Leidraad voor het Gilde van Sint Antonius Abt Lierop Het Jaar Door
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Leidraad voor het Gilde van Sint Antonius Abt Lierop Het Jaar Door

1. VOORWOORD

GEACHTE GILDEBROEDER / -ZUSTER
Voor u ligt de achtste uitgave van de Leidraad:
“GILDE VAN SINT ANTONIUS ABT LIEROP HET JAAR DOOR”
Bij het samenstellen van deze achtste aangepaste uitgave is, zoals in de vorige uitgaven, gebruik
gemaakt van het materiaal wat binnen het gilde voorhanden is, door te luisteren naar gesprekken van
gildebroeders en zusters, en opgedane ervaringen.
De overheid zal volgens artikel 17 van het huishoudelijke reglement deze leidraad "Gilde van Sint
Antonius Abt Lierop Het Jaar Door" gebruiken voor het besturen van het Gilde van Sint Antonius
Abt. In deze leidraad, die gerelateerd is aan de statuten en het huishoudelijk reglement, staan onder
meer regels en werkwijze die door gildebroeders uit het verleden mondeling zijn overgedragen maar
nooit zijn opgetekend in officiële documenten.
De overheid draagt er zorg voor dat, indien naar haar oordeel het nodig is, deze leidraad wordt gewijzigd of aangevuld.
Indien u constateert dat het geschrevene niet volledig of geheel correct is weergegeven, en daardoor
aanpassingen noodzakelijk zijn, kunt u uw opmerkingen schriftelijk doorgeven aan het secretariaat
van het gilde.

Eerste druk, februari 1993
Tweede druk, maart 1995
Derde druk, november 1996
Vierde druk, februari 2000
Vijfde druk, januari 2002
Zesde druk, december 2006
Zevende druk, december 2010
Achtste druk, december 2016
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2. PATROONHEILIGE
Onze patroonheilige Sint Antonius Abt werd in het jaar 251 in Keman in Egypte geboren. Hij was een
kind van welgestelde ouders en christelijk opgevoed. Gaf als 20-jarige wees zijn hele bezit weg en
ging naar de woestijn en leefde daar in afzondering. In alle eenzaamheid vocht hij tientallen jaren met
de bekoringen, maar door zijn reine geest overwon hij alle satanische demonen. Verzamelde andere
verspreid levende kluizenaars in communiteiten en werd daardoor de stichter van het oude kloosterleven. Tijdens de christenvervolging van 308 door keizer Maximianus trok hij naar Alexandrië om
veroordeelde christenen bij te staan. Terug in de woestijn woonde hij in een spelonk nabij een bron en
leefde daar in volmaakte ascese. De "vader der monniken" stierf 105 jaren oud. De faam van de "ster
der woestijn" verspreidde zich al tijdens zijn leven.
Dat Sint Antonius Abt in de latere middeleeuwen de populairste West-Europese heilige werd, is vooral te danken aan de Antonianen of Hospitaalbroeders (1095-1775). Zij verzorgden onder andere
pelgrims, maar vooral lijders aan Antoniusvuur, de pest en andere besmettelijke ziekten.
Sint Antonius Abt wordt afgebeeld als een bruine kluizenaar of monnik, met muts of kap, de T-staf in
de hand en/of met een blauwe T, met vuur en vlammen, met losse ledematen. Dikwijls ook met een
kapel of spelonk op de achtergrond, met duivels en met verleidelijke, naakte, schoonborstige bekoringen. En natuurlijk met een varken dat dikwijls een bel draagt.
Sint Antonius Abt is patroon van ziekenzorgers, zieken- en gasthuizen, van boeren, van veel parochies
en gilden. Door het varken is hij de beschutter van het huisvee. Hij wordt aangeroepen tegen brand,
tegen Antoniusvuur en tegen de pest en andere besmettelijke ziekten. De Sint Antonius gilden hadden
in de middeleeuwen het recht hun varkens vrij in de straten naar voedsel te laten zoeken (de zogeheten
“Teunisverkens”).
Sint Antonius Abt is vooral onder de boeren vereerd met kapellen in afgelegen buurtschappen, vooral
tijdens pestepidemieën. Antoniusgilden waren zeer zeker aanvankelijk kerkelijke broederschappen,
die door offer en gebed probeerden rampen te weren en werken van barmhartigheid deden: armenzorg, ziekenverpleging, doden begraven. Aan de gildekapellen lag vaak een kerkhof voor pestlijders
en mogelijk hebben de pestlijders uit de dorpen zich rond deze kapellen geconcentreerd.
3. BESTAANSRECHT
Een gilde heeft alleen bestaansrecht, als ze geworteld is in de plaatselijke gemeenschap. Dat is de kern
van het gildegebeuren.
4. HOE OUD IS HET GILDE
Dat het Gilde van Sint Antonius Abt een oud gilde is, dat staat niet ter discussie. Hoe oud het gilde
exact is, is niet bekend. Daarom hebben overheden en leden uit het verleden en heden het zekere voor
het onzekere genomen om de oprichtingsdatum van het gilde te baseren op het oudste in bezit zijnde
attribuut, de zilveren koningsvogel. Deze koningsvogel is gedateerd “Lyrop 1620”.
In het streekarchief (te Deurne) is een document gevonden dat aantoont dat het gilde reeds in 1564
bestond. Dientengevolge is op de jaarvergadering in 2003 besloten het jaar 1564 als oprichtingsdatum
aan te houden.
5. DE KLEUREN IN HET GILDENUNIFORM
Het gildeuniform bestaat uit de volgende kleuren groen, geel en rood.
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Het groen staat, naast dat dit de kleur van onze patroonheilige Sint Antonius Abt is, voor de natuur, de
hoop en het vertrouwen.
Het geel is de kleur van de Rooms Katholieke Kerk en symboliseert de verbondenheid van het gilde
met de kerk.
Het rood staat voor het bloed, de warmte en de liefde.
6. LIDMAATSCHAP
Het Gilde van Sint Antonius Abt is een familiegilde. Lid hiervan kunnen worden zijn zij die 16 jaar
of ouder zijn en "van den bloede zijn", dat wil zeggen gildelids kind zijn of met een gildelids kind
getrouwd zijn dan wel gildelids kind geregistreerd partner zijn (zie artikel 7. van de statuten).
Het recht van inschrijving vervalt:
a) Indien iemand met een gildenlid getrouwd, dan wel geregistreerd partner is geweest en het
gildenlid is overleden alvorens te zijn ingeschreven.
b) Indien de ouders wel van "den bloede waren" maar zich niet tijdens hun leven als gildenlid hebben
ingeschreven.
c) Hem of haar die uit het gilde gezet is.
Het heeft de voorkeur om: Indien men gehuwd dan wel geregistreerd partner is van een partner welke
lid is of lid kan worden van het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën te Lierop en
deze partner van het mannelijke geslacht is om lid te worden van het Onze Lieve Vrouw van
de Zeven Weeën.
De "mannelijke lijn” gaat volgens een van de onderlinge afspraken tussen de beide Lieropse
gilden voor.
Het gilde stelt zich ten doel zoveel mogelijk personen te behouden voor het gildewezen. Dit kan
betekenen dat op uitdrukkelijk verzoek van een aspirant, deze lid wordt van Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën terwijl deze volgens de bloedlijn lid zou moeten worden bij het
Sint Antonius Abt. Genoemde uitzondering kan enkel gemaakt worden als de overheden van
beide gilden akkoord gaan.
Beëindiging van het lidmaatschap
Volgens artikel 10 van de statuten:
 Overlijden, opzegging, uitzetting.
 Opzegging: moet volgens voornoemd artikel, schriftelijk.

7. DE TEERDAG
De teerdag is de dag waarop het gilde het feest viert van haar patroonheilige Sint Antonius Abt (17
januari). Deze dag wordt gehouden op de zaterdag die het dichtst aansluit bij de datum van 17 januari.
Valt de feestdag van Sint Antonius Abt op een zaterdag dan wordt het feest van de patroonheilige met
extra luister gevierd. Deze dag wordt dan optrekdag genoemd. De teerdag en de optrekdag beginnen
met een Eucharistieviering welke wordt opgedragen ter intentie van de overleden gildenleden,
speciaal voor hen die in het voorafgaande jaar zijn overleden. Zij worden tijdens de viering dan ook
met naam genoemd. De Eucharistieviering tijdens de teerdag wordt “niet geüniformeerd” bijgewoond,
wel wordt er tijdens de offerande geofferd op de gildetrom en tijdens de consecratie wordt het vaandel
onder tromgeroffel geneigd. De Eucharistieviering tijdens de optrekdag wordt geüniformeerd bijgewoond en is met volledige gildeceremonie. Voor de viering van optrekdag wordt stil gestaan bij de
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Sint Antonius Abt kapel. Hier wordt bij de beeltenis van Sint Antonius Abt, door de hoofdman een
kort gebed uitgesproken, waarna een Weesgegroet en een Onze Vader wordt gebeden.
Aansluitend wordt de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. De jaarvergadering en
overige ledenvergaderingen worden door de hoofdman geopend en gesloten met de christelijke groet:
”GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS”, de aanwezigen antwoorden met: “IN ALLER
EEUWIGHEID AMEN”.
De teerdag wordt 's avonds afgesloten met de teeravond, welke begint met een gezamenlijk eten.
8. DE KAARTAVOND
De maandag na de teerdag wordt een kaartavond gehouden. Deze staat open voor zowel leden als niet
leden. Er wordt gekaart in de spelsoorten rikken, jokeren en toepen.
9. LIEROP KERMIS
Kermis aanzeggen: kermiszaterdag gaan de tamboers, vendeliers etc. de kermis aanzeggen bij de
overheidsleden (inclusief koning). Ze trekken dan trommend door het dorp om bij de overheidsleden
getrakteerd te worden op een drankje en/of een hapje. Gebruikelijk is, dat bij de koning het eerst de
kermis wordt aangezegd.
Het organiseren van het kermis aanzeggen is een verantwoordelijkheid van de leden.
Kermis openen: 's avonds wordt de kermis samen met gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën
en fanfare Sint Willibrordus officieel geopend met een rondgang door het dorp. Tijdens de rondgang,
worden bezoeken afgelegd bij de plaatselijke horecazaken.
De leiding over de opening van de kermis is in handen van het koningschietende gilde.
Eucharistievieringen: de Eucharistievieringen tijdens het kermisweekeinde, in de kerk Heilige Naam
Jezus, zijn ter intentie van de levende en overleden leden der beide Lieropse gilden.
Koningschieten: kermismaandag vindt het koningschieten plaats. Sinds 1917 schiet het gilde Onze
Lieve Vrouw van de Zeven Weeën op de oneven jaren en het Gilde van Sint Antonius Abt op de even
jaren. Het gilde dat niet schiet is dat jaar begeleidend gilde.
De dag begint met een Eucharistieviering ter intentie van de levende leden der beide Lieropse gilden.
Na de viering wordt, vóóraan in de kerk, door de vaandrig van het koningschietende gilde, de
"Hernieuwing van de Eed van Trouw" gebracht aan de kerkelijke overheid.
Op het plein voor Steunpunt Plus Henricushof wordt door de vendeliers van beide gilden een
vendelhulde gebracht aan de bewoners, personeel en bestuur van Steunpunt Plus Henricushof.
Het commando behorende bij deze vendelhulde wordt gegeven door de commandant van het koningschietende gilde.
Na deze plechtigheden biedt het koningschietende gilde, in haar gildehuis, een koffietafel aan, aan de
geüniformeerde leden der beide gilden en genodigden.
Tijdens de koffietafel wordt aan de gildeleden een consumptiebon aangeboden, welke is te besteden
op het schietterrein. Na de koffietafel wordt per gilde opgetrokken naar schietterrein de Roovere, waar
het koningschieten zal plaatsvinden.
Alvorens het schietterrein te betreden, wordt halt gehouden bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van
de Vrede. Hier worden drie Weesgegroeten gebeden voor de onderlinge vrede en voor bescherming
tegen ongelukken bij het koningschieten. Beide koningen steken na deze gebeden een kaars op voor
Maria en offeren een geldstuk, waarna de overigen aanwezigen in de gelegenheid worden gesteld dit
ook te doen. De korte plechtigheid bij de Mariakapel wordt geleid door de hoofdman van het
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koningschietende gilde.
Op het schietterrein aangekomen trekken de gilden driemaal rond de schutsboom (vrijen van de
boom), dit om de kwade geesten van het terrein te verjagen.
Hierna legt de scheidende koning, met hulp van de deken-schatbewaarder, zijn koningsvogel en zilver af waarna het wordt opgehangen onder de koningsboom. De aftredende koning biedt zijn
koningsschild aan, aan het gilde en krijgt een koningsspeld aangeboden.
Ieder gildelid, al dan niet geüniformeerd, woonachtig in de gemeente Someren kan aan het
koningschieten deelnemen. Actieve gildeleden van buiten de gemeente Someren kunnen onder
bepaalde voorwaarden aan het koningschieten deelnemen. Zie artikel 8 van de statuten.
Om de deelnemende schutters te wijzen op consequenties die het koningschap met zich meebrengt
wordt artikel 29 van de statuten en onderstaand document “verplichtingen / verwachtingen”, in de
nabijheid van de koningsboom opgehangen.
KONING en KONINGIN VAN GILDE SINT ANTONIUS ABT LIEROP verplichtingen / verwachtingen
1.

Een koning kent de statuten artikel 29 lid 3, verplichtingen van de koning.
a. het schenken van een schild.
b. alle overheidsvergaderingen bijwonen, waarin hij een adviserende stem heeft.
c. present zijn bij elke gelegenheid, zowel in of buiten de gemeente, waarbij het gilde uittrekt.
d. het onderhouden van het koningszilver (exclusief de zilvervesten).

2.

Gildefeesten.
a. Koning en koningin worden geacht aanwezig te zijn bij de kerkdienst op zondagochtend bij het organiserende
gilde en aansluitend deel te nemen aan de erewijn en aan de koffietafel.
b. Tijdens de optocht lopen de koning en koningin achter het siervaandel en worden geflankeerd door
gildenbroeders die een hellebaard dragen.
c. Koning neemt deel aan het Koningschieten met geweer.
d. Koningin/gemaal is vrij om deel te nemen aan wedstrijden zoals vendelen, trommen of aan gilde activiteit zoals
jeu des boules.
Kerkdienst in uniform in Lierop
a. Bij binnenkomst in de kerk nemen de koning en koningin links vooraan in de kerk plaats.
b. ** Koning gaat samen met de commandant de pastoor in de sacristie ophalen.
i.
Ze lopen vanuit de sacristie voorop en begeleiden de pastoor tot achter het altaar. Ze flankeren de
pastoor, koning linkerzijde en maken samen een kniebuiging op aangeven van de pastoor naar het
tabernakel toe.
c. ** Koning en commandant nemen weer plaats in de banken.
d. ** Na de heilige mis vindt voor in de kerk bij de communiebank de Hernieuwde Eed van Trouw plaats.
i.
Koning en commandant halen de pastoor op en begeleiden de pastoor naar de locatie waar de
hernieuwde eed van trouw plaatsvindt. Hier flankeren ze de pastoor. Indien mogelijk zetten Koning
en commandant vervolgens een stap naar achteren. Indien dit niet mogelijk is verzoekt de
commandant de pastoor een stap naar voren te maken.
Na de Hernieuwde Eed van Trouw wordt pastoor begeleid naar de sacristie.

3.

** handelingen indien Sint Antonius Abt gilde leidende partij is
4. Kleding/uittrekken in uniform.
a. Koningin maakt of koopt een jurk naar eigen inzicht. De kosten hieraan verbonden moeten vooraf overlegd en
akkoord bevonden worden door het bestuur.
b. Koningin koopt of maakt een biedermeier/handboeket. Deze kosten kunnen bij het gilde gedeclareerd worden.
Het bestuur bepaalt de maximum kosten.
c. Bij binnengaan van ons gildehuis gaat het koningspaar als eerste naar binnen.
d. Koning zorgt voor vervanging als hij of zij niet aanwezig kan zijn bij een gildeactiviteit waarbij de koning vereist
is. Noot: uitsluitend oud-koningen mogen de koning waarnemen. Koning zorgt ervoor dat alle benodigde
attributen bij vervanger aanwezig zijn.
e. In het jaar dat wij Koningschieten gaat het bestuur de eerste vrijdag na Lierop kermis met de nieuwe en oude
Koning en Koningin uit eten. Nieuwe koning en koningin worden vrij gehouden door de aanwezige
bestuursleden.
f.
De vrijdag na het Koningschieten van ons zuster gilde OLV houden we met het bestuur een gezamenlijke
activiteit, georganiseerd door de regerende koning. (kosten worden gedeeld) bv uit eten.
g. In het jaar dat wij voor koning schieten vindt de eerste vergadering na het schieten, (oktober) bij de nieuwe
koning plaats.
h. Maandelijks vindt er een vergadering plaats waarbij de koning aanwezig wordt geacht.
i.
Koning bezoekt in uniform de nieuwjaarsreceptie van gemeente Someren.

Nadat geschoten is door de vertegenwoordiger van de gemeente Someren, de Lieropse pastoor, de
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beschermheer en aanwezige ere-leden is het de scheidende koning die het eerste officiële schot mag
lossen, daarna gevolgd door de overige kandidaten. De volgorde van schieten wordt bepaald door
loting. Hij / zij die het laatste gedeelte van de vogel naar beneden haalt mag de restanten van de vogel
oprapen. Met het oprapen van de vogel geeft de schutter aan dat hij / zij het koningschap wil
aanvaarden.
Hierna komt de overheid bijeen om de waardigheid van de nieuwe koning te beoordelen. Als de
overheid de koning aanvaardt, mag de koning zich de komende twee jaar koning van het Gilde van
Sint Antonius Abt noemen.
Hij / zij die drie keer op een rij de koningstitel behaalt, wordt voor het leven tot keizer benoemd. Er
kan maar één keizer zijn. Komt er een gildelid dat deze prestatie evenaart, dan moet dit lid wachten tot
de eerste keizer is overleden. Daar het gilde nu geen koning heeft zal er opnieuw geschoten moeten
worden om het koningschap. Alle, rondom de vogel, voornoemde activiteiten worden opnieuw
uitgevoerd uitgezonderd het openingschot van de oude koning.
Alvorens als koning geïnstalleerd te worden, wordt door de hoofdman, in bijzijn van de overige leden
van de overheid, aan de nieuwe koning gevraagd of hij/zij de plichten van het koningschap aanvaardt.
Is het antwoord "ja" dan volgt de "handwassing". Dit is een symbolische handeling voor de nieuwe
koning om rein van geest en lichaam het koningschap te kunnen aanvangen. Na het offeren van een
muntstuk, voor de aandrager van de waterkan en handdoek, wordt de nieuwe koning door de
hoofdman omhangen met de koningsvogel, het koningszilver en een bloemenkrans. De officiële
installatie wordt afgesloten met het "gaan" van de nieuwe koning over het uitgespreide gildevaandel.
Deze eer valt naast de gildekoning alleen te beurt aan de koning/koningin van Nederland, Zijne
Heiligheid de Paus en een priester met het Allerheiligste.
Voordat het gildevaandel op de grond wordt uitgespreid wordt plastic uitgelegd om te voorkomen dat
het vaandel beschadigd of onherstelbaar vuil wordt.
Vervolgens trekken beide gilden, (vanaf nu lopen de gildebroeders/zusters van de beide gilden door
elkaar) nog driemaal om de koningsboom, alvorens naar het dorp te vertrekken. Hier aangekomen
scheiden de gilden zich weer om ieder naar haar eigen gildehuis te gaan.
Na een gezamenlijke lunch wordt door de overheid aan de nieuwe koning en zijn familie een receptie
aangeboden. Deze receptie is met handgift.
Een ieder die de receptie bezoekt krijgt van de koning een consumptiebon te besteden op de locatie
waar de bon is uitgereikt.
Ook het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën komt de koning en zijn familie de hand schudden (eveneens met handgift) na eerst een vendelhulde te hebben gebracht. Dit is tevens het einde van
het officiële gedeelte van het koningschieten.
De dag wordt verder, door beide gilden en hun gevolg, gezamenlijk voortgezet met een bezoek aan de
Lieropse horecazaken. De volgorde van bezoek is als eerste het gildehuis van het zustergilde. De laatst
bezochte horecazaak is het eigen gildehuis. Een ieder die de receptie bezocht heeft en bij de gilden
aansluit krijgt namens de koning een consumptiebon bij elke bezochte horecazaak.
Om omstreeks 18.30 uur wordt de koning met zijn familie naar zijn huis begeleid. Hier wordt de dag
afgesloten met koffie en broodjes. Deze worden door de koning aangeboden. Het gilde biedt aan alles
te organiseren bij de koning op locatie zodat de koning en partner hier geen omkijken naar hebben.
Met een vendelhulde van zijn / haar eigen gilde wordt deze dag vol traditie afgesloten.
Op dinsdag is er een Eucharistieviering ter intentie van de overleden leden der beide gilden. Nu gaan
gildebroeders en -zusters op eigen gelegenheid en niet geüniformeerd naar de kerk. Is op deze dag
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geen priester beschikbaar dan kan de Eucharistieviering vervangen worden door een woord- of
communiedienst al of niet geleid door eigen leden. Is er ook geen woord- of communiedienst dan
schuiven de intenties door naar de Eucharistieviering van het aansluitende weekeinde.
Opmerking 1: tijdens de kermisdagen wordt van beide gilden een vendel op het koor gehangen en
vaandels in de kleuren van beide gilden aan de pilaren gehangen (Sint Antonius Abt links, Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën rechts). Dit om de verbondenheid met de kerk te bevestigen.
Opmerking 2: tijdens de kermisdagen wordt het "oude" gildevaandel in de Sint Antonius Abt kapel
geplaatst en worden tijdens Eucharistievieringen de altaarkaarsen aangestoken.
Opmerking 3: nadat de aftredende koning ontdaan is van zijn koningsvogel en koningszilver biedt hij
het Gilde van Sint Antonius Abt zijn koningschild aan.
Opmerking 4: de koning mag tijdens de periode dat hij koning is zijn eigen koningsschild dragen.
Opmerking 5: de nieuwe koning kan een koningin/gemaal benoemen, maar is hiertoe niet verplicht.
Opmerking 6: in het jaar van het koningschieten worden de Eucharistievieringen tijdens de
kermisdagen zes tot acht weken voor de kermis besteld en worden bekostigd door het gilde.
Opmerking 7: mochten de handgiften onvoldoende zijn om de kosten van de door de koning
uitgedeelde consumpties en de maaltijd bij de koning thuis te voldoen, wordt deze aangevuld uit de
gildekas.
10. PROGRAMMA LIEROP KERMIS
Zaterdag:
11.00 uur: aanzeggen kermis bij koning en overheid door de tamboers en vendeliers
19.00 uur: kermis officieel openen middels een rondgang door het dorp samen met gilde Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën en fanfare Sint Willibrordus
Maandag:
08.45 uur: vertrek vanuit in gildehuis naar de kerk
09.00 uur: Eucharistieviering met gildeceremonie
09.45 uur: vendelhulde aan de, bewoners, personeel en bestuur Steunpunt Plus Henricushof
10.15 uur: koffietafel geüniformeerde leden van beide gilden en genodigden
11.30 uur: vertrek naar schietterrein de Roovere
12:00 uur: aanvang koningschieten
13.30 uur: installatie nieuwe koning
14.00 uur: vertrek naar gildehuis
15:00 uur: receptie in het gildehuis
15:15 uur: koningsfeest met de beide gilden
18.30 uur: afsluiting feest ten huize van de nieuwe koning
(De tijden na 12:00 uur zijn bij benadering)
Dinsdag:
09.00 uur: Eucharistieviering, woord- of gebedsdienst
Opmerking: bij de opening van Lierop kermis op zaterdagavond worden tijdens de rondgang de
Lieropse horeca gelegenheden bezocht. Zij bieden tijdens dit bezoek een consumptie aan, aan allen
die bij de opening van de kermis betrokken zijn. Of de horeca exploitanten wel of niet van een bezoek
van de drie verenigingen gediend zijn wordt twee weken voor de kermis door de twee hoofdmannen
in een persoonlijk gesprek met hen besproken.
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11. GILDEFEESTEN
Het gilde is volgens het kringreglement verplicht deel te nemen aan een kringgildefeest. Aan een vrij
gildefeest, georganiseerd door een gilde uit kring Peelland, wordt uitzonderingen daargelaten, vrijwillig deelgenomen.
Deelname aan een gildefeest buiten de eigen kring, landjuweel of andere gilden gebonden activiteiten,
wordt besloten door de leden op de jaarvergadering of indien nodig tijdens een extra vergadering van
de geüniformeerde leden.
12. PLAATSELIJKE OF GEMEENTELIJKE FESTIVITEITEN
Het gilde is in principe bereid om aan alle, plaatselijke en gemeentelijke festiviteiten haar medewerking te verlenen. Deze diensten worden niet aangeboden: wil men de medewerking van het gilde
bij een festiviteit, dan moet er om gevraagd worden.
Enkele voorbeelden waaraan het gilde haar medewerking verleent zijn:
de aubade te Someren op Koninginnedag,
de intocht van Sint Nicolaas in Lierop,
de vijfjaarlijkse bevrijdingsherdenking van Lierop bij het Frank Doucette monument.
Opmerking: als in Lierop een activiteit wordt georganiseerd waarbij de aanwezigheid van het gilde
op prijs wordt gesteld, en deze activiteit overlapt een activiteit buiten Lierop, dan heeft de activiteit in
Lierop de voorkeur tenzij de overheid anders beslist.
13. HERNIEUWING VAN DE EED VAN TROUW
De Hernieuwing van de Eed van Trouw wordt bij uitzondering door het gilde aan kerkelijke of
wereldlijke overheden afgelegd. Dit gebeurt onder meer tijdens Eucharistievieringen met gildenceremonieel, installatie van een pastoor, installatie van een nieuwe burgemeester, bij de opening van een
gildefeest en bij een aubade op koningsdag. Bij overige gelegenheden waarbij het gilde betrokken is,
beslist de overheid over het wel of niet afleggen van de Hernieuwing van de Eed van Trouw.
Opmerking: de ceremonie van de Hernieuwing van de Eed van Trouw verloopt als volgt:
De koning en commandant vergezellen de ontvanger van de eed van trouw en doen een stap terug.
De vaandrig neemt een afstand van zes passen van de persoon die de Hernieuwing van de Eed van
Trouw ontvangt, loopt hierna drie passen naar voren, zwaait het gildenvaandel drie keer rechts en
vervolgens drie keer links boven het hoofd van de ontvanger, staat enkele seconden stil en loopt drie
passen achteruit. Hij blijft staan totdat hij een handdruk van de ontvanger heeft gekregen.
Met deze handdruk is deze korte, maar zeer belangrijke gildenplechtigheid voorbij.
14. VENDELHULDE
Bij een huwelijk, een huwelijks- of dienstjubileum, een koninklijke- of kerkelijke onderscheiding, et
cetera van doorgaans een gildelid, kan op aanvraag van het gildelid of diens familie een vendelhulde
gebracht worden.
Opmerking 1: traditionele vendelhuldes zijn: kermismaandag, aan bewoners, personeel en bestuur
van Henricushof, en aan de nieuwe koning van het schietende gilde.
Opmerking 2: aanvraag voor een vendelhulde wordt beoordeeld door de overheid.
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Opmerking 3: een vendelhulde heeft voor het gilde een grote waarde. Er dient op gelet te worden dat
deze niet zomaar gegeven wordt.
15. BEGRAFENIS / CREMATIE VAN EEN GILDENLID
Wanneer de overheid in kennis wordt gesteld dat een van de gildeleden is overleden zal zij haar opwachting maken ten huize van de overledene om de nabestaanden te condoleren en de diensten van
het gilde aanbieden bij de uitvaart / crematie en indien zij dit op prijs stellen met gildeneer afscheid
van de overledene te nemen. Een en ander overeenkomstig het huishoudelijk reglement.

16. ACTIVITEITEN IN DE KERK
Kerk atributen wanneer
Kermis

Teerdag gewoon

Teerdag
patroonsdag

Gildefeest
Organisatie
eigen gilde

Plaatsen oud siervaandel antoniuskapel
Kaarsen aan op antonius altaar

X
Za t/m Di

X
Maandag

X

Standaard siervaandel

Maandag

Standaard siervaandel en pieken

Maandag

Gebed Antoniuskapel

X

Vaantjes links/rechts (groen)
Vaandel koor links/rechts (groen)
Vaantjes links/rechts (groen/rood)
Vaandel koor links/rechts (groen/rood)

X

X

X

Afhankelijk

X

X

X

X

X

Afhankelijk

X

X

Uitvaart indien in
functie

Uitvaart indien in
functie

Afhankelijk

X

X
Terugkomst
kerkhof

Terugkomst
kerkhof

Concecratie met vaandel en trom
Geuniformeerd

X

X

X

X

X

Afhankelijk

X

X

X

Afhankelijk

Afhankelijk

7-11-2007

7-11-2007

X
7-11-2007

Za t/m Di

X
7-11-2007

Za t/m Di

X
X
maandag

X
maandag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Maandag

Maandag
Schietend gilde

X

X

7-11-2007
Afhankelijk
Feb. 2014

Feb. 2014
Uitvaart indien in Uitvaart indien in Uitvaart indien in
functie
functie
functie

Feb. 2014

Feb.2015
Indien in functie

Koningsschild van overledene op kist
Roffel + neigen vaandel tijdens consecratie

7-11-2007

X

X
Hernieuwing eed van trouw

7-11-2007

Afhankelijk

Gildenkaars Ommel
Offeren op trom

Overlijden
Huwelijk/doop
Geuniformeerd lid
avaonwake +
Lid
Lid buiten Lierop uitvaart

X

X

dd.

Overlijden

X

X
Maandag

Overlijden
Lid Lierop
avaonwake +
uitvaart

besluit bestuursvergadering

Indien in functie

Indien in functie
Feb.2015

X
Maandag

X

X

X

17. OPSTELLING
Tijdens de officiële optredens zal het gilde zich in onderstaande opstelling presenteren.
Standaardrijdster - gaat van links naar rechts.
*·Bordjesdrager
* Commandant in het midden voorop.
* Tamboers.
* Hoofdvaandel.
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*
*
*

*
*
*

Koning en koningin geflankeerd door hellebaarddragers.
Zilverdragers geflankeerd door hellebaarddragers.
Hoofdman en beschermheer geflankeerd door
hellebaarddragers of
piekeniers of
gildezusters (gildezusters dragen geen attributen).
Gildebroeders zonder attributen.
Jeugdvendeliers.
Vendeliers.

Het geheel wordt achter door drie vendeliers afgesloten.
De opstelling van de gildebroeders en zusters moet in verhouding zijn.
De commandant maakt de opstelling aan de hand de aanwezigen.
18. OUD GEBRUIK I
Traditiegetrouw brengen enkele leden van de overheid rondom Witte Donderdag een mandje eieren
naar de beschermheer.
19. OUD GEBRUIK II
Alleen bij geüniformeerde leden, waar op verzoek een vendelhulde wordt gebracht, wordt het
volgende cadeau aangeboden;
 Huwelijk: kopie van het oudste reglement ingelijst (één zichtbaar, overige onzichtbaar)
 25 jarig huwelijk: kopie oudste gildendocument
 40 jarig huwelijk: functie beeld ( bijvoorbeeld beeld vendelier)
 50 jarig huwelijk: Sint Antonius Abt beeld
Overige leden die het gilde uitnodigen om bij huwelijksjubileum of ander feest aanwezig te zijn
krijgen enkel een vendelhulde.
De overheid behoudt zich het recht uitzonderingen te maken.
20. ONDERSCHEIDING
Contributie betalende gildeleden, die 25, 50, 60 of meer jaren lid van het gilde zijn, krijgen voor het
bereiken van deze mijlpaal een onderscheiding. Zij worden onderscheiden met een zilveren-, goudenrespectievelijk gouden speld met “robijn” voorstellend de beeltenis van onze patroonheilige.
Jubilarissen van 70 jaar krijgen een oorkonde en een Sint Antonius Abt beeld aangeboden.
Opmerking 1: de familie wordt tijdig mondeling geïnformeerd over de komende onderscheiding.
Opmerking 2: de kosten, verbonden aan het vervaardigen van de onderscheidingen komen ten laste
van het Gilde van Sint Antonius Abt.
Opmerking 3: het onderscheidingsteken (speld) blijft eigendom van het gilde en moet daarom na het
overlijden van de gedecoreerde terug naar het gilde.
Opmerking 4: de onderscheiding wordt uitgereikt op de jaarlijkse teerdag, bij voorkeur tijdens de
teeravond.
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De uitreiking van de onderscheiding wordt gedaan door de hoofdman, bij verhindering door de
dekenschrijver, anders door een lid van de overheid.
21. KRINGONDERSCHEIDING
Gildeleden, welke bijzondere verdiensten hebben geleverd voor het gildewezen, kunnen in
aanmerking komen voor een kringonderscheiding. Het besluit tot aanvraag hierover ligt bij de
overheid.
De overheid vraagt de kringonderscheiding aan bij het kringbestuur volgens de op dat moment
geldende procedure.
Opmerking: de uitreiking van de kringonderscheiding geschied overeenkomstig procedures
vastgesteld door het kringbestuur. De kosten van de kringonderscheiding komen voor zover niet ten
laste van het kringbestuur ten laste aan het gilde. Een toegekende kringonderscheiding wordt bij
voorkeur uitgereikt op de jaarlijkse teerdag. De kringonderscheiding wordt uitgereikt door de
voorzitter of vice-voorzitter van het kringbestuur.
22. VRIJWILLIGER VAN HET JAAR
Vanaf 2005 kiest de overheid een vrijwilliger van het jaar, “in het zonnetje gezet” wordt dit binnen het
gilde genoemd. Tijdens de jaarvergadering wordt deze vrijwilliger bekend gemaakt en gehuldigd.

23. RECEPTIES
Het gilde wordt regelmatig voor recepties uitgenodigd. Hieraan zal gevolg worden gegeven indien dit
een: verenigingsjubileum (25, 40, 50 jaar bestaan of meer)
kampioenschap van een vereniging of een of meerdere personen uit Lierop betreft.
Ook recepties waar een gildenlid persoonlijk bij betrokken is, bijvoorbeeld Koninklijke onderscheiding, Pauselijke onderscheiding, prins carnaval etcetera, zal worden bezocht.
Persoonlijk bezocht worden recepties van jubilerende gildeleden van zustergilden binnen de gemeente
Someren, of die gehouden worden ter gelegenheid van een gildefeest in kring Peelland.
Recepties gehouden ter gelegenheid van jubilerende gildeleden in kring Peelland, worden niet
bezocht. Deze jubilarissen krijgen een felicitatiekaart toegestuurd.
24. KRAAMVISITE
Wanneer er bij een der gildeleden een kind is geboren en dit aan de overheid wordt medegedeeld
(mondeling of via een geboortekaartje) zullen enkele van onze gildeleden op kraamvisite gaan en een
attentie (het maximum bedrag wordt jaarlijks door de overheid bepaald) aanbieden.
25. UITVAARTEN OVERLEDEN PEELLANDSE GILDENLEDEN
Indien er uitnodigingen komen om uitvaartdiensten, begrafenissen of crematies bij te wonen van
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overleden Peellandse gildeleden zal, indien mogelijk, hieraan gehoor worden gegeven.
26. SCHIETTERREIN DE ROOVERE (schuilgelegenheid en Mariakapel)
Met het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën zijn afspraken gemaakt over het beheer en
onderhoud van schietterrein de Roovere, de schuilgelegenheid en de Mariakapel. Beide gilden hebben
hiervoor twee personen aangewezen die deze zitting nemen in de “beheersgroep”.
Zo zal er een keer per jaar (najaar) een verslag worden uitgebracht, van zowel de activiteiten als het
financiële, aan beide overheden. De schuilgelegenheid zal, naast het normale schoonhouden,
tweemaal per jaar een grote schoonmaakbeurt krijgen. Het koningschietende gilde zal het gebouw
schoonmaken in het voorjaar en voor het koningschieten.
27. OVERIGE ACTIVITEITEN
Overige activiteiten zijn acties die gehouden worden om de financiële middelen van het gilde te
verruimen. Zo wordt er medewerking verleend aan het kienen en wordt twee keer per jaar (in de lente
en de herfst) een oud-ijzeractie gehouden. Verder wordt er in het voorjaar (rond Moederdag) een
bloemenverkoopactie (geraniums) georganiseerd.
28. DE OVERHEID
Alle in de voorgaande hoofdstukken besproken activiteiten, worden gecoördineerd door de overheid.
Dit doet de overheid zelf of door het aanstellen van commissies of werkgroepen.
De overheid bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen, welke de volgende benamingen
hebben:
* hoofdman = voorzitter
* deken-schrijver = secretaris
* deken-schatbewaarder = penningmeester
* deken = overheidslid
Een meeregerende deken is een overheidslid zonder speciale taak. Heeft deze een functie binnen het
gilde, bijvoorbeeld vaandrig, tamboer, vendelier etcetera, dan wordt hij deken-vaandrig, dekentamboer, deken-vendelier etcetera genoemd.
Taken overheidsleden:
De hoofdman: is voorzitter van alle vergaderingen en bijeenkomsten en is belast met alle taken, die
de wet, de statuten, het reglement en tradities hem opleggen.
De deken-schrijver: is gehouden van alle overheid- en ledenvergaderingen notulen te maken.
Verder het maken van een jaarverslag, zorgt voor publiciteit voor de plaatselijke en regionale pers.
Bij afwezigheid van de hoofdman treedt de dekenschrijver als zijn plaatsvervanger op. De dekenschrijver wordt benoemd uit leden van de overheid tijdens de eerstvolgende overheidsvergadering
nadat hij / zij als overheidslid is gekozen of herkozen.
De deken-schatbewaarder: is gehouden tot het innen van gelden het doen van betalingen en daarvan
administratie te houden. De deken-schatbewaarder wordt benoemd; zie deken-schrijver.
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De dekens: kunnen een taak toegewezen krijgen bij activiteiten in gildeverband. Deze taken worden
door de overheid in gezamenlijk overleg vastgesteld.
Adviserende in de overheid: Naast de stemgerechtigde overheidsleden nemen ook de koning en
beschermheer deel aan de overheidsvergaderingen. Zij hebben hierin een adviserende rol.

29. VERGADERINGEN
De overheid komt maandelijks, bij een der leden van de overheid thuis, bijeen voor een vergadering.
De locatie wordt bepaald volgens een roulatiesysteem en voor de gemaakte kosten wordt een kleine
vergoeding aan het overheidslid toegekend.
De algemene ledenvergadering wordt gehouden tijdens de teerdag. In deze vergadering legt de overheid verantwoordelijkheid af aan de leden van haar werkzaamheden in het voorbije jaar. Tijdens deze
vergadering worden de leden van de overheid gekozen. Ook worden de leden van de kascommissie
benoemd. Verder wordt onder andere het jaarprogramma vastgesteld.

30. BESLUITEN
Dit document "Gilde van Sint Antonius Abt Lierop Het Jaar Door" wordt door de overheid gebruikt
als leidraad tot het besturen van het gilde.
In gevallen waarin de statuten, huishoudelijk reglement en dit document niet voorzien beslist de overheid.
31. VOOR AKKOORD
Lierop, januari 2017
Namens de overheid.
Voor akkoord het dagelijkse bestuur van Gilde van Sint Antonius Abt te Lierop,

Hoofdman

Deken-schrijver

Henk Berkers

Hannie van de Ven
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Deken-schatbewaarder

Ronny Thijs

