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JAAROVERZICHT 2017 GILDE VAN SINT ANTONIUS ABT LIEROP
16 december 2016 tot en met 15 december 2017
Inleiding:
Het is gebruikelijk dat aan het einde van een jaar teruggekeken wordt naar de gebeurtenissen
en activiteiten die in dit jaar door ons gilde zijn verricht en tevens voor het nageslacht worden
vastgelegd.
Chronologisch overzicht van alle gildenactiviteiten
DECEMBER 2016
16-12 Gildekast opruimen. Het werd weer eens tijd dat de gildekast bij ons gildehuis,
’t
Jagershuis, eens goed werd opgeruimd. Na een paar uurtjes en een volle vuilniszak
afval verder, is er weer volop plaats in de kast. Tevens hebben we alles
geïnventariseerd of te wel opgeschreven wat er allemaal in de kast aanwezig is.
16-12 Animal schieten: Georganiseerd door Black Hawk op schietterrein de Roovere. Dit
17-12 is een tweedaags evenement, met een 120 deelnemers. Samen met ons zustergilde
O.L.V. hebben we hieraan onze medewerking verleend door middel van het verzorgen
van het natje en het droogje voor de deelnemers van het animal schieten.
21-12 Uitvaart Jan van de Ven. Wij hebben met gilde eer afscheid genomen van Jan.
Op 15 december 2016 is op 87-jarige leeftijd onze gildebroeder Jan van de Ven (Jzn)
overleden. Jan was vlak na de oorlog in 1946 lid geworden. Hij was de zoon van Hannes
van de Ven die nog meerdere zonen, schoonzonen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen had die leden van het gilde werden. Begin 2016 werd Jan nog
gehuldigd vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap van ons gilde. Samen met zijn vrouw
Betsie verhuisde hij in 2003 van de Vaarsehoefweg in Lierop naar Huize Bartholomeus
in Asten. De laatste jaren woonde hij in De Lisse te Asten.
JANUARI 2017
02-01 Nieuwjaarsreceptie gemeente Someren. Werd bezocht door Koning Ronny en
Koningin Josephine.
02-01 Kiengeld. Dit is de opbrengst van alle kienavonden van 2016. De uitbetaling vond plaats
bij van Oosterhout. Opgehaald door hoofdman Henk berkers.
04-01 Overheidsvergadering: Bij hoofdman Henk Berkers.
05-01 Kienen: Hier hebben we medewerking aan verleend. Dit wil zeggen dat er twee
personen aanwezig zijn. Een persoon “ draait de balletjes “ en de andere persoon roept
de nummers op van de kaart bij de persoon die kien heeft, en geeft bij “’n goeie kien” de
gewonnen prijs. Op het einde van het jaar wordt het bedrag dat overblijft na alle kien
dagen verdeeld onder de verenigingen die bij de kien avonden meehelpen.
14-01 Teerdag 2017: De dag begon met een Eucharistieviering, met als voorganger
gildepastor Jan Zwirs, ter intentie van de overleden gilde leden, Drika van de Ven en Jan
van de Ven.
Jaarvergadering: In ons gildehuis Eet-en Drinkcafé ’t Jagershuis.
Henk opende voor de laatste keer als hoofdman de vergadering met de Christelijke
Groet. Het behandelen van de vaste agenda punten zoals de notulen van de
jaarvergadering 2016, het jaarverslag, ’t financiële jaarverslag, de kas
controlecommissie, ’t doornemen van het programma 2017 en de mededelingen van de
tamboers, vendeliers, schutters en beheers commissie de Roovere.
Het bestuur heeft aanpassingen/wijzingen aangebracht in ons “Huishoudelijk
Regelement” en bij “Leidraad Het Jaar Door”. Deze documenten hebben ter inzage
gelegen bij Ronny Thijs en bij Hannie van de Ven voor de leden. Jos van Lieshout heeft
een samenvatting gemaakt over de belangrijkste veranderingen in beide documenten.
Beiden worden ze door de vergadering goedgekeurd en ondertekend door het dagelijks
bestuur.
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Bijzondere aandacht: of ook wel in het zonnetje, gildebroeder Leo Verberne. Hij werd
dit jaar in het zonnetje gezet voor zijn verdiensten binnen ons gilde.
Henk wendt zich nu tot Ronny. Hij is al 25 jaar deken-schatbewaarder en dat verdient ’n
speech, fles drank en een applaus van de vergadering.
Aftreden hoofdman: Henk heeft hiermee zijn laatste taak als hoofdman uitgevoerd.
Hij treed af als hoofdman, maar is wel herkiesbaar als overheidslid.
Hij heeft nog voor alle aanwezigen een woord van dank voor het vertrouwen in hem voor
de 20 jaar dat hij hoofdman was.
Henk legt zijn hoofdman ketting af en geeft deze over aan Hannie, onze tweede
hoofdman.
Ere Broeder in ’t Groen: Voordat we overgaan naar
het stemmen van de nieuwe hoofdman krijgt Henk nog
een eerbetoon, speech van Jos van Lieshout als dank
voor 20 jaar hoofdman. Maar met eensgezind besluit
van bestuur word Henk ook benoemd tot Ere Broeder in
’t groen, en Jos overhandigd de bijbehorende T-speld
onder luid applaus van de aanwezige leden. Voor zijn
vrouw Ine was er een mooie bos bloemen. Henk is
aangenaam verrast en bedankt iedereen nogmaals.
Bestuursverkiezing: De vergadering stemt Henk met
26 stemmen voor en 1 ongeldige stem in het bestuur.
Nieuwe Hoofdman. Er zijn geen aanmeldingen voor de taak als hoofdman. Het bestuur
stelt Jos van Lieshout voor als kandidaat. Jos word verkozen met 25 stemmen voor en 1
ongeldig. Hannie hangt Jos de hoofdman ketting om en wenst hem veel succes met zijn
nieuwe functie binnen het bestuur.
Hoofdman Jos zet de vergadering voort met een dankwoord voor het vertrouwen dat de
vergadering in hem heeft. Hij meld wel dat hij maximaal 4 jaar hoofdman wil zijn.
Teeravond: Deze is in zaal Van Oosterhout, en als vanouds weer zeer gezellig.
Na een geweldig en smakelijk buffet dat verzorgd is door Nellie van Oosterhout is het
tijd om onze jubilarissen te huldigen.

25 jaar lid: Huub van Horik (Jzn) en Ronnie Obbema (Fzn). Ronnie kon vanavond
helaas niet aanwezig zijn en zal op een ander tijd stip worden gehuldigd.
50 jaar lid: Jan Hendriks, Antoon Leenen en Jan van Eijk (Fzn). Jan van Eijk kon
vanavond ook niet aanwezig zijn en zal ook op een ander tijdstip worden gehuldigd. De
huldiging van Jan en Antoon wou Henk nog graag doen, want de aanwezige jubilarissen
zijn zwagers van hem. Na het officiële gedeelte kan de feestavond beginnen.
Er was ook weer een quiz in elkaar gezet door Jos van Lieshout, Ronny Thijs en Miriam
Verberne, waar zoals altijd weer volop aan deelgenomen werd. Het was weer een
succes. Om 1.00 uur werd de teeravond afgesloten. Het was weer een gezellige
“gruune” teerdag.
16-01 Nieuwe gildeleden: Joke Megens.
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18-01 Jaarlijkse kaartavond: In ons gildehuis. Het was weer een
gezellige kaartavond. De beste rikker van dit jaar was weer
“unne gruune” Ton van de Ven (Fzn). Proficiat!!

22-01 Kringdag vendelwedstrijd Vlierden.
Ook deze vendelwedstrijd om het kringkampioenschap in,
verschillende klassen, was verzet ivm het slechte weer op 7
juni 2016 tijdens de kringdag in Vlierden.
Jasper Thijs heeft deelgenomen in de klasse B. Hij behaalde 51 punten, de winnaar had
er 52, wat goed is voor een 2de prijs. Heel goed gedaan Jasper. Proficiat !!!!
29-01 Siris vrienden lid: Voor 2016 door overmaking van € 10.- aan Siris.
FEBRUARI 2017
01-02 Overheid vergadering: Bij Hannie van de Ven.
02-02 Kienen: Hier hebben wij onze medewerking aan verleend.
05-02 Vendelvergadering. Peter Berkers Wim van Brussel Harrie Berkers en Jasper Thijs
hebben hier aan deelgenomen.
15-02 Mien van Seggelen van Horik overleden.
Mien hoorde bij de eerste vrouwen die lid konden worden van ons gilde en was lid sinds
2001.Het gilde vond in haar een trouwe betrouwbare hulp in aankondiging van diverse
activiteiten. Vele honderden briefjes over het oud ijzer en de geranium actie gingen via
haar hand in de brievenbus van de Lieropse mensen. Toen het lichaam begon te
protesteren werden de gilde activiteiten van Mien stilzwijgend door zoon Wouter
overgenomen.
21-02 Uitvaart met gilde-eer van Mien van Seggelen van Horik.
24-02 Enkele leden zijn naar de uitvaart van OLV lid Sjaak Cortooms geweest.
MAART 2017
08-03 Overheid vergadering: Bij Peter Berkers.
09-03 Kienen: Het kienen is voor onbepaalde tijd stopgezet. Op het moment is er geen
persoon die de nummers omroept. Zodra er iemand gevonden is gaat het kienen weer
door en zullen wij ook weer gaan mee helpen. Henk Berkers volgt het op de voet.
11-03 Kring jaarvergadering Peelland bij Gilde Willibrordus in Vlierden. Hier hebben we
met 3 personen aan deelgenomen. Deze dag is geuniformeerd en word gestart met een
H. Mis waarna de koffietafel, en dan volgt de jaar vergadering. Tijdens de vergadering
worden met het kringbestuur en de gildes van Kring Peelland allerlei items besproken en
vastgelegd.
11-03 Receptie Jubilarissen bij zustergilde OLV . Hier zijn we met 3 personen naar toe
geweest om de jubilarissen hiermee persoonlijk te feliciteren.
16-03 Hoofdmannen beraad. Hier hebben we met 2 personen aan deelgenomen. Tijdens
deze vergadering worden er allerlei informatieve items besproken.
25-03 Oud ijzer actie. De rondgang voor oud ijzer door Lierop heeft weer het nodige
opgebracht, met dank aan de vele vrijwilligers.
26-03 Hoeden Dames. Er komen 2 geuniformeerde dames bij. We zijn met 5 gilde leden naar
de firma KOPKA in Brüll in Duitsland geweest, waar we nieuwe basis hoeden hebben
gekocht. Onze hoeden maakster Eva uit Leende kan nu aan de slag om ze gilde waardig
gaan maken.
27-03 Jaarvergadering KNTS. Hier worden allerlei items, betreffende het geweer schieten bij
de gilden, besproken. Onze geweer meester Guus van de Ven heeft hier aan
deelgenomen.
28-03 Rood /Groen overleg. Wij zijn dit jaar de gastheer. Tijdens dit overleg met ons
zustergilde OLV worden de agenda’s overlegd, en het beheer van het schietterrein “de
Roovere” en wat er verder ter sprake komt.
30-03 Nieuwe sjerpen en tasjes voor de dames. Na een ferme zoektocht in diverse stof en
fournituren winkels is er uiteindelijk het nodige sierband voor de sjerpen en nieuw touw
voor in de tasjes.
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Het probleem was de kleur van het sierband, goud/koper. Nergens meer te verkrijgen,
word niet meer in die kleur gemaakt. Dus…. zelfde sierband maar dan in goud kleur
gekocht. Nu zetten we op de oude dames sjerpen ook dit band er op zodat alles weer
een geheel is. Vandaag is alles naar onze naaister Thea Looymans gebracht. Zij gaat er
mee aan de slag.
APRIL 2017
02-04 Schietwedstrijd SAA op De Roovere. Ons gilde organiseert deze wedstrijd. Onze
schutters hadden deze keer weinig resultaat, oftewel geen. Nou volgende keer beter.
Rina van Brussel en Hannie van de Ven zorgden voor het natje en het droogje voor alle
schutters, zij stonden dus in de Roovere keuken.
03-04 Hoeden. Om dezelfde kleur stof te krijgen dat al om de bestaande hoeden zit, ook hier
weer vele stofwinkels gehad, en het niet kunnen vinden. Oftewel , dit word ook niet meer
in het brons gefabriceerd. Dus.. hier ook weer de goudkleur versie genomen, dus de
bestaande hoeden krijgen nu ook een nieuwe sierrand. Vandaag hebben we de nieuwe
hoeden en materialen plus de dames hoeden die ook nieuw sierband om de hoed
krijgen naar onze hoeden maakster Eva (Evaline in Leende) gebracht.
04-04 Kans Plus overleg: Deze vergadering gaat vooraf aan het groot Someren overleg. De
vier Somerense gilden en bestuur van Kans Plus en het St Joris gilde uit Asten zijn
hierbij aanwezig. Op 7 mei vind de jaarlijkse schietwedstrijd voor Kans Plus plaats. Dit
jaar georganiseerd door ons gilde bij schietterrein de Roovere.
04-04 Groot Someren overleg: Tijdens deze jaarlijkse vergadering worden de agenda’s van
de 4 gilden doorgenomen, en wat er verder ter tafel komt.
05-04 Overheid vergadering: Bij Wim van Brussel.
14-04 De nieuwe sjerpen zijn klaar en zijn vandaag naar Marjans borduurshop in Milheeze
gebracht om het gilde logo erop te laten borduren.
26-04 De sjerpen zijn geborduurd en opgehaald.
27-04 Koningsdag in Lierop en Aubade in Someren. Met 18 geuniformeerde gildeleden,
waaronder 1 jeugdlid, hebben we deelgenomen aan de opening van Koningsdag in
Lierop en de Aubade in Someren.
De weersvoorspelling was slecht, koud regen en veel wind, maar we hebben het droog
gehouden en de wind viel ook mee. Het oranjebittertje tijdens de Aubade in Someren
zorgde er voor dat we het weer wat warmer kregen. Het was een mooie koningsdag voor
het gilde.
30-04 NBFS Kruisboog op de wip bij gilde Sint Joris in Diessen. Hier hebben onze
kruisboog schutters, Wim van Brussel, Peter Berkers, Guus, Ton, Dirk en Hannie vd Ven
aan deel genomen. Na het afkampen eindigde Dirk van de Ven op de 3de plaats en Guus
van de Ven op de 4de plaats. Gefeliciteerd heren.
MEI 2017
03-05 Overheid vergadering: Bij Hoofdman Jos van Lieshout
06-05 Geraniumaktie: De geraniumaktie is weer goed verlopen
07-05 Kans Plus schietwedstrijd (geweer): Dit is een schietwedstrijd voor het gehandicapte
kind. Deze wedstrijd is altijd op de eerste zondag in de maand mei. St Lambertusgilde,
Gilde van St Antonius Abt, St Joris Gilde, Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën
en het St Joris Gilde uit Asten verzorgen deze schietwedstrijd. Dit jaar is de organisatie
van deze wedstrijd in handen van ons gilde, en vind plaats op het schietterrein de
Roovere. Alle geweer schutters van Kring Peelland worden voor deelname uitgenodigd.
De opbrengst van deze wedstrijd is voor Kans Plus. Onze geweer schutters, Ton en
Guus van de Ven, Peter Berkers en Wim van Brussel hebben ook deelgenomen aan
deze wedstrijd. Ton van de Ven was 6de geworden bij het vrije hand schieten. Proficiat
Ton. Sylvia Sijbers en Hannie van de Ven verzorgde voor alle deelnemende schutters
het natje en het droogje of te wel, ze stonden in de Roovere keuken.
10-05 Zomeravond kruisboog op de wip bij OLV op schietterrein de Roovere: Dit is een
competitie voor de kruisboog schutters. De volgende gilden doen hier aan mee: Gilde
van St Antonius Abt Lierop, St Antonius Abt uit Deurne, Onze Lieve Vrouw van de Zeven
Weeën uit Lierop, Onze Lieve Vrouw uit Aarle-Rixtel, St Lambertus Gilde uit SomerenEind, St Joris Gilde uit Asten, St Agatha Gilde uit Boekel, St Willibrordus Gilde uit
Vlierden, St Antonius Gilde uit Stiphout en het St Servatius Gilde uit Lieshout. Uit deze
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gilden zijn 38 kruisboog schutters die in 8 wedstrijden bepalen wie het beste viertal en
wie de beste individuele schutter is. Voor ons gilde nemen de volgende schutters deel:
Peter Berkers, Wim van Brussel en Ton, Dirk, Hannie en Guus van de Ven.
Zomeravond kruisboog op de wip in Deurne bij St Antonius Abt Gilde.
Oud ijzerbak weer vol. De oudijzer container die bij Jan van den Eijnden (Hoeks) staat
is weer vol. De mensen uit Lierop en omstreken weten hem goed te vullen. Oudijzer
handelaar Kuijpers uit Deurne heeft hem, onder toeziend oog van Peter Berkers, weer
opgehaald en een lege terug geplaats.
Hemelvaart Processie in Ommel.
Overleden oud koning en gildebroeder Jan van de Laar in de leeftijd van 79 jaren, 10
dagen na zijn echtgenote Tonny van de Laar Verberne. Jan is sinds 1967 ook lid van
Gilde St. Lambertus Someren Eind en oprichter van het Gildehuis Café Jan van Tieskes.
Jan heeft jaren als kastelein zijn zaak gerund in Someren -Eind was ook lid van ons
gilde. Hij is lid geworden in zijn trouwjaar 1960 via zijn vrouw Tonny Verberne. Hij was
Koning van 1964 -1966.Jan was destijds woonachtig op de Achterbroek alwaar hij de
frisdrank kistjes repareerde van 7-up.
Op 31 Mei 2017 heeft het gilde haar gildebroeder na de
afscheids ceremonie die in zijn café plaats vond, met
gilde eer ten grave gedragen op het parochiekerkhof in
Someren Eind.
Rabo clubactie. Dankzij vele stemmen hebben wij weer
een mooi bedrag mogen ontvangen van de Rabo
clubactie. Hartelijk dank allemaal!!
NK kampioenschap geweer op de wip. Dit vond plaats
op schietterrein de Roovere.
De dames hoeden zijn “opgepimpt”. We hebben nu 6
geuniformeerde dames, met jawel alle 6 een zelfde outfit.
Uitvaart met gilde eer van Jan van de Laar .
Zomeravond kruisboog op de wip in Aarle-Rixtel bij
OLV Gilde.

JUNI 2017
03-06 BBQ zaterdag schutters: Iedere zaterdag middag vanaf 14.00 uur word er bij
schietterrein De Roovere geoefend door de schutters van OLV en St Antonius Abt. Ook
houden ze onderling een geweer en kruisboog competitie. Op de eerste zaterdag van
juni word de uitslag bekend gemaakt en het seizoen afgesloten met een BBQ.
04-06 Bertie Berkers en Hannie van de Ven hebben de pakjes voor de jeugd aangepast,
zodat ze op de kringdag ook geuniformeerd mee kunnen lopen. Er is ook nog een kleine
vlag gemaakt door Hannie. Kan Bram langs opa Peter lopen!!!
05-06 Op verzoek van vendelier Jasper zijn er door Hannie hoezen gemaakt voor de vendels
en het sier vaandel.
07-06 Zomeravond kruisboog op de wip in Vlierden bij St Willibrordus in Vlierden
09-06 De edelemetalen van oudijzer actie maart zijn weggebracht naar oudijzer handelaar
Kuijpers in Deurne, door Peter Berkers, Ronny Thijs en Ton van de Ven.
10-06 De gilde attributen die we morgen nodig hebben worden vanmiddag naar de Ruchte
gebracht, en mogen morgen, na de optocht, op de Potacker overnachten. Op maandag
moeten ze dan weer opgehaald worden!
11-06 Kringgildedag Peelland in Someren bij St Joris Gilde. Het outfit van de dames is
weer helemaal op orde, vorig jaar de heren. De jeugd heeft ook weer de pakjes op orde,
dus we zijn er helemaal klaar voor!!
Met 31 geuniformeerde gilde leden en 6 jeugd leden, Bram en Cas van Bree (klein
zonen van Peter en Bertie Berkers) en Fleur en Luc Lantinga en Stijn en Joost van de
Ven (klein kinderen van Ton en Hannie van de Ven) vertrekken we bij de Ruchte om
naar de Potacker, het gilde terrein, te lopen. Het is vandaag warm, erg warm, 33
graden!!!! Gelukkig hebben we “waterdragers” (Jolanda en Robin Lantinga en Bertie en
Susan Berkers) die met ons meelopen en alle gilde leden tijdens de optocht voorzien
van een verfrissende slok water. Op het gildeterrein konden we in de schaduw wat
bijkomen tot de massale opmars en het slangendefilé. Hierna hebben we ons gezellig
onder de schaduwrijke bomen genesteld. De kruisboog schutters schoten hun wedstrijd
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en het viertal Ton en Guus van de Ven, Wim van Brussel en Peter Berkers schoten zich
naar de eerste plaats. Proficiat heren !!!!!!. Jasper Thijs vendelde met acrobatiek, maar
helaas liet hij een paar keer de vlag vallen. Jammer, maar het is wel geweldig om te zien
hoe hij alles uitvoert.
We hadden de 5de prijs in de optocht!! Allemaal zeer goed gelopen!!!!!
Al met al hadden we weer een hele mooie gilde dag.

Hallo ik ben Stijn van de Ven.
Ik schrijf een klein stukje over de kringgildedag in Someren.
Wij, Fleur, Luc, Bram, Cas en mijn broertje Joost, liepen mee met ons gilde.
Alle jongens hadden een vendel en Fleur mocht bij de dames.
Joost, Luc en ik liepen achter de tamboers.
Bram en Cas liepen bij de andere vendeliers.
Het was leuk om vooraan te lopen.
Het was heel warm maar de oma van Bram en Cas had optijd drinken voor ons.
Dat was heel fijn.
Wij kregen van oma Hannie een snoepzak die we opsnoepte toen we wachtte op de
massale opmars en het slangen defilé.
Het was heel leuk!
13-06 Overheid vergadering: bij Jasper Thijs
14-06 Zomeravond kruisboog op de wip bij SAA Gilde in Lierop.
25-06 Eurosjopper opruimen. Ronny, Jasper en Josephine Thijs, Jos en Ine van Lieshout,
Henk, Peter en Rob Berkers, Wim van Brussel en Wiljo van Seggelen hebben op
zondag morgen het eurosjopper terrein weer helemaal op orde gebracht.
JULI 2017
05-07 Kruisboog op de wip bij St Servatius gilde in Lieshout.
11-07 Overheid vergadering: bij Henk Berkers
12-07 Kruisboog op de wip bij St Agatha gilde in Boekel. Dit was de laatste wedstrijd van
deze zomer. De uitslag: klasse A een 9de plaats voor Dirk van de Ven, en een gedeelde
5de plaats voor Peter Berkers en Guus van de Ven. Wim van Brussel staat samen met
Ad Vlemmix op de eerste plaats. Afkampen, wie er uiteindelijk eerste wordt, kon
vanavond niet, Ad Vlemmix was niet aanwezig, dit zal op woensdag 30 augustus plaats
vinden in Aarle-Rixtel, tijdens de koppel kruisboog wedstrijd.
In de B klasse werd Hannie van de Ven 8ste en Ton van de Ven 1ste . Allemaal proficiat !!
Wim succes op 30 augustus.
Ook het Gilde heeft een paar weekjes vakantie!!!!!
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AUGUSTUS 2017
30-08 Koppelkruisboog wedstrijd bij OLV in Aarle-Rixtel.
Dit is een kruisboog wedstrijd waar je eerst je eigen 15 pijlen schiet. Nadat alle
deelnemers hebben geschoten worden er 2 personen aan elkaar gekoppeld door middel
van loting. De punten van beide personen worden bijeengeteld. Welk koppel de meeste
punten heeft is eerste, enzovoorts. Zijn er twee koppels met het zelfde aantal punten,
dan moeten deze nog afkampen.
Vandaag is ook nog het afkampen van de zomeravond competitie, tussen Wim van
Brussel en Ad Vlemmix van OLV Lierop. Het afkampen werd gewonnen door Ad.
Wim gefeliciteerd met je 2de plaats!
SEPTEMBER 2017
03-09 Landjuweel in Soest.
Wij zijn met 15 geuniformeerde leden, samen met OLV Lierop per bus naar Soest
gereisd. Onze koning Ronny is jarig dus werd hij bezongen en hij trakteerde op groene
chocolade bloemetjes.
Normaal begint deze dag met de optocht, maar
vandaag eerst stipt om 12.00 uur de massale
opmars en de vendelgroet, en daarna de optocht
door Soest. Je krijgt er kriebels van als er 134 gilden
de massale opmars aangaan!!
Er waren 2 routes uitgezet om zoveel mogelijk
opstoppingen te voorkomen. Wij hadden de rode
route. Er stond veel publiek en wij kregen veel
complimenten en applaus van de toeschouwers. We
moesten wachten om het gilde terrein op te gaan
toen een van onze leden
dit veraangenaamde. De
koning is jarig dus zingen
we hem nu toe. Het
publiek zong ook mee en
koning Ronny was blij
verrast door deze
spontane verjaardags
hulde. Hij bedankte ook
iedereen met zijn
koninklijke groet.
We hebben aan verschillende wedstrijden meegedaan, Koning Ronny natuurlijk aan het
koningschieten, het kruisboog op de wip schieten en aan het jeu de boule. Niemand is in
de prijzen gevallen maar dat mocht de pret niet drukken. Het was een zeer gezellig en
leuk Landjuweel in Soest.
12-09 Overheid vergadering bij Ronny Thijs
16-09 Enkele leden zijn naar de uitvaart geweest van OLV lid Piet van de Ven.
16-09 Kermisaanzeggen bij bestuur. Met ‘n groep van 6 personen werd er gestart bij het
“verst van Lierop wonende” bestuurs lid, om zo langs alle bestuursleden te gaan zeggen
dat “de kermis in Lierop vrijdag al was begonnen !!”. De meeste bestuursleden sloten
aan bij de kermisaanzeggers om als groep van 14 te eindigen bij de hoofdman alwaar
een lekkere lasagne klaar stond. We hebben genoten van het aanzeggen en van de
heerlijke lasagne. Onze “kermisaanzegregelaar”, Guus van de Ven , had het weer prima
geregeld.
16-09 Receptie jubilarissen gilde St Lambertus. Hier zijn Wim van Brussel en Mies Sijbers
naar toe geweest.
16-09 Kermis openen met Gilde OLV en Fanfare. Sinds dit jaar is het van vrijdag t/m
maandag kermis in Lierop. De gilden hebben toch de zaterdagavond aangehouden om
de kermis te openen.
Om 19.00 uur vetrokken we om vervolgens het OLV gilde en de fanfare op te halen, en
vervolgens in stoet naar Nirwana te trekken. Na enkele “natjes” trokken we verder naar
de Vurherd, De Ontmoeting, gildehuis van SAA ‘t Jagershuis en als laatste ‘t gilde huis
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van OLV, café Nelly van Oosterhout. Het was zoals altijd een gezellige boel en werd het
kermis openen rond 22.00 uur afgesloten.
18-09 Kermis maandag koningschieten OLV. Om 9.00 uur was er een H mis door Jan Zwirs
voor alle levende leden van beide gilden. Na de vendelhulde voor de bewoners van
Henricushof togen we naar café Nelly van Oosterhout voor de koffietafel, aangeboden
door OLV. Rond 11.00 uur vertrokken we naar “t schietterrein” of wel de Roovere om
daar eerst bij het kapelleke gezamenlijk 3 keer het Onze Vader en 3 keer het
Weesgegroet gebeden, voor de onderlinge vrede en voor bescherming tegen
ongelukken bij het koningschieten, en vervolgens steken leden van het schietende gilde
een kaarsje aan bij Maria voor een goed verloop van het koningschieten. Hierna mogen
ook andere personen dit doen.
Nu naar de schietbomen waar we 3 keer omheen lopen om de boze geesten van het
terrein je verjagen. We “vrijen” dan de boom. Nadat de koning zijn koningszilver en de
koningsvogel heeft afgelegd kan de strijd om een nieuwe koning voor het OLV beginnen.

De nieuwe koning is Stefan van Heugten.
Het weer was vandaag niet al te best, 15 graden en regenachtig. We hebben tijdens het
koningschieten al een forse regenbui gehad en nu moeten we gaan vertrekken naar het
gildehuis met een donkere dreigende lucht….. en jawel hoor er barst een bui los…. toch
maar even schuilen onder t viaduct. Na 10 minuten schuilen zijn we in de drup door
gelopen om vervolgens optewarmen bij ’t Jagershuis met een lekker broodje
kroket/frikandel. Na een uurtje gaan we onze vendelhulde brengen aan de nieuwe
koning van OLV om vervolgens de nieuwe koning voortestellen in de cafe’s van Lierop.
Dit is ook altijd een gezellige boel. Rond 18.30 uur vertrekken we naar de koning voor
roggebrood met zult en broodjes kaas en ham, en natuurlijk ook het nodige gerstenat.
Het was weer een hele mooie en gezellige Kermis maandag.
19-09 H Mis in koepelkerk om 9.00 uur voor alle overleden leden van beide gilden. Hier
waren 5 SAA leden en 2 OLV leden aanwezig. En pastoor Jan Zwirs natuurlijk. Na de
mis ruimen we de vendels die in de kerk hangen op.
28-09 Oudijzer container bij Jan van den Eijnden (Hoeks) was weer overvol, dus is hij weer
opgehaald door oudijzer handelaar Kuijpers uit Deurne en ook weer meteen een lege
terug geplaatst. De Lieropse bewoners weten de container goed te vinden, dank
daarvoor.
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OKTOBER 2017
08-10 Geweer schietwedstrijd van OLV op de Roovere. Hier hebben onze schutters aan
deelgenomen met als resultaat : Frans van de Ven 1ste vrijehand en Guus van de Ven
3de vrijehand. Prima gedaan heren.
09-10 Overleden Martien van Horik (Mzn) op 87-jarige leeftijd. Martien was in '49 op 19-jarige
leeftijd lid geworden van het gilde. Hij was op moment van overlijden maar liefst 68 jaar
lid van ons gilde Sint Antonius Abt te Lierop. Na de oorlogsjaren heeft hij een belangrijke
bijdrage geleverd aan de opbloei van het gilde. Door zijn inzet heeft hij menig
gildebroeder enthousiast weten te maken en overgehaald om tamboer bij het gilde te
worden. Ook is hij tambour-maître en instructeur geweest van het toentertijd gezamenlijk
tamboercorps van Sint Antonius Abt en O.L.V. van de Zeven Weeën. Zelf heeft hij als
verdienstelijk tamboer bij gildefeesten menig prijsje in de wacht kunnen slepen. In '52
wist hij zich tot koning weten te schieten en deed dat in '54 zelfs nog een keer. Ook was
hij te vinden bij de diverse acties die door het gilde in de loop der jaren op touw gezet
zijn. Bij grote en kleine evenementen kon men steeds een beroep op hem doen.
10-10 Overheidsvergadering bij Hannie van de Ven
13-10 Uitvaart met gilde eer Martien van Horik
13-10 Jaarlijks avondje “bijkletsen” geüniformeerde dames. Dit jaar waren we te gast bij
Petra van Bree, en natuurlijk was het weer een gezellig avondje onder ons !!
14-10 Hoofdmannen dag in ‘s-Hertogenbosch. Hier worden vele zaken besproken
betreffende de Brabantse gilden. Jos. Jasper en Wim hebben hier aan deelgenomen.
15-10 Sittard schutterij treffen. Bij de jaarvergadering was menig lid zeer enthousiast om
naar Sittard te gaan (19 leden), maar nu bleven er maar 11 over, en dit is wel weinig.
Het zal voorlopig de laatste keer zijn dat we als gilde gaan want het animo word
minder….en het is er toch altijd zo gezellig.

We gaan weer samen met de bus met gilde St Lambertus uit Someren Eind. Om half 11
vertrekken in Lierop en om 19.30 uur vertrekken in Sittard. En er tussen in? Een
geweldig ontvangst in Sittard met koffie/thee en koek en Oktoberfest muziek. Om 13.00
uur opstellen en om 13.40 uur vertrek voor een mooie optocht en een geweldig, 5 rijen
dik, applaudisserend publiek. Dat is echt genieten als gilde zijnde.
Daarna in de tent feesten en oja, Ronny moest ook nog koning der koningen schieten.
Maar helaas, 2 schoten voor hem viel de “cirkel”. Jammer maar helaas, maar het kon de
pret niet drukken en we hebben een hele gezellige en mooie dag gehad. In Lierop
aangekomen hebben we nog van een afzakkertje bij ’t Jagershuis genoten.
15-10 Het hoofdvaandel heeft hier en daar wat slijtage rafels. Hannie heeft het zo goed
mogelijk hersteld.
22-10 Najaarsvergadering kring Peelland bij St Joris in Someren. Hier worden allerlei
zaken besproken betreffende kring Peelland. Mies Sijbers, Jasper Thijs en Hannie van
de Ven hebben deze vergadering bij gewoond.
28-10 Oud ijzer actie. De rondgang door Lierop voor oudijzer heeft weer het nodige
opgebracht, met dank aan alle vrijwilligers die zich deze zaterdag weer hebben ingezet,
en natuurlijk de inwoners van Lierop. Want zonder hun is er ook geen oud ijzer!
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29-10 Jaarvergadering Kruisboog op de wip kring Peelland bij St Joris in Someren.
Hier worden de actuele zaken, zoals nieuwe datums en eventuele nieuwe richtlijnen
besproken betreffende het kruisboogschieten op de wip. Hier zijn Dirk van de Ven
(bestuur kruisboog) Wim van Brussel en Peter Berkers naar toe geweest.
NOVEMBER 2017
04-11 Edele metalen van oudijzer actie 28 oktober zijn vandaag weggebracht door Peter
Berkers, Wim van Brussel en Jos van Lieshout. Ook dit leverde weer een mooi bedrag
op!
07-11 Overheid vergadering bij Beschermheer Hub Brants.

16-11 Hoofdmannen Beraad bij De Weijers in Someren, hier hebben Jos van Lieshout en
Jasper Thijs aan deelgenomen.
17-11 Eten bij de Koning. Dit is een etentje aangeboden door de koning aan het bestuur.
24-11 Afscheid Burgemeester Veltman. Met een samenstelling van de 4 Somerens gilden
hebben we in de Ruchte een afscheids vendelhulde gegeven aan Burgemeester Alfred
Veltman en zijn vrouw Wilma .
Van ieder gilde was de koning en koningin, het bestuur en 1 tamboer en 1 vendelier
aanwezig. Na de vendelhulde hebben we de burgemeester en zijn vrouw de hand
geschud en bedankt voor de ruim 17 jaren dat hij onze burgemeester was.
26-11 Intocht Sint in Lierop: We hebben samen met ons zustergilde en de fanfare, Sint en
zijn pieten bij het “Alfort “ opgehaald en hem begeleid naar het kerkplein. Dit jaar liepen
de beide gilde (gemengd) voorop dan sint met zijn pieten en als afsluiter de fanfare. Wij,
de gilden vonden dit prettig en liepen in ons eigen tempo naar het kerkplein. Sint kreeg
hier een welkoms toespraak, de vendel hulde. De fanfare speelde enkele
sinterklaasliedjes en de aanwezige kinderen ,en ook de volwassenen, uit volle borst mee
zongen. Hierna vertrek de stoet naar gemeenschapshuis de “Vurherd”. Sint bedankte de
gilden en fanfare voor de begeleiding en werden uitgenodigd om binnen een consumptie
te nuttigen.
27-11 Jaarvergadering KNTS, ( Koepel Nederlandse Traditionele Schutters). Namens ons
gilde is Guus van de Ven hier naar toe geweest.
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DECEMBER 2017
03-12 Interview Gildetrom. Vanuit de Gildetrom werd Peter Verberne benaderd voor een
interview over ons familie gilde. Samen met Henk Berkers, Jos van Lieshout en Peter
Berkers, heeft dit plaatsgevonden ten huize van Peter Verberne. Het resultaat zal
volgend jaar in de gildetrom verschijnen.
09-12 Verwelkoming van nieuwe Burgemeester Dilia Blok. Vandaag word onze nieuwe
burgemeester verwelkomd door de 4 Somerense gilden en een samenstelling van de
muziekkorpsen uit groot Someren. We hebben ons opgesteld op het Wilhelminaplein in
afwachting van.. een politieauto, 2 brandweerauto’s en nog een politieauto, allen met
loeiende sirenes komen ze het plein opgereden en… verrassing… Burgemeester Blok
stapt uit de brandweerwagen.
Na een welkom woord van wethouder
van Bussel neemt Toon Berg het
over. Hij stelt de koningen en
koninginnen en de hoofdmannen aan
haar voor, en geeft uitleg over de
gildes, dat ze ook lid kan worden
maar bij de gilden van Lierop niet
want dat zijn familie gildes, en dat wil
zeggen dat ze met een gilde lid zou
moeten trouwen. Volgens Toon zijn er
binnen de Lieropse gilden wel
kandidaten hiervoor!!!
Hierna volgt de eed van trouw aan het
wereldlijk gezag. Onze Jasper heeft
de eer dit te mogen doen, en hij heeft
het prima uitgevoerd.
Nu volgt de gezamenlijke vendelhulde. Het blijft toch altijd mooi om te zien.
Burgemeester Blok bedankt allen voor dit geweldige ontvangst. Voor haar zijn gilden en
het gildewezen onbekend maar ze vond het prachtig om te zien en ze hoopte dat ze ook
iets kon betekenen voor de gildes in de toekomst.
Met het slangedefile namen wij afscheid van haar en togen in optocht naar Hotel
Centraal om daar enkele consumpties te nuttigen en optewarmen, want het was wel een
warme verwelkoming aan de nieuwe burgemeester maar met winters weer.
12-12 Overheid vergadering bij Peter Berkers.

Algemeen: De diverse commissies binnen de vereniging worden bemand door vele vrijwilligers.
Onder de ‘kartrekkers’ voor de verschillende commissies.
Kaartavond:
Ijzeractie(s):
Geraniumactie:
Kermis aanzeggen:
Schietterrein:
Baby bezoek:
Gildetrom:

Ronny Thijs
Ton van de Ven
Jos van Lieshout
Guus van de Ven
Wim van Brussel
Gaby Bekx
Petra van Bree

Gilde van Sint Antonius Abt te Lierop, Jaarverslag 2017

Pagina 12 van 12

AFSLUITING VAN HET JAAR TWEE DUIZEND EN ZEVENTIEN
Als afsluiting van het jaar 2017 een overzicht van het aantal geüniformeerde gildeleden.
Vastgesteld op 15-12-2017.
LID OVERHEID
1 Jos van Lieshout (Jzn)
2 Hannie van de Ven-van Meijl
3 Ronny Thijs
4 Peter Berkers (Azn)
5 Wim van Brussel (Hzn)
6 Jasper Thijs (Rzn)
7 Henk Berkers (Gzn)

:hoofdman
:deken-schrijver/tweede hoofdman/schutter
:deken-schatbewaarder
:deken-bode/vendelier/archivaris/schutter
:deken/schutter/vendelier
:deken/vendelier
:deken/tamboer

TOEGEVOEGDE LEDEN OVERHEID
8 Ronny Thijs
: koning
9 Hub Brants
: beschermheer
TOEGEVOEGD
10 Pastoor Jan Zwirs

: gildepastor

OVERIGE GEÜNIFORMEERDE LEDEN
11 Josephine Thijs-van de Ven (Jdr) : koningin
12 Frans Verberne (Pzn)
: vaandrig
13 Frits Aarts
: zilverdrager
14 Jan Santegoeds
: zilverdrager
15 Lia Verberne (Hdr)
: standaardrijdster
16 Rob van Seggelen (Jzn)
: commandant/tamboer
17 Gerard Berkers (Gzn)
: piekenier
18 Mies Sijbers
: piekenier
19 Huub van den Eikhof
: piekenier
20 Lambert van den Boogaard
: piekenier
21 Jan Bekx (Azn)
: piekenier
22 Frans Sijbers (Mzn)
: piekenier/tamboer
23 Toos Berkers-Thijs
24 Petra van Bree-Sijbers (Mdr)
25 Ine van Lieshout-van de Ven (Jdr)
26 Sylvia Sijbers-van den Heuvel
27 Els van Lieshout-Sijbers (Mdr)
28 Frits van Lieshout
: piekenier
29 Leon Sijbers (Mzn)
: tamboer
30 Guus van de Ven (Fzn)
: tamboer/schutter
31 Gerrit Verberne (Hzn)
: tamboer
32 Peter Verberne (Pzn)
: tamboer
33 Jan van den Eijnden (Mzn)
: vendeldrager
34 Ton van de Ven (Gzn)
: schutter/vendeldrager
35 Harrie Berkers (Azn)
: vendeldrager
36 Dirk van de Ven (Azn)
: schutter/vendeldrager
37 Wim van Bree
: vendeldrager
38 Yannick Verberne (Lzn)
: vendelier
Lierop, 15 december 2017
Hannie van de Ven-van Meijl
Deken schrijver Gilde van Sint Antonius Abt

tamboer-instructeur
vendel-instructeur
wapenmeester

tot 2021
tot 2018
tot 2020
tot 2019
tot 2018
tot 2020
tot 2021

