwe Schuts te Elshout.
Aanwezig waren 20 gildeleden (inclusief leden van de commissie) van 11 gilden van Gildekring
Maasland. Namens de Kringoverheid waren Leo Konings, Bob van Brunschot en Gerry van der Schoot
aanwezig.
Na de opening, mededelingen en een moment van stilte voor de overleden vendeliers werden de
notulen van de vorige vergadering goedgekeurd.
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Verder werden de onderstaande onderwerpen besproken:
•
Ingekomen stukken;
•
Uitslag enquête;
•
Federatienieuws;
•
Vendeliersactiviteiten;
•
Verkiezing commissieleden: Koen van Kaathoven is aftredend en herkiesbaar.
Met acclamatie werd Koen herkozen;
•
Uitslagen federatiewedstrijden 15 september 2019 te Lage Mierde;
•
Federatiewedstrijd 20 september 2020 te Lieshout;
•
Mededelingen federatieve vendelcommissie;
•
Mededelingen Kringdag 31 mei 2020 te Nuland.
De volgende vendeliersvergadering staat op dinsdag 26 januari 2021 bij het gilde Sint-Hubertus in
Drunen.

Vergadering Algemeen Bestuur NBFS - 11 februari 2020
Deze vergadering van het Algemeen Bestuur vond zoals gewoonlijk plaats in café ’t Vrijthof te Oirschot.
Besproken onderwerpen o.a.:
•
Vaststellen notulen vorige vergadering;
•
Behandeling post- en secretariaatsmeldingen;
•
Bezoek Gildedagen en toernooien;
•
Stand van zaken Commissio Mixta;
•
Stand van zaken m.b.t. “Toekomst NBFS”;
•
Nieuws uit de Kringen en EGS.

Vergadering Federatieve Commissie Schieten, sectie Boog - 11 februari 2020
Namens Gildekring Maasland was 1 gildelid aanwezig op deze vergadering.
In deze Federatieve Commissievergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest:
•
Notulen vorige vergadering;
•
Rooster van aftreden;
•
Reglementen;
•
Federatie toernooi Kruisboog 2020 te Boekel.

Vergadering van de Kringoverheid - 13 februari 2020
Op deze vergadering die bij Simone van de Wijgert in Heeswijk plaats vond waren twee leden van de
Kringoverheid afgemeld.
De notulen van de vergadering van 21 november 2019 werden na enkele opmerkingen goedgekeurd.
Nadat de actiepuntenlijst en het overzicht ingekomen- en uitgaande stukken waren doorgenomen werd
de stand van zaken m.b.t. de Kringcommissies behandeld. Aansluitend werden de voorbereidingen
voor de Kringdag te Nuland doorgenomen. Afsluitend werd het Federatienieuws besproken en werd na
het vaststellen van de volgende vergadering, afgesloten met de rondvraag.
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Vergadering voorbereiding Kringdag te Nuland - 27 februari 2020
Deze vergadering vond plaats in het gildehuis van het gilde Sint-Antonius Abt in Nuland waar in totaal
28 personen aanwezig waren. Naast diverse afgevaardigden van alle Kringcommissies was tevens een
vertegenwoordiging van de Kringoverheid aanwezig.
Middels een Powerpoint presentatie werd inzichtelijk gemaakt welke onderdelen en welke faciliteiten op
welke plek komen te staan. Na de behandeling van de opzet van de Kringdag 2020 zijn alle onderdelen
van de Kringdag zelf aan bod gekomen. Aansluitend werden alle wedstrijdonderdelen behandeld en
eventuele vragen van de Kringcommissies besproken.

Vergadering Federatieve Commissie SAT - 29 februari 2020
Op deze vergadering in café ’t Vrijthof te Oirschot waren tien commissieleden (waarvan vier uit Kring
Maasland) aanwezig, een commissieleden had een bericht van verhindering gestuurd.
Nadat de ingekomen en uitgaande stukken besproken zijn, werden de mededelingen vanuit de Kringen
besproken. Aansluitend kwamen de items dragen van zilver bij begrafenis of dodenherdenking en de
gildelesbrief ter sprake. Uiteraard kwam het nieuws van de SBG ter sprake en werd de voortgang van
de inventarisatie van federatieve archiefstukken besproken. Tenslotte werd gesproken over de toekomst van de SAT commissie en werd afgesloten met de openstaande puntenlijst en de rondvraag.

Vergadering Federatieve Commissie Standaardrijden - 29 februari 2020
De vergadering van de Federatieve Commissie Standaardrijden vond plaats bij het Heilig Kruisgilde te
Gerwen waar in totaal 13 personen aanwezig waren (waarvan twee uit Kring Maasland).
De volgende zaken kwamen gedurende deze vergadering aan de orde:
•
Notulen vorige vergadering;
•
Informatie vanuit de NBFS;
•
Informatie vanuit de Kringen;
•
Evaluatie federatietoernooi 15 september 2019 te Lage Mierde;
•
Vooruitblik federatietoernooi 20 september 2020 te Lieshout;
•
Evaluatie nieuw beoordelingsformulier;
•
Overzicht commissieleden, juryleden en ruiters.

Vendelgroet verpleeghuis Sint Jozefoord Nuland - 11 april 2020
Na een oproep door de Kringsecretaris van Kring Land van Cuijk om op zaterdag tijdens de uitzending
van ‘Graat & de Laat’ met Christel de Laat op Omroep Brabant gezamenlijk op het lied van ‘Brabant’
van Guus Meeuwis een vendelgroet te brengen, kon het Nulandse gilde Sint-Antonius Abt natuurlijk
niet achterblijven. Mede ook omdat in verpleeghuis Sint Jozefoord behalve reguliere verpleegzorg ook
herstellende corona-patiënten werden verpleegd.
Naast een drietal gildeleden waren verschillende personen vanuit Nuland en omstreken herstellende
van dit virus. Zij werden dan ook aangenaam verrast door onze vendeliers, begeleid door een tamboer.
Een van de vaste bewoners van Sint Jozefoord, ons oudste gildelid, was uiteraard aanwezig bij de vendelgroet en natuurlijk mét hoed. Toen gevraagd werd om op nog twee andere plekken op het terrein
van het verpleeghuis een vendelgroet te brengen zeiden onze vendeliers geen nee. Onder begeleiding
van ons oudste gildelid brachten zij dan ook nog twee maal een vendelgroet die ook nu weer zeer werd
gewaardeerd.
‘Een eer dat wij dit mogen doen en een extra steuntje in de rug voor hen die het momenteel moeilijk
hebben’, aldus een van de vendeliers.
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Brief naar alle gilden - Hart onder de riem - 12 april 2020
De gevolgen van de uitbraak van COVID-19 waren inmiddels goed zichtbaar binnen onze Gildekring.
Reden voor de Kringoverheid om een brief naar alle aangesloten gilden te sturen als ‘Hart onder de
riem’. Een stukje ondersteuning in deze voor velen zo moeilijke tijd.
De tekst uit de betreffende brief is onderstaand afgebeeld.

							Aan alle gilden aangesloten bij Gildekring Maasland
							
										Nuland,
12 april 2020
Betreft			
:
Hart onder de riem
Onze referentie
:
OKM/200412/gsc
Beste Gildeoverheid, gildebroeders en -zusters,
Het blijft onwerkelijk wat ons op het moment allemaal overkomt. In plaats van een tijd waarin gezelligheid en samenzijn hoogtij zou moeten vieren, zitten we nu allemaal zoveel mogelijk binnen en houden
we afstand. Nu blijkt dat anderhalve meter toch best wel veel lijkt te zijn!
Alles is anders, familiebezoek en de wekelijkse bijeenkomsten binnen je eigen gilde is niet meer mogelijk. Zelfs afscheid nemen gebeurd nu op een onwerkelijke manier. Heel anders als dat wij als gilden
gewend zijn waarbij onze traditie nu toch wel enigszins in het gedrang komt.
Maar toch zie je dan ook de reden waarom de schuttersgilden tegenwoordig nog steeds een zeer grote
mate van bestaansrecht hebben: zij weten zich aan te passen aan iedere, soms ook onwenselijke, situatie. Er wordt in oplossingen gedacht en niet in problemen. Hoe mooi is dat dan weer!
Zo ontstaan er momenteel vele activiteiten om de verbroedering die in ons gildewezen zo gewoon is,
nu toch gestalte te kunnen geven. Uiteen lopend van het uitvoeren van ons vendelgebed, om kracht en
steun te geven aan enerzijds onze zieke dierbaren die het zo hard nodig hebben en anderzijds aan hen
die de noodzakelijke zorg verlenen in ziekenhuis, verpleegtehuis en bejaardenhuis, tot aan het laten
maken van een hartje om iedereen het spreekwoordelijke hart onder de riem te kunnen steken.
En deze laatste activiteit is zeer zeker een activiteit die wij vanuit de Kringoverheid van harte ondersteunen! Deze actie is bedacht door een drietal vendeliers uit de Gelderse Federatie die hiermee alle
schuttersvrienden een hart onder de riem willen steken.
Een prachtige gedachte die wij uiteraard graag met u willen delen.
Bijgaand treft u dan ook de brief aan van de afzenders met de gedachtegang achter deze actie.
Tevens is bij deze brief een hartje bijgesloten als symbool in de strijd tegen het virus en als symbool
voor onze verbondenheid binnen en buiten onze mooie Gildekring.
We hopen dat u dit hartje met deze gedachte een mooie plaats wilt geven in uw gildeonderkomen om
zo de broederschap, trouw en dienstbaarheid als gilden hoog in het vaandel te blijven houden!
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Namens alle leden en ereleden van de Kringoverheid wens ik u allen heel veel sterkte maar vooral heel
veel gezondheid toe in deze roerige tijd waarbij ik de wens uitspreek u na deze crisistijd weer tegen te
mogen komen bij een van onze prachtige evenementen.
Met hartelijke gildegroet,
Namens de Kringoverheid
Gerry van der Schoot
Deken-Schrijver Gildekring Maasland
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Vendelgroet verzorgingshuizen Den Dungen - 17 mei 2020
Op zondag 17 mei 2020 werd door de jeugdleden van het gilde Sint-Catharina uit Den
Dungen een vendelgroet gebracht aan de
bewoners van Litserborg en Barbaradael.
De bewoners hadden vooraf een kaart
ontvangen met daarin de uitleg van het
vendelgebed.

Vergadering Federatieve Commissie Jeugd - 3 juni 2020
Deze vergadering vond, i.v.m. de beperkte mogelijkheden rond COVID-19, plaats via Google Meet.
Tijdens deze digitale vergadering werd er stil gestaan bij de huidige rare tijd, hopend op een spoedig
herstel. Het verslag en de actiepunten van de vorige vergadering werd doorgenomen en goedgekeurd.
Na de behandeling van de ingekomen en uitgaande post werd de stand van zaken besproken omtrent
de jeugdcommissie/gilde-activiteiten in relatie tot het coronavirus alsmede de stand van zaken omtrent
de gilde-app en de vernieuwing van het lespakket.
Daarnaast is de vernieuwde opzet van de Federatiedag (Hoofdliedendag) ter sprake gekomen en wat
de jeugdcommissie kan betekenen voor de gildejongeren en zeker in deze coronatijd. Ook de vervanging van de voorzitter en invulling van het secretariaat werd nog kort besproken.
Na het Federatienieuws werd deze digitale meeting onder dankzegging afgesloten.

Vergadering Algemeen Bestuur NBFS - 9 juni 2020
Deze vergadering van het Algemeen Bestuur vond zoals gewoonlijk plaats in café ’t Vrijthof te Oirschot.
Besproken onderwerpen o.a.:
•
Vaststellen notulen vorige vergadering;
•
Behandeling post- en secretariaatsmeldingen;
•
Stand van zaken Noordbrabantse Federatiedag 2020;
•
Stand van zaken Commissio Mixta;
•
Stand van zaken m.b.t. “Toekomst NBFS”;
•
Nieuws uit de Kringen en EGS.

Gilde Sint-Antonius - Sint-Sebastiaan Udenhout ontvangt kazuifel - 5 juli 2020
Onlangs heeft het Sint-Antonius – Sint-Sebastiaan gilde uit Udenhout een prachtig Kazuifel ontvangen van een van zijn leden.
Frank van Loon en zijn partner Asia boden dit geschenk al aan met
de jaarlijkse statiedag op 18 januari jl. Echter was het toen nog een
zeer mooi en gedetailleerd papieren ontwerp. Op 5 juli jl. was het
kazuifel zelf klaar en overhandigde Frank deze aan Johan Vriens,
hoofdman van dit betreffende gilde.
(Vervolg op pagina 24)
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Het gilde is Frank en Asia enorm
dankbaar voor dit gulle gebaar
en de gildeheer Pastoor
Looyaards is trots om dit te
mogen dragen.
Wat is een kazuifel:
Een kazuifel is een mouwloos
opperkleed dat gedragen wordt
door de pastoor/ priester als hij
de mis opdraagt.
Het kazuifel draagt de priester
over de andere liturgische
kleding (albe, stola en cingel)
heen.

Gilde Sint-Willebrordus Esch geeft les op school - 7 juli 2020
Op dinsdag 7 juli werd door 3 leden van de overheid en 2 vendeliers van het Essche Sint-Willebrordusgilde uitleg over het gilde gegeven aan 4 klassen van de school Zuiderbos in Vught.
Een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen. De kinderen luisterden
aandachtig naar de uitleg en hadden veel belangstelling voor de gildeattributen die waren meegebracht. Met name het oude geweer kreeg uitgebreid aandacht.
Op het buitenterrein zorgden de vendeliers voor een demonstratie vendelen en konden de kinderen
ook zelf vendelzwaaien. Zowel het gilde als de school kunnen terugkijken op een geslaagde dag.
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Vergadering Algemeen Bestuur NBFS - 14 juli 2020
Deze vergadering van het Algemeen Bestuur vond zoals gewoonlijk plaats in café ’t Vrijthof te Oirschot.
Besproken onderwerpen o.a.:
•
Vaststellen notulen vorige vergadering;
•
Behandeling post- en secretariaatsmeldingen;
•
De rol van de Federatieve Commissie Jeugd in het nieuwe bestuurlijke model;
•
Jeugdplan en schenking stichting Pelgrimage t.b.v. jeugd;
•
Status website / gilde-app;
•
Toekomst Indoor Jeugdtoernooien;
•
Stand van zaken Commissio Mixta;
•
Stand van zaken m.b.t. “Toekomst NBFS”;
•
Nieuws uit de Kringen en EGS.

Vergadering Algemeen Bestuur NBFS - 18 augustus 2020
Evenals de vorige vergaderingen vond ook deze plaats in café ’t Vrijthof te Oirschot.
Na de opening en mededelingen werden de onderstaande onderwerpen besproken:
•
Afspraken en actiepunten;
•
Noordbrabantse Federatiedag 2020;
•
Gildefeesten en toernooien kalender;
•
Algemene Ledenvergadering in aangepaste vorm;
•
Stand van zaken m.b.t. “Toekomst NBFS”;
•
Stand van zaken Commissio Mixta;
•
Nieuws uit de Kringen en EGS.

Activiteiten gilde Sint-Antonius en Sint-Sebastiaan Haaren - 28 augustus 2020
Vóór de coronacrisis heeft het gilde eenmaal handboog op doel geschoten en een bestuursvergadering
gehouden. En toen sloeg Corona toe.
Vanaf 8 juli mochten de schutters van het Haarense gilde een pijltje schieten op de gildeboom bij
schietterrein ’t Schild in Haaren.
Uiteraard met de regels die toen voorhanden waren.
Op een later moment vond nog een officiële bijeenkomst plaats.
Op 28 augustus heeft een lid van het gilde deelgenomen aan de officiële verplaatsing van het 19401945 monument bij het gemeentehuis. Dit was georganiseerd door het ‘4 en 5 mei comité’.
Tot nader order is nu binnen dit gilde helaas alles afgelast.

Corona crisis bij het gilde Sint-Joris Udenhout - 30 augustus 2020
Op zondag 1 maart nog een mooie schietwedstrijd met het geweer gehouden met de Bond Udenhout
en Omstreken. Er was een nieuwe opzet bedacht om het aantal schutters weer omhoog te trekken.
Normaal worden deze wedstrijden door 30 schutters bezocht, en nu hadden we 48 schutters.
We zouden nog 2 andere wedstrijden bekijken hoe de opzet bij de Bond Haaren en de Bond Langstraat
zou ervaren. Maar op woensdag 11 maart treden er Coronamaatregelen in werking die de gildeactiviteiten abrupt tot stilstand brachten.
Tijdens de eerste maanden van de Corona Crisis is het rustig. Er worden verwoede pogingen gedaan
om toch een dodenherdenking bij te staan, maar dit wordt op het laatste moment toch afgeblazen.
(Vervolg op pagina 26)
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Het onderlinge contact is er nog steeds. Gelukkig wonen we op een dorp waar we al snel iets van
elkaar horen en kunnen we in deze moeilijke tijden elkaar ook ondersteunen. Zeker als één van de oudere gildebroeders (95 jaar) een ongeluk krijgt en naar het ziekenhuis moet. Gelukkig herstelt hij goed
en mag hij weer naar terug naar zijn dorp. En komt hij samen met zijn echtgenote weer eens kijken op
ons gildeterrein hoe het allemaal gaat.
Gezondheid is belangrijk, maar welzijn en sociale contacten ook. Buiten ontmoeten en op 1,5 meter
afstand kan je elkaar nog steeds goed ontmoeten en bijkletsen!
Intussen nemen we wel maatregelen om aan de Corona voorschriften te voldoen, want sport activiteiten buiten mogen wel plaatsvinden zolang er afdoende afstand is. We bekijken de mogelijkheden toen
de maatregelen in juli werden afgebouwd en we zien dat het kruisboogschieten op de wip zeer goed
mogelijk is. Vanwege de veiligheid moet je al afstand nemen, en het is een buitensport. We pakten de
jeu des boules activiteit op de donderdagavond ook weer op. Zowel het kruisboogschieten als het jeu
des boules werden druk bezocht door onze leden.

Op de eerste zondag van de maand werd er ook weer geschoten met het geweer, waarbij de RIVM
voorschriften prima opgevolgd werden door onze leden. Zelfs het koffiedrinken buiten op het terras was bijna weer als vanouds. We zagen dat gedurende de zomermaanden er iedereen aan gewend
raakte. Met de toen geldende maatregelen was goed te leven, helaas mochten we niet alles, maar de
verbroedering en het samen zijn buiten gaf voldoening. Zeker vergeleken met de 2½ maand lockdown
in het voorjaar.
Dat het koningschieten niet door kon gaan was meer gelegen aan het feit dat de Kermis niet doorging,
dan de Corona maatregelen. Natuurlijk een teleurstelling, maar het is ook uniek en de geschiedenis
herhaalt zich. Ons 3 jaarlijks koningschieten is net voor de oorlog en na de oorlog ook uitgesteld. Ook
toen was er een crisis. Meebuigen met ontwikkelingen hoeft geen probleem te zijn, maar is soms een
noodzaak. De huidige gildekoning krijgt een extra jaar, wat voor hem natuurlijk zeer mooi is!
Helaas moeten we weer een stapje terugdoen, omdat het virus weer om zich heen grijpt.
En de komende gildeactiviteiten zullen er weer onder gaan lijden. Een komende teerdag zal waarschijnlijk geen doorgang krijgen. Maar deze teerdag verschuiven naar het komend voorjaar kan een mooie
start zijn van een nieuwe traditie. En het geeft ons de kans andere activiteiten te ontplooien en deze
dag anders te vieren.
Zo zie je dat moeilijke momenten ook een start kunnen zijn voor nieuwe ontwikkelingen, die je anders
nooit zou hebben gedaan. Soms moeten er dit soort crisissen zich voordoen om de wil te vinden om te
veranderen.
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Afscheid van de Heilige Willibrorduskerk in Heeswijk - 6 september 2020
De H.Willibrorduskerk sloot op 6 september 2020 voorgoed haar deuren voor diensten.
In een voettocht trokken de parochianen naar hun nieuwe kerkelijke bestemming: de Sint Servatiuskerk in Dinther, 1100 meter verderop.
“Wat mis ik als er geen mis is?”, met die woorden opent Joost Jansen, pastoor in Heeswijk, Dinther en
Loosbroek, de afscheidsviering van de Heeswijkse Willibrorduskerk. Die vraag werd in de afgelopen
maanden vaak gesteld aan parochianen en geregeld kwamen de woorden ‘gemeenschap’, ‘verbinding’
en ‘inspiratie’ terug. Jansen is vastbesloten deze pijlers mee te nemen in de toekomst. Want de kerk
in Heeswijk mag dan wel sluiten, tegelijkertijd gaan er voor deze geloofsgemeenschap nieuwe deuren
open. En wel in Dinther. In 2017 smolt de oorspronkelijke Heilige Willibrordusparochie samen met andere parochies al samen tot de parochie Heilige Augustinus. Met ingang van januari werd besloten dat
in deze kerk geen reguliere vieringen meer gehouden zouden worden en nu is het dan écht uit voor de
Heeswijkse kerk. Voorlopig althans, tot er een nieuwe bestemming gevonden is.
Vendelgroet is laatste hulde
Hoewel het sluiten van een kerk droevig is, wordt dit gebouw feestelijk uitgezwaaid. Het pastorale
team had het liever uitgebreider aangepakt, maar corona gooide roet in het eten. Deze kleine viering
(met de anderhalve meterregels in acht genomen zit de kerk mooi vol) is een passend alternatief in
coronatijd. Het virus blijft sowieso niet onbenoemd. Jeannette Dekker spreekt namens de Heeswijkse
locatieraad als ze zegt: “De afgelopen maanden hebben we gemerkt dat iets als corona ervoor zorgt
dat mensen behoefte hebben aan zekerheid, aan iets blijvends. Ook vanuit de kerk in Dinther kunnen
we elkaar dat weer bieden.”
Wij zetten ons geloof voort in de Sint Servatius-kerk en hopen dat dat ook ónze kerk kan
worden.”
Zwijgend en eerbiedig wordt geluisterd naar het Ave Maria, dat prachtig wordt uitgevoerd door pianist
Dan Loredan en Delian Corsmit. Het tromgeroffel van het Sint-Willebrordusgilde is juist oorverdovend
en de jongste gildeleden glimmen van trots terwijl ze enthousiast hun trom slaan. Het Willibrorduslied
wordt gespeeld en hoofdman Jan Schakenraad spreekt zijn gilde toe: “In deze kerk zijn onze kinderen
gedoopt, gildehuwelijken zijn hier gesloten, onze koningen zijn hier geïnstalleerd en gestorven gildeleden zijn hier begraven. Wij zetten ons geloof voort in de Sint Servatiuskerk en hopen dat dat ook ónze
kerk kan worden.”
De jonge Janne Oskam brengt met een vendelgroet de laatste hulde aan haar kerk. Als ze bij het altaar
wegloopt, tikken zij en pastoor Jansen elkaars ellebogen aan, waarna de pastoor naar haar knipoogt.
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Trots afscheid
Met een mengeling van trots en weemoed in zijn ogen stapt pastoor Jansen op het plein voor de Willibrorduskerk achterop een koets. Een scheef glimlachje speelt om zijn lippen als hij een laatste blik
werpt op de kerk en dan vooruit kijkt. Op naar Dinther. Naast hem staan relikwieën die meeverhuizen:
gewijde hosties, wijn en de Willibrorduskaars. Tijdens de 1100 meter lange tocht staan plukjes mensen
in tuinen langs de weg. “Welkom”, knikken ze hem en de Heeswijkse parochianen die de pastoor volgen toe.

‘Welkom’, prijkt ook in grote letters boven de openstaande deuren van het negentiende eeuwse gebouw. Het gilde wordt opgewacht door het Dintherse Sint Barbaragilde, die in hun blauw gele kostuums
een kleine erehaag vormen. Pastoor Jansen steekt zijn duim op naar mensen en knikt hen bemoedigend toe. Met de menselijkheid die hij uitstraalt lijkt het haast niet uit te maken waar een dienst
plaatsvindt en of dat gebouw nou in Heeswijk of in Dinther staat. De Sint Servatiuskerk is voor de
gelegenheid mooi aangekleed, hoewel rood witte linten die om en om kerkbanken afsluiten het geheel
enigszins ontsieren. Jansen, die hier normaal gesproken ook voorgaat in de missen, beklimt ook hier
weer het altaar om de oude én nieuwe parochianen toe te spreken. “Het is maar 1100 meter tussen
deze twee kerken, maar samen zijn we heel bewust deze weg gegaan. Samen zijn we in beweging, wat
in deze roerige tijd misschien wel belangrijker is dan ooit.”
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Bij het welkom op het kerkplein hier is het u misschien nog even ontgaan.
Het is echter zo dat een beeld van de heilige Willibrordus de voorgevel van deze kerk siert.
De heilige Willibrordus nodigt u als het ware uit in deze kerk.
Van de heilige Servatius is aan de buitenkant van de kerk geen beeld te zien.
Wij nodigen iedereen van harte uit om in de Ontmoetingtuin te genieten van een kopje koffie met een
Dintherse broeder en er samen gezellig met elkaar van gedachten te wisselen.

Vergadering Algemeen Bestuur NBFS - 8 september 2020
Na de opening van deze vergadering, waar helaas diverse leden afgemeld hadden, werden de notulen
van de vorige vergadering ongewijzigd vastgesteld en kwamen de volgende zaken gedurende deze vergadering ook nog aan de orde:
•
Post- en secretariaatsmededelingen;
•
Afspraken / actiepunten;
•
Noordbrabantse Federatiedag;
•
Algemene Ledenvergadering in aangepaste vorm;
•
Stand van zaken Commissio Mixta;
•
Stand van zaken “Project 2025”;
•
Nieuws uit de verschillende gildekringen en uit de EGS.

Uitreiking Kringonderscheiding Tiny van Delft - 19 september 2020
Op deze datum werd aan Tiny van Delft van de Onze Lieve Vrouwe Schuts uit Elshout een Kringonderscheiding uitgereikt. Namens de Kringoverheid waren Ton den Teuling, René Pullens en Gerry van der
Schoot hierbij aanwezig.
De gedecoreerde Tiny kreeg, i.v.m. de RIVM-maatregelen de “Kringonderscheiding in Zilver” uitgereikt
in plaats van opgespeld. Daarnaast werd hem de bijbehorende oorkonde aangereikt.
Een bijzondere Kringonderscheiding, zo met alle genomen ‘corona-maatregelen’, maar zeker niet minder dan anderen. Tiny genoot samen met zijn echtgenote Joke van de speciale aandacht die hij dan
ook bijzonder verdiend had.
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Afscheid Commissaris van de Koning - Wim van de Donk - 25 september 2020
Op deze bijzondere dag waren namens Gildekring Maasland Rob Weijtmans en Gerry van der Schoot
getuige van een bijzonder afscheid. Het afscheid van onze Commissaris van de Koning, Wim van de
Donk. Een Commissaris die veel voor het Brabantse gildewezen heeft willen én kunnen betekenen en
die de gilden nog steeds een warm hart toedraagt.
Na een laatste Provinciale vergadering in het Provinciehuis verliet de Commissaris, in het gezelschap
van zijn echtgenote, het imposante provinciale gebouw richting zijn auto.
Echter om daar te komen moest hij door een erehaag, gevormd door de leden van het Algemeen Bestuur van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, om onderaan het talud een afscheidsvendelgroet in ontvangst te nemen. Deze vendelgroet werd hem gebracht door het gilde van Onze Lieve
Vrouwe en H. Willibrordus uit Wintelre, de plaats waar de Commissaris eigenlijk dit jaar de Gildedag
van zou bijwonen. Evenals deze bijzondere dag, bracht dit gilde onze Commissaris een bijzondere vendelgroet, de laatste die hij in zijn huidige functie mocht ontvangen.
Vanaf deze plaats danken wij de heer Wim van der Donk, voormalig Commissaris van de Koning, voor
zijn oprechte betrokkenheid en warme belangstelling voor het gildewezen in het algemeen en met
name de gilden aangesloten bij de Gildekring Maasland, de parel van de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden.
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Vergadering Dagelijks Bestuur Kringoverheid - 6 oktober 2020
Deze vergadering vond in verband met de ‘corona-crisis’ plaats via de digitale snelweg, Google Meet.
Na de behandeling van de notulen van de vorige vergadering, de ingekomen en uitgaande stukken en
de actielijst werden de komende activiteiten besproken. Met name waarop deze activiteiten al dan niet
zouden kunnen plaatsvinden. Besloten wordt om de Algemene Ledenvergadering tot nader order te
annuleren en om eind november te bekijken of de Kringcommissie Jaarvergaderingen, die normaliter in
januari van ieder jaar plaats vinden, doorgang kunnen vinden gezien de dan geldende maatregelen.
Alle overige activiteiten voor 2021 zullen steeds voor een korte periode bekeken worden of zij doorgang kunnen vinden. Vooralsnog is ook de Kringdag 2021 in Nuland al verschoven naar 29 mei 2022.
Zodra er meer bekend is, zal dit via de reguliere kanalen bekend worden gemaakt.

Vergadering Federatieve Commissie Schieten, sectie Boog - 6 oktober 2020
Namens Gildekring Maasland waren 3 gildeleden aanwezig op deze vergadering
Na de opening, mededelingen en een moment van stilte voor een overleden commissielid werden de
notulen van de vorige vergadering goedgekeurd. Daarnaast passeerden de volgende zaken de revue in
deze Federatieve Commissievergadering:
•
Afgelasting Federatie toernooi in 2020;
•
Rooster van aftreden;
•
EST 2021 in Deinze;
•
Bespreking reglement boogschieten;
•
Wat kunnen gilden dit jaar nog doen.

Vrolijke gebeurtenissen tijdens de Coronatijd - gilde Uden - 10 oktober 2020
Ondanks de hectische en vaak droevige tijd die zeker ook in Uden, en dan met name in Ziekenhuis
Bernhoven, zich voordeed, hebben er zich ook vrolijke gebeurtenissen in Uden voorgedaan.
Zo werd op 1 mei 2020 in het Raadhuis van de gemeente Uden het huwelijk voltrokken van de Vaandrig van het Udense gilde: Janine Langenhuizen en William Meijer. William is de zoon van Mia en Wim
Meijer, Mia is Deken-Schrijver van het gilde Sint-Barbara en Sint-Lucia.
Buiten het raadhuis werden zij verrast door een delegatie van het gilde waardoor het zo toch nog een
feestelijke gebeurtenis werd.
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Buiten deze heuglijke gebeurtenis is er ook nog stevig gewerkt bij
het gildehuis, hetzij op gepaste afstand. Hier is een geul gegraven
voor een kabel naar de Jeu de Boulesbanen voor de verlichting.
Dank aan alle medewerkers van het Udense gilde die daar aan mee
hebben gewerkt.

Na hun huwelijk op 1 mei 2020
werd Vaandrig Janine en haar
man William op 7 juli 2020
verblijd met de geboorte van
hun zoon Kai, die in blakende
gezondheid ter wereld kwam.
Kai werd op 10 oktober 2020 in
de Sint Petruskerk te Uden
gedoopt waarna Kai direct lid
werd gemaakt van het gilde.
Ook dit was een bijzondere verrassing voor Janine en William.
Wij wensen vanaf deze plaats
zowel Janine en William maar
zeker ook Kai veel geluk in het
verdere leven en dat Kai mag
uitgroeien tot een goede
gildebroeder!
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Activiteiten die door de Corona-crisis niet zijn doorgegaan
Veel geplande vergaderingen en activiteiten zijn door de corona-crisis in dit Kringjaar helaas niet door
gegaan. Om u toch een idee te geven welke geplande vergaderingen en activiteiten dit zijn, treft u onderstaand een overzicht aan.

Datum

Activiteit

10-03-2020

Vergadering Algemeen Bestuur NBFS

11-03-2020

Vergadering Kringoverheid

26-03-2020

Bijeenkomst Hoofdlieden Kring Maasland

05-04-2020

Federatietoernooi Boogschieten op wip te Boekel

07-04-2020

Vergadering Algemeen Bestuur NBFS

14-04-2020

Algemene Vergadering NBFS

10-05-2020

Jeugdtoernooi Kring Kempenland te Heeze

19-05-2020

Vergadering Algemeen Bestuur NBFS

31-05-2020

Kringdag Maasland te Nuland

14-06-2020

Federatietoernooi Jeugd Vlakboogschieten te Udenhout

23-06-2020

Evaluatievergadering Kringdag Maasland te Nuland

23-08-2020

Vrij Gildefeest Onze Lieve Vrouwe & de Heilige Willibrordus te Wintelre

06-09-2020

Federatietoernooi Geweerschieten te Terheijde

20-09-2020

Federatietoernooi VTBS te Lieshout

29-09-2020

Vergadering Kringoverheid

10-10-2020

Noordbrabantse Federatiedag (voorheen Hoofdliedendag)

27-10-2020

Algemene Vergadering NBFS

13-11-2020

Jaarvergadering Gildekring Maasland

Ondanks dat er vele activiteiten door COVID-19 helaas geen doorgang hebben kunnen vinden, zijn er
in onze Gildekring, naast verschillende droevige momenten, toch ook diverse mooie momenten georganiseerd en hebben we desondanks toch nog kunnen genieten van een goed gevuld Jaarverslag 2020!
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Onderstaand treft u alle (op één na) Jaarverslagen van onze Kringcommissies aan.
Normaliter ontvangt u deze enkel via de mail voorafgaand aan onze Algemene Jaarvergadering, echter
deze keer hebben we deze Kringcommissie Jaarverslagen vanwege de crisis rondom COVID-19 ook in
dit Jaarverslag opgenomen. Anders dan in enkele van onderstaande Jaarverslagen is aangegeven, is
inmiddels besloten dat alle Kringcommissie Jaarvergaderingen in januari 2021 vanwege de COVID-19
maatregelen geen doorgang kunnen vinden.

Jaarverslag Kringcommissie Standaardrijden 2020
Op 6 Januari hadden we onze jaarvergadering in het clubhuis van het St Hubertus gilde te Drunen.
Er was een goede opkomst van standaardrijders, afgevaardigden van overheden en van de Kringoverheid.
Als eerste werd er stilgestaan bij het overlijden van de voorzitter, Ad Smits met 1 minuut stilte.
Ad was sinds 1989 voorzitter van de kringcommissie kringmaasland en zeer gewaardeerd door zijn
kennis van zaken in het gildewezen. Door Ton den Teuling, werd een bedankje uitgesproken aan alle
standaardrijders van de zeer mooie afscheidsgroet aan Ad.
Punten die op de agenda stonden waren, notulen, samenstelling commissie, kringgildedag en bespreking toernooiveld.
I.v.m. het overlijden van Ad Smits is een vacature vrij gekomen. Volgende jaarvergadering komen we
daar op terug en hopen de commissie weer voltallig te maken.
Op 27 februari is de commissie aanwezig geweest op de voorbereiding voor de Kring gildedag te Nuland.
Helaas is deze Kring gildedag evenals alle andere activiteiten door het corona-virus niet door gegaan.
Ook de commissie is dit jaar niet meer bij elkaar geweest.
Jaarvergadering standaardrijden 2021: Maandag 04 Januari.
Gerard Moonen, secretaris commissie standaardrijden.
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Jaarverslag Kringcommissie SAT 2020
Gedurende het verslagjaar bestond de SAT-commissie uit 7 leden:
Nico van de Ven (voorzitter), Maria van der Laak (secretaris), Frank van Loon (lid), Hidde Nota (lid),
Hans Pennings (lid), Fons Brand (lid), Gijs Bakker (aspirant lid).
Het jaar 2020 begon voor leden van de SAT commissie met de jaarvergadering 8 januari
in het gildehuis van het gilde Sint Sebastiaan te Oss.
Onze commissie werd uitgebreid met 2 nieuwe leden, Johan Vriens van het gilde St. Antonius en St
Sebastiaan uit Udenhout en Gijs Bakker van het gilde Sint Lambertus uit Maren-Kessel.
Onze speciale gast was dhr. Wouter Prins, conservator van het museum Krona.
Wouter gaf een presentatie met als thema: Gilden en hun Patroonheiligen.
Gerry van der Schoot gaf uitleg over de gildedag 2020.
Er is een advies uitgegaan naar alle gilden van de NBFS, Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, inzake het dragen van onderscheidingen en persoonlijk gildezilver bij begrafenis of dodenherdenking.
Wouter prins gaf een lezing aan de hand van foto’s over een aantal
patroonheiligen.
Hij deed dit op een leuke manier en hield daardoor de aandacht levendig
van de aanwezige afgevaardigden van de gilden. Die waren ook heel betrokken
gezien de reacties tijdens en na de lezing.
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Enkele voorbeelden:
Wie is de stoere?			
Sint
De Erotische:				
Sint
De dappere:				Sint
Senior:				Sint
Apostel van Brabant:			
Sint
De wijze:				Sint
De jager:				Sint

Barbara
Sebastiaan >>>>>>
Joris
Martinus
Lambertus
Catharina
Hubertus

De Heilige met de verkeerde metgezel:
Sint Antonius met het varken.
En tot slot, De Heilige van de toekomst: Sint Ambrosius.
Het Ambrosius gilde is een bijen gilde. Wouter liet een foto zien van het Ambrosiusgilde uit Loon op Zand waar ook de jeugd en de gildedames op staan. De
Toekomst.
De uitleg waarom patroonheiligen zo werden genoemd zorgde soms voor
hilariteit. Wouter had ook een aantal boeken bij om aan de aanwezigen uit te
delen: “Schuttersgilden en hun Beschermheiligen”. Het was een mooie en leerzame avond.
Helaas gooide Covid-19 roet in het eten. Vele activiteiten werden geannuleerd.
Ook de geplande vergaderingen, uitje met de commissie, gildefeesten noem maar op.
Ons land ging in een intelligente lockdown. Ook de jaarvergadering van de SAT commissie, gepland op
13 januari 2021, gaat niet door.
Namens alle leden van de commissie Studie-Archief-Tentoonstelling wensen wij iedereen toe:
Pas goed op jezelf, blijf gezond en hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer.
Nico van de Ven		
Maria van der Laak-Verschuren
Voorzitter			Secretaris

Jaarverslag Kringcommissie Trom en Bazuin 2020
Op 20 januari waren we voor de jaarvergadering te gast bij het gilde Sint Catharina en Barbara te
Schijndel. Deze vergadering werd bijgewoond door wederom slechts 11 gilden. Ondanks de geringe opkomst was het toch weer een productieve vergadering. Ria van Heesch was aftredend en herkiesbaar.
Aangezien er geen tegenkandidaten waren, is zij met algehele stemmen, door middel van een applaus,
herkozen voor de volgende zittingsperiode.
Helaas zijn alle bijeenkomsten door tussenkomst van het bij u allen welbekende corona-virus afgelast.
Ook de jaarlijkse kring-gildendag, welke dit jaar door het Nulandse gilde Sint Antonius Abt georganiseerd zou worden, kon helaas geen doorgang vinden. Ondertussen is ook bekend, dat de gildedag pas
in 2022 plaats zal vinden.
Verder zijn wij als commissie zijnde dit jaar niet bij elkaar gekomen voor een commissie vergadering.
De tussenkomst van het corona-virus heeft er wel voor gezorgd dat alle tamboers en bazuinblazers
meer tijd hebben gekregen om een nieuwe mars in te leren.
(Vervolg op pagina 37)
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Marsen die nog niet in het repertorium staan, kunnen weer aangeleverd worden bij de secretaris van
de Trom- en Bazuincommissie, via secr_trom-bazuin@kringmaasland.nl.
Hopelijk kunnen we in het aankomende gildejaar weer vaker bij elkaar komen, niet alleen om samen
muziek te maken.
De commissie wenst iedereen een goede gezondheid toe.

Jaarverslag Kringcommissie Schieten 2020
Het inmiddels heel vreemde gildejaar 2020 loopt weer ten einde. De KCS is dit jaar – lopend van
november 2019 tot en met november 2020 – slechts driemaal bijeen geweest.
Op 18 november 2019 is bij de laatste KCS-vergadering een afvaardiging van de Overheid van
Gildekring Maasland aanwezig en dit op speciaal verzoek van de KCS. Er was behoefte aan overleg.
De vergadering en met name het overleg was heel constructief en eenieder heeft er een goed gevoel
aan overgehouden.
Op dinsdag, 21 januari, heeft de schuttersjaarvergadering plaats gehad bij Sint Antonius Abt in Nuland.
Hierbij waren 32 gildebroeders en -zusters aanwezig van 12 gilden. Een tweetal gilden en 3 commissieleden hadden zich tijdig afgemeld. Een ‘heet hangijzer’ blijft nog steeds de vacatures binnen de KCS.
Wij zoeken nog steeds twee leden voor de sectie handboog -wip, een lid voor de sectie kruisboog -wip
en een lid voor de sectie geweer! Weet iemand wie deze posten zou kunnen invullen?
Verder is ook de KCS aanwezig geweest bij de voorjaarsvergadering – 27 februari in Nuland – t.b.v. de
komende Kringdag bij Sint Antonius Abt. Inmiddels weten we dat deze is doorgeschoven naar 2021 en
nu zelfs naar 2022.
Behalve de Kringdag is alles in 2020 komen te vervallen, of minstens ook doorgeschoven naar volgend
jaar.
De KCS heeft, gelet op al de verschillende Covid19 maatregelen, geen andere activiteiten kunnen
invullen en daarmee is het gildejaar voor ons ten einde gekomen.
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Jaarverslag Kringcommissie Jeugd 2020
Jaarvergadering
Op donderdag 25 januari 2020 heeft de jaarvergadering plaatsgevonden in het gilde huis van het Sint
Willebrordusgilde Esch. Hierbij waren 17 gildebroeders en zusters aanwezig van 7 verschillende gilden.
Ook waren er een aantal jeugdige leden bij de vergadering aanwezig.
Tijdens de vergadering was Simone van de Wijgert (secretaris) aftredend en herkiesbaar.
Simone heeft aangegeven haar functie als secretaris deels neer te leggen. Eline van Brunschot
(adviseur Kringcommissie jeugd) wordt door de kringcommissie jeugd voorgesteld als ondersteunend
secretaris. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Ook heeft de kringcommissie jeugd een
nieuw lid voorgesteld, Janne Oskam van het
Sint Willebrordusgilde Heeswijk. Onder luid
applaus wordt ze aangestemd en heten wij
haar van harte welkom in de commissie.
Jeugddag en Kringdag
Helaas hebben er geen activiteiten kunnen
plaatsvinden. De plannen voor deze activiteiten lagen al klaar en worden meegenomen naar volgend jaar.

Jaarverslag Kringcommissie Vendelen 2020
22 oktober 2019 Vergadering federatieve vendelcommissie
Besproken punten zijn;
•
Het aantal prijsschilden tijdens de federatieve wedstrijden
•
Inzet van juryleden
•
Evaluatie van de C+ klasse tijdens het VTBS toernooi te Lage Mierde
8 november 2019 Tijdens de jaarvergadering is het keurige jaarverslag van Gildekring Maasland
ontvangen.
December 2019
Er was in december 2019 geen indoor jeugdtoernooi georganiseerd.
28 januari 2020: Vendeliersjaarvergadering
Deze vendeliers vergadering is gehouden in het gildehuis van het OLV schuts te Elshout.
Er waren 20 (vorig jaar 26) gildebroeders en zusters aanwezig van 11 (vorig jaar 13) gilden. De aanwezigheid van de gilden staat vermeld in de notulen van deze vergadering.
Bestuursverkiezing
Koen van Kaathoven is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten binnen gekomen. Met applaus is hij herkozen.
De proef voor de C+ klasse gaat ook gelden in Kring Maasland. In Gildetrom 1 blz. 15 en 16 is een
mededeling opgenomen.
Tijdens de vergadering werd de organisatie van de kringdag te Nuland op 31 mei nog hoopvol door
gesproken.
Maart 2020 tot en met heden. Covid 19 / corona:
Vanaf carnaval zijn er geen vendeliers-activiteiten meer geweest als gevolg van deze crisis.
De commissieleden zijn ook niet meer fysiek bij elkaar gekomen.
Op dit moment is nog niet bekend of de vendeliersjaarvergadering op 26 januari 2021 zijn doorgang
kan vinden.
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Overheid Gildekring Maasland per 31 oktober 2020

Hoofdman
Jurgen Swinkels

Deken-Schrijver
Gerry van der Schoot

Deken
Ton den Teuling

Deken-Rentmeester
René Pullens

Deken
Leo Konings

Deken
Bob van Brunschot

Plaatsvervangend Hoofdman
Rob Weijtmans

Deken
Hans van der Schoot

Deken
Simone van de Wijgert

Eregalerij

Eredeken
Jan van Breugel
Jaarverslag 2020

Eredeken
Theo Hanegraaf

Eredeken
Fred van den Berg

Eredeken
Henk van Helvoirt

Erehoofdman
Jack Goudsmits
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Gew Geweer
KbW Kruisboog Wip
KbD Kruisboog Doel

KNR Naam gilde
1 Sint-Ambrosius
16 Sint-Ambrosius
24 Sint-Ambrosius
30 Sint-Antonius Abt
38 Sint-Antonius Abt
27 Sint-Anthonius-Sint-Barbara
29 Sint-Antonius Abt-Sint-Catharina
12
14 Sint-Anthonius-Sint-Sebastiaan
34 Sint-Antonius-Sint-Sebastiaan
5 Sint- Barbara
36 Sint-Barbara
37 Sint-Barbara en Onze Lieve Vrouweschuts
40 Sint-Barbara-Sint-Sebastiaan
22 Sint-Blasius
7 Sint-Catharina
20 Sint-Catharina
42 Sint-Catharina
39 Sint-Catharina
18 Sint-Catharina-Sint-Barbara
33 Sint-Catharina en Barbara
32 Sint-Catharina-Sint-Joris
4 Sint-Crispinus & Sint-Crispinianus van Besoijen
2 Sint-Hubertus
6 Sint-Hubertus
25 Sint-Hubertus
23 Sint-Jan Baptist
3 Sint-Joris
15 Sint-Joris
19 Sint-Joris
28 Sint-Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk
35 Sint-Joris
13 Sint-Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan
9 Sint-Joris en Sint-Sebastiaan
26 Sint-Lambertus
21 De Oude Schuts
31 Sint-Sebastiaan
8 Onze Lieve Vrouwe Schuts
41
10 Onze Lieve Vrouwe en Catharina
11 Sint-Willebrordus
17 Sint-Willebrordus
43 Sint-Sebastiaan
44 Sint-Joris
45 Sint-Martinus en Sint-Antonius
46 Sint-Barbara en Sint-Lucia
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2
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5
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4
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Erp
Esch
Heeswijk
Oss
Geffen
Lexmond Hei- en Boeicop
Uden

Haaren
Udenhout
Dinther
Veghel
Vlijmen
Vught
Heusden
Den Dungen
Herpt
Vlijmen
Vught
Helvoirt
Schijndel
Rosmalen
Besoijen
Berkel-Enschot
Drunen
Loon op Zand
Kaatsheuvel
Berlicum
Haaren
Helvoirt
Nieuwkuijk
Udenhout
Gemonde
Enschot/Heukelom
Maren-Kessel
's-Hertogenbosch
Oisterwijk
Elshout

Plaats
Baardwijk
Haarsteeg
Loon op Zand
Nuland
Vorstenbosch
St. Michielsgestel
Nistelrode
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1301
1302
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1304
1305
1306
1307
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346

Naam gilde
Sint-Ambrosius
Sint-Ambrosius
Sint-Ambrosius
Sint-Antoniusabt
Sint-Antoniusabt
Sint-Anthonius-Sint-Barbara
Sint-Antoniusabt-Sint-Catharina
Sint-Anthonius-Sint-Sebastiaan
Sint-Antonius-Sint-Sebastiaan
Sint- Barbara
Sint-Barbara
Sint-Barbara en Onze Lieve Vrouweschuts
Sint-Barbara-Sint-Sebastiaan
Sint-Blasius
Sint-Catharina
Sint-Catharina
Sint-Catharina
Sint-Catharina
Sint-Catharina-Sint-Barbara
Sint-Catharina en Barbara
Sint-Catharina-Sint-Joris
St Crispinus & St Crispinianus van Besoijen
Sint-Hubertus
Sint-Hubertus
Sint-Hubertus
Sint-Jan Baptist
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk
Sint-Joris
Sint-Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan
Sint Joris en Sint Sebastiaan
Sint-Lambertus
De Oude Schuts
Sint-Sebastiaan
O.L.V. Schuts
Onze Lieve Vrouwe en Catharina
Sint-Willebrordus
Sint-Willebrordus
Sint-Sebastiaan
Sint-Joris
Sint-Martinus en Sint-Antonius
Sint-Barbara en Sint-Lucia

Plaats
Baardwijk
Haarsteeg
Loon op Zand
Nuland
Vorstenbosch
St. Michielsgestel
Nistelrode
Haaren
Udenhout
Dinther
Veghel
Vlijmen
Vught
Heusden
Den Dungen
Herpt
Vlijmen
Vught
Helvoirt
Schijndel
Rosmalen
Besoijen
Berkel-Enschot
Drunen
Loon op Zand
Kaatsheuvel
Berlicum
Haaren
Helvoirt
Nieuwkuijk
Udenhout
Gemonde
Enschot/Heukelom
Maren-Kessel
's-Hertogenbosch
Oisterwijk
Elshout
Erp
Esch
Heeswijk
Oss
Geffen
Lexmond Hei- en Boeicop
Uden

Voornaam
Rene
Theo
Anouk
Jarno
Marc
Adriaan
Ton
Bert
Frans
Bob
Gert-Jan
Rosalie
Rini
André
Annie
Toos
Danny
Henk
Gert
Marco
Frans
Kees
Wil
Henk
Piet
Diny
Ad
Jan
Henk
Theo
Rob
Harry
Wilfried
Tonnie
Mieke
Robert
Elles
Janneke
Leo
Simone
Erwin
Huub
Fons
Mia

Achternaam
van den Ent
van der Lee
Basters
de Haas
Somers
van Breugel
Vorstenbosch
van de Wiel
Vriens
Verhoeven
Centen
van Oers
Bijnen
Raaijmakers
Maas
Eijkemans
van de Griendt
Heessels
Hoogaars
Verbakel-Steenbakkers
van Hirtum
van Hulten
van Keulen
van de Wiel
Havermans
Vos-Westerlaken
van Lith
van der Pas
van Ewijk
Pullen
Weijtmans
Geerts
Michels
Brands
van Eldijk - van Alem
Janssen
van Sluisveld
van Dinter
Konings
van de Wijgert
de Vries
Lamers
Brand
Meijer - van Rooij

Postcode
5144 CB
5254 JT
5172 DM
5391 AE
5473 EL
5271 VA
5388 RW
5076 HM
5071 BM
5473 EW
5251 AC
5268 KZ
5156 CL
5275 JH
5256 NL
5252 AB
5233 TG
5268 BK
5405 KH
5141 BA
5056 XE
5151 MT
5175 AC
5170 AC
5258 AP
5076 CC
5268 GG
5253 AK
5071 KE
5293 AL
5071 AG
5398 HL
5216 BM
5061 NC
5151 GP
5469 AV
5251 ZN
5473 PH
5341 JC
5386 AM
4128 ST
5403 NJ

Adres
Kloosterweg 74
Haarsteegsestraat 82
Regge 22
Sint Janstraat 3
Torenstraat 26A
Rooistaartstraat 14
Hoge Akker 1
Luzerne 12
Zeshoevenstraat 35
Oranjestraat 14
De Akker 20
Helvoirtseweg 190
Suitbertusstraat 6
Woudseweg 5a
Achterweg 14
Thorbeckeplein 51
Tweede Slagen 71
Torenstraat 12
Vijverlaan 25
Floris V Laan 19
Koningin Emmastraat 10
Piet Heinstraat 2
Bergstraat 45
Postbus 105
Neptunusstraat 8
Reitselaan 30
Raamse Loop 5
Nieuwkuijksestraat 118
Verzonken Kasteel 110
Dorpstraat 9
Greef 27
Dr. Willemsstraat 21
Pettelaarseweg 369
Dintel 3
Oranjestraat 19
p/a Heesakker 12
Lisdodde 13
De Schans 17
Kromstraat 24
Dorpstraat 6
Berkenlaan 9
Stadrijk 114

Woonplaats
Waalwijk
Haarsteeg
Kaatsheuvel
Nuland
Heeswijk-Dinther
St. Michielsgestel
Nistelrode
Haaren
Udenhout
Dinther
Veghel
Vlijmen
Helvoirt
Oudheusden
Den Dungen
Herpt
Vlijmen
's-Hertogenbosch
Helvoirt
Schijndel
Uden
Waalwijk
Berkel-Enschot
Drunen
Loon op Zand
Kaatsheuvel
Berlicum
Haaren
Helvoirt
Nieuwkuijk
Udenhout
Gemonde
Udenhout
Maren-Kessel
's-Hertogenbosch
Oisterwijk
Drunen
Erp
Vlijmen
Heeswijk-Dinther
Oss
Geffen
Lexmond
Uden
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073-6907625
06-22051719
0412-642886
073-5324368
0347-342060
0413-330012

06-21515472

06-52857566
0412-479425
073-5941843

06-30411040
013-5334101
0416-373627
0416-362478
0416-278835
073-5033845
06 50730322
0411-643521
073-5118422
013-5114412

073-6413761
0411-641486
06-51367660

073-5942926
0416-662663

0411-642526

0411-623993
013-5113000
0413-293397

0416-281802
06-30719305
0413-294960
06-52783507

Tel
0416 341609

Email
secretariaat@ambrosiusbaardwijk.nl
deken-schrijver@sintambrosiushaarsteeg.nl
dekenschrijver@st-ambrosius.nl
secretariaat@gildenuland.nl
secretariaat@gildevorstenbosch.nl
a.v.breugel@ziggo.nl
nistelrode_gilde@hetnet.nl
bertvandewiel@home.nl
fransvriens@hotmail.com
secretariaat@stbarbaragildedinther.nl
secretariaat@gildeveghel.nl
secretaris@gildevlijmen.nl
rien.bijnen@bijnenvught.nl
blasiusgilde@hotmail.com
annie@maas-rijt.nl
tooseijkemans@live.nl
stcatharinaschutsvlijmen@gmail.com
h.heessels@planet.nl
gerthoogaars@home.nl
dekenschrijver@gildeschijndel.nl
gilderosmalen@gmail.com
info@gildebesoijen.nl
w.v.keulen@home.nl
secretariaat@st-hubertus.nl
gildehubertus@gmail.com
diny.voswesterlaken@gmail.com
info@sint-joris-berlicum.nl
janvanderpas58@gmail.com
ewijk5@hetnet.nl
suzan.theo@home.nl
r.weijtmans@planet.nl
schrijver.gilde.JCAS.Gemonde@gmail.com
sintjorissintsebastiaan@gmail.com
tonniebrands@hetnet.nl
miekevalem@hotmail.com
info@sintsebastiaanoisterwijk.nl
info@olvschutselshout.nl
gilde.erp@gmail.com
l.j.konings@hetnet.nl
secretariaat@willebrordus.nl
secretariaat@sintsebastiaangildeoss.nl
gildegeffen@gmail.com
schuttersgilde@outlook.com
mia.meijer@kpnmail.nl

Secretariaatsgegevens aangesloten gilden
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1319
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1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1340
1341
1342
1343
1344
1345
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Naam gilde
Sint-Ambrosius
Sint-Ambrosius
Sint-Ambrosius
Sint-Antoniusabt
Sint-Antoniusabt
Sint-Anthonius-Sint-Barbara
Sint-Antoniusabt-Sint-Catharina
Sint-Anthonius-Sint-Sebastiaan
Sint-Antonius-Sint-Sebastiaan
Sint- Barbara
Sint-Barbara
Sint-Barbara en Onze Lieve Vrouweschuts
Sint-Barbara-Sint-Sebastiaan
Sint-Blasius
Sint-Catharina
Sint-Catharina
Sint-Catharina
Sint-Catharina
Sint-Catharina-Sint-Barbara
Sint-Catharina en Barbara
Sint-Catharina-Sint-Joris
St Crispinus & St Crispinianus van Besoijen
Sint-Hubertus
Sint-Hubertus
Sint-Hubertus
Sint-Jan Baptist
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris
Sint-Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk
Sint-Joris
Sint-Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan
Sint Joris en Sint Sebastiaan
Sint-Lambertus
De Oude Schuts
Sint-Sebastiaan
O.L.V. Schuts
Onze Lieve Vrouwe en Catharina
Sint-Willebrordus
Sint-Willebrordus
Sint-Sebastiaan
Sint-Joris
Sint-Martinus en Sint-Antonius
Sint-Barbara en Sint-Lucia

Plaats
Baardwijk
Haarsteeg
Loon op Zand
Nuland
Vorstenbosch
St. Michielsgestel
Nistelrode
Haaren
Udenhout
Dinther
Veghel
Vlijmen
Vught
Heusden
Den Dungen
Herpt
Vlijmen
Vught
Helvoirt
Schijndel
Rosmalen
Besoijen
Berkel-Enschot
Drunen
Loon op Zand
Kaatsheuvel
Berlicum
Haaren
Helvoirt
Nieuwkuijk
Udenhout
Gemonde
Enschot/Heukelom
Maren-Kessel
's-Hertogenbosch
Oisterwijk
Elshout
Erp
Esch
Heeswijk
Oss
Geffen
Lexmond Hei- en Boeicop
Uden

Achternaam
Pullens
Mommersteeg
van Riel
van der Schoot
van der Heijden
van Berkel
Altorf
Swinkels
Vriens
van Eerd
Eekhof
van Delft
Nouwens
de Vaan
Geerts
de Kort
Groot
Kluytmans
van Schijndel
Kools
van Hirtum
van Kuijk
van Keulen
Lamboo
Ansems
Vos-Westerlaken
Dankers
van Hattum
Eggelen
Vromans
van der Schoot
van Spaandonk
van Schijndel
Thissen
van Loon
van de Wiel
van Dijk
van de Ven
Schakenraad
Pennings
van der Heijden
de Jong
Nota

Voornaam
René
Frans
Jan
Gerry
Johnnie
Matthieu
Paul
Theo
Johan
Jan
Ruud
Frans
Casper
Willem
Jelle
Cees
Toon
Bert
Henk
Ad
Francois
René
Wil
Gerard
Stephan
Diny
Ad
Theo
Eric-Jan
Piet
Hans
Will
Jan
Joop
Peter
Paul
Paul
Jeroen
Jan
Hans
Jan
Arie
Hidde

Hoofdlieden aangesloten gilden
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Joris
Jan
Jan
Rien
Joop

Jeu de Boules commissie Voorzitter
Jeu de Boules commissie Secretaris
Jeu de Boules commissie lid
Jeu de Boules commissie lid
Jeu de Boules commissie lid

Jeugdcommissie, commissie Voorzitter
Jeugdcommissie, Adviseur
Jeugdcommissie, commissie 1e secretaris
Jeugdcommissie, commissie 2e Secretaris
Jeugdcommissie lid
Jeugdcommissie lid
Jeugdcommissie lid

SAT comm.vrztr, vrztr. Federatieve SAT com.
SAT comm.secr., secr. Federatieve SAT com.
SAT commissie Adviseur
SAT commissie lid
SAT commissie lid
SAT commissie lid
SAT commissie lid, ondersteunend
SAT comm. lid, lid Federatieve SAT com.
SAT comm. lid, lid Federatieve SAT com.

Schietcommissie - voorzitter, sectie geweer, voorz. Fed.com.
Schietcommissie - secretaris, sectie geweer
Schietcommissie lid, sectie geweer, secr. Fed.com.
Schietcommissie lid, sectie geweer
Schietcommissie lid, sectie geweer
Schietcommissie lid, sectie boog doel
Schietcommissie lid, sectie boog doel
Schietcommissie lid, sectie boog doel
Schietcommissie lid, sectie boog doel
Schietcommissie lid, sectie boog doel
Schietcommissie lid, sectie boog wip
Schietcommissie lid, sectie boog wip
Schietcommissie lid, sectie boog wip
Schietcommissie lid, sectie boog wip
Schietcommissie lid, sectie boog wip

1333
1305
1311
1311
1341

1334
1314
1303
1342
1341
1303
1342

1342
1310
1342
1335
1345
1346
1310
1310
1343

1310
1334
1341
1322

Haico
Dave
Angel
Ria
VACATURE
VACATURE

Trom/bazuinblaas com. Voorzitter, lid Fed. Com.
Trom/bazuinblaas com. secretaris, lid Fed. Com.
Trom/bazuinblaas commissie lid
Trom/bazuinblaas commissie lid
Trom/bazuinblaas commissie lid
Trom/bazuinblaas commissie lid

Vendelcommissie Voorzitter
Vendelcommissie Secretaris
Vendelcommissie lid
Vendelcommissie lid
Vendelcommissie lid, secretaris Fed.com.

Werkgroep Kringdag Ondersteuning, contactadres
Werkgroep Kringdag Ondersteuning
Werkgroep Kringdag Ondersteuning
Werkgroep Kringdag Ondersteuning
Werkgroep Kringdag Ondersteuning
Werkgroep Kringdag Ondersteuning
Werkgroep Kringdag Ondersteuning

1338
1304
1304
1321

1305
1325
1314
1311
1341

1342
1304
1335
1344
1342

Jan
Gerry
Jurgen
Ben
Raymond
Angelique
Brigitte

Marc
Frie
Dennis
Koen
Leo

Moonen
van Heel

VACATURE
Gerard
Jo

1325 Standaardrijderscom. voorzitter, lid Fed.com.
1310 Standaardrijderscom. secretaris, lid Fed.com.
1335 Standaardrijderscomissie lid

Schakenraad
van der Schoot
Swinkels
Vissers
van der Cammen
Verhoof
Schuurmans

Somers
Klerks
van den Bosch
van Kaathoven
Konings

Klerks
Bijveld
de Haas
van Heesch

Brunschot
van Moll
Vissers

Kools
van IJzendoorn
Kuitert
van de Wiel
Weijtmans

1321
1343
1346
1309
1332

1303
1336
1344

Vriens
Wehmeijer
Verhoeven - Brands
Buren - van Mook

van de Ven
van der Laak
van de Wijgert
Bakker
Brand
Nota
Vriens
van Loon
Pennings

Bierens
Verstappen
van Brunschot
van de Wijgert
van de Ven
van Boxtel
Oskam

Schellekens
van den Broek
van Eerd
van den Eertwegh
van Roosmalen

Achternaam
Omtzigt
Verhoeven

Frans
Anthony
Sylvia
Angelie
VACATURE
Bob
Sjef
Ben
VACATURE
VACATURE
Ad
Jan
Jeroen
Bert
Rob

Nico
Maria
Willie
Gijs
Fons
Hidde
Johan
Frank
Hans

Jeroen
Olivier
Eline
Simone
Casper
Ivo
Janne

Voornaam
Michel
Hetty

FNR Commissielid
1331 De Gildetrom Stg.lid
1344 De Gildetrom redacteur

Abt van de Venstraat 30

Gelderhof 25

Raadhuisstraat 32

Schoorstraat 57

Jan Tinbergenlaan 91

Melsbroekstraat 53

Tijsmansstraat 2

5473 DC

5152 GA

5391 EJ

5071 PC

5056 WE

5042 TL

5175 CN

5476 VT

5386 DD

Keppestraat 27

Akkerweg 6

Postcode

Adres

Heeswijk

Drunen

Nuland

Udenhout

Enschot/Heukelom

Tilburg

Loon op Zand

Vorstenbosch

Geffen

Woonplaats

06-30785436

0416-373 788

06-21 853 853

013-5111 891

013-5333 002

013-4685 094

06-83907609

0413-367 554

073-5323 244

Telefoon

schakenraad1949@gmail.com

klerks.gatl@home.nl

secr_trom-bazuin@kringmaasland.nl

genjmoonen@hetnet.nl

amh.wehmeijer@home.nl

mariawil@home.nl

jeugdcommissie@kringmaasland.nl

janvandenbroek45@hotmail.com

hettyverhoeven@home.nl

Email

Gegevens Kringcommissieleden
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Voornaam
Jurgen
René
Gerry
Rob
Leo
Ton
Hans
Bob
Simone

Voornaam
Jan
Theo
Henk
Fred
Jack

Voornaam
Reinier
Ton
Jos
Annie
Mark
Hennie
Jurgen
Roeland
Henk
Karel
Bert
Wim
Gerry
Gerard
Maarten
Marisca
Jan

Overheid Kring Maasland
Functie
Hoofdman
Deken-Rentmeester
Deken-Schrijver
Plaatsvervangend Hoofdman
Deken
Deken
Deken
Deken
Deken

Ere-leden Overheid Kring Maasland
Functie
Ere Deken
Ere Deken
Ere Deken
Ere Deken
Ere Hoofdman

Algemeen Bestuur NBFS
Functie
Opperdeken
Opperdeken
Federatie voorzitter
Federatie secretaris
Federatie penningmeester
Kringvoorzitter Kring Baronie en Markiezaat en vice vz
Kringvoorzitter Kring Maasland
Kringvoorzitter Kring Kempenland
Kringvoorzitter Kring Peelland
Kringvoorzitter Kring Land van Cuijk
Kringvoorzitter Kring Kwartier van Oirschot
Kringsecretaris Kring Baronie en Markiezaat
Kringsecretaris Kring Maasland
Kringsecretaris Kring Kempenland
Kringsecretaris Kring Peelland
Kringsecretaris Kring Land van Cuijk
Kringsecretaris Kring Kwartier van Oirschot

FNR
1335
1301
1304
1332
1341
1325
1333
1303
1342

FNR
1333
1304
1322
1311
1337
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FNR
1350
1350
1350
1350
1310
1350
1335
1350
1350
1350
1350
1350
1304
1350
1350
1350
1350

Naam
Haase
de Brouwer
Verbeeten
Maas
Pijnenburg
Hoppenbrouwers
Swinkels
van Hooff
de Hair
van Soest
van der Staak
Hendrickx
van der Schoot
Gorselink
Janssen
van den Berg
van Gelooven

Naam
van Breugel
Hanegraaf
van Helvoirt
van den Berg
Goudsmits

Achternaam
Swinkels
Pullens
van der Schoot
Weijtmans
Konings
den Teuling
van der Schoot
van Brunschot
van de Wijgert

Postcode

5275 JH

5126 BT
5391 KX
5674 RW
5701 NB
5366 BA
5011 TB

Adres

Woudseweg 5a

Versterstraat 8
Roggeakker 11
Mgr. Frenkenstraat 20
Lambertushof 1
Dr. Baptiststraat 37
Bendastraat 55

Postcode

5391 KX

Roggeakker 11

Adres

Postcode

Adres

Gilze
Nuland
Nuenen
Helmond
Megen
Tilburg

Den Dungen

Woonplaats

Woonplaats

Nuland

Woonplaats

06-51241126
06-23385094
040-2838029
06-14486586
06-47970995
013-4556417

073-5942926

Telefoon

Telefoon

06-23385094

Telefoon

kringBenM@gmail.com
secretariaat@kringmaasland.nl
secretariskringkempenland@gmail.com
info@gildenkringpeelland.nl
secretaris@landvancuijk.nl
kwartiervanoirschot@gmail.com

secretariaat@schuttersgilden.nl

Email

Email

Email
hoofdman@kringmaasland.nl
rentmeester@kringmaasland.nl
secretariaat@kringmaasland.nl
robweijtmans@kringmaasland.nl
leokonings@kringmaasland.nl
tondenteuling@kringmaasland.nl
hansvanderschoot@kringmaasland.nl
bobvanbrunschot@kringmaasland.nl
simonevandewijgert@kringmaasland.nl

Overheid Kring Maasland / Federatiebestuur

Jaarverslag 2020

Inzendingen van kopij en vooral foto’s van Kringonderscheidingen voor het “Jaarverslag 2021”
zijn van harte welkom. Foto’s aanleveren in een zo hoog mogelijke resolutie.
Graag uw kopij zo spoedig mogelijk na de activiteit inleveren, doch uiterlijk vóór 1 oktober 2021.

Deken-Schrijver Gildekring Maasland - Gerry van der Schoot - secretariaat@kringmaasland.nl

