JAAROVERZICHT 2018 GILDE VAN SINT ANTONIUS ABT LIEROP
16 december 2017 tot en met 15 december 2018
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 2017
16/17-12
Animal schieten: Georganiseerd door handboog vereniging Black Hawk op
schietterrein de Roovere. Dit is een tweedaags evenement, met een 180 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.
Ook bij dit evenement maken we gebruik van vele vrijwilligers, die lid zijn van ons
gilde. Op vrijdag word alles klaargezet. Er word op 2 plaatsen verkoop van eten en
drinken verzorgt, in de schuilhut verzorgt ons gilde het eten den drinken en op het
voormalig stortterrein waar OLV dit in een tent doet. Dus moeten er tenten opgezet
worden, stroom voorziening voor koffieapparaat en frietpan gelegd worden, tafels
stoelen enz. Hier werkten aan mee op vrijdag Peter Berkers, Frits Berkers, Wim v
Brussel en Frans van de Ven.
Op zaterdag morgen om 7.30 uur zijn Peter en Bertie Berkers en Dirk van de Ven
aanwezig om de koffie te zetten en de broodjes te smeren die als ontbijt dienen voor
de handboog schutters. Later op de morgen word er ook nog soep warm gemaakt en
hamburgers gebakken, zodat de deelnemers door de dag keuze genoeg hebben om
de inwendige mens te verwennen. Om 13.30 uur word er gewisseld van keuken
personeel. Guus van de Ven en Frans van de Ven nemen de taken over tot 17.00
uur. Dan nog de keuken poetsen en de koffiepot voor zondag vast klaar zetten.
Op zondag zijn Rob van Seggelen en Jasper Thijs om 7.30 uur aanwezig. Alles gaat
weer hetzelfde als zaterdag en om 12.30 uur worden ze afgelost door Jolanda
Lantinga en haar zoon Luc en Huub van Horik. Zij zullen de keukendienst verzorgen
tot 17.00 uur en dan weer opruimen.
Op beide dagen is de coördinator van ons gilde Ton van de Ven aanwezig van 7.00
uur tot 18.00 uur.
Op maandag word alles weer opgeruimd door de beide gildes.
JANUARI 2018
02-01 Nieuwjaarsreceptie gemeente Someren. Werd bezocht door Koning Ronny en
Koningin Josephine.
16-01 Overheidsvergadering: Bij Wim van Brussel.
20-01 Teerdag 2018: De dag begon met een Eucharistieviering, met als voorganger
gildepastor Jan Zwirs, ter intentie van de in 2017 overleden gilde leden, Mien van
Horik van Seggelen, Jan van de Laar [Jan van Tieskes] en Martien van Horik.
Jaarvergadering: In ons gildehuis Eet-en Drinkcafé ’t Jagershuis.
Hoofdman Jos opent de vergadering met de Christelijke Groet. Na 1 minuut stilte voor
onze overleden leden gaan we verder met het behandelen van de vaste agenda
punten zoals de notulen van de jaarvergadering 2017, het jaarverslag van 2017, ’t
financiële jaarverslag, de kas controlecommissie, ’t doornemen van het programma
2018 en de mededelingen van de tamboers, vendeliers, schutters en beheers
commissie de Roovere.
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De notulen van de jaarvergadering 2017, het jaarverslag en het financieel jaarverslag
werden door de vergadering goed bevonden, en zonodig ondertekend door het
dagelijks bestuur.
Programma 2018 werd doorgenomen en bij vergadering besloten dat we naar de
EST [ Europees Schutters Treffen] gilde dag in het Leudal [Neer Limburg] gaan op
19 augustus 2018
De kringgilde dag op 24 juni in Mierlo-Hout zijn we vanuit de kring verplicht aan deel
te nemen.
Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Wim van Brussel en Hannie van de
Ven. Wim en Hannie werden unaniem herkozen in het bestuur, en boden als dank
voor het vertrouwen van de leden een “rondje” aan voor de aanwezige leden in de
vergadering.
Bijzondere aandacht: of ook wel in het zonnetje, gildezuster Hannie van de Ven. Zij
werd dit jaar in het zonnetje gezet voor haar verdiensten binnen ons gilde.
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: Leo Verberne, Toon Manders en Rene van Gastel. Rene hebben we
voorin het café gehuldigd hij had daar een feestje om dat hij 65 jaar werd.
50 jaar lid: Frits Berkers, Harrie Berkers en Frans Verhoeven.
Jos had voor ieder lid een kleine toespraak of leuke anekdote waarna hij de
bijbehorende speld opspeldde en een mooie bos bloemen overhandigde. Hierna
volgde de traditionele felicitaties van de teergangers.

Na het officiële gedeelte kan de feestavond beginnen.
Er was ook weer een quiz in elkaar gezet, deze keer door Rob van Seggelen en
Jasper Thijs, waar zoals altijd weer volop aan deelgenomen werd. Dit jaar was er
voor een nieuwe opzet gekozen. We werden in groepen verdeelt en kregen een
schriftje en een pen. Via een groot scherm kreeg iedereen tegelijk een vraag te zien
waarop je binnen 1 minuut het antwoord moet opschrijven en inleveren bij Rob. Ze
hadden het goed voor elkaar die twee heren. Het briefjes tellen duurde alleen wat
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20-01

22-01

22-01

29-01

langer dan ze gedacht hadden, maar dat mocht de pret niet drukken. Om 00.30 uur
kwam de uitslag, groep 4 had gewonnen, Frans Sijbers, Hannie van de Ven, Guus
van de Ven, Josephine Thijs, Annie Santegoeds en Mien Daniels waren de slimste
van de avond!! Om 01.30 uur werd de teeravond afgesloten. Het was weer een
gezellige “gruune” teerdag.
Nieuwe gildeleden: Henry van Gastel, Harm van Gastel, Chantal van Horik, Jos
Verberne, Nicole Verberne, Laurens Verberne en Charlie Verberne-Olmanst.
Robin Verberne [Ldr] geeft aan om geuniformeerd te worden. Ze verkiest wel het
heren outfit. We hebben er weer een jeugdig geuniformeerd lid bij!
Overleden Jan Vervoordeldonk. Jan werd lid van ons gilde in 1977. Hij trouwde met
Ria van den Boogaard en werd zo de schoonzoon van Fried van den Boogaard. Jan
is nooit geuniformeerd geweest. Hij heeft het standaardvaandel gesponsord.
Jaarlijkse kaartavond: In ons gildehuis ’t Jagershuis. Er waren dit jaar 20
deelnemers aan het rikken en 7 deelnemers die de hele avond hebben getoept om
verse braad worst. Het was weer een gezellige kaartavond. De beste rikker van dit
jaar was Jos Kuipers.
Siris vrienden lid: Voor 2018 door overmaking van € 10.- aan Siris.

FEBRUARI 2018
03-02 Vendelhulde aan Ton en Hannie van de Ven van Meijl, ter gelegenheid van hun 40
jarig huwelijk. Het was een hele mooie vendelhulde, de 5 kleinkinderen van Ton en
Hannie hadden onder leiding van Peter Berkers flink geoefend op de vendelslagen.
Ze gaven een mooie vendelhulde en er zit wel potentie in om hier enkele jeugd
vendeliers van te maken. Na de vendelhulde werden we uitgenodigd door het
robijnen paar om een “borrel” te nemen op dit mooie aantreden en hun jubileum.

04-02
06-02
19-02

20-02

Namens Ton en Hannie, hartelijk dank allemaal voor jullie geweldig aantreden en het
gezellige “borreltje” er na.
6 wekendienst namens gilde voor overleden lid Jan Vervoordeldonk in koepelkerk.
Overheid vergadering: Bij Jos van Lieshout.
Container voor oud ijzer bij Jan van de Einden is weer bomvol en is opgehaald door
oud ijzerhandelaar Kuijpers uit Deurne, en uiteraard is er weer een lege container
teruggeplaatst.
Oud ijzer. Op verzoek van de gemeente is er een bijeenkomst voor alle verenigingen
van de gemeente Someren die oudijzer ophalen. De gemeente wil de door de
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verenigingen opgehaalde kilo’s gaan noteren om dit in hun gemeentelijk afval beleid
toe te passen. Ton van de Ven [ oudijzer coördinator] en Ronny Thijs hebben deze
vergadering bezocht.
MAART 2018
08-03 Overheid vergadering: Bij Peter Berkers.
11-03 Kring jaarvergadering Peelland bij Gilde Sint Joris in Someren. 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.
16-03 Hoofdmannen beraad. Hier hebben we met 2 personen aan deelgenomen. Tijdens
deze vergadering worden er allerlei informatieve items besproken.
19-03 Familiedag overleg. De familiedag is op 10 juni 2018 en voor alle gilde leden. Henk
Berkers, Leon Sijbers, Jos van Lieshout en Hannie van de Ven zijn dit jaar het
organiserend team.
20-03 De gilde tweeling heeft deze dag rond gebeld onder de leden van SAA voor
vrijwilligers om op 31 maart mee te helpen met oud ijzer op halen.
27-03 Jaarvergadering KNTS. Hier worden allerlei items, betreffende het geweer schieten
bij de gilden, besproken. Onze geweer meester Guus vd Ven heeft hier aan
deelgenomen.
29-03 Rood /Groen overleg. OLV zijn is 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.
31-03 Oud ijzer actie. De rondgang voor oud ijzer door Lierop heeft weer het nodige
opgebracht, met dank aan de vele vrijwilligers.
APRIL 2018
03-04 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 6 mei vind de jaarlijkse schietwedstrijd voor Kans Plus
plaats. Dit jaar georganiseerd door St Lambertus Gilde in Someren Eind.
03-04 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 Henk Berkers.
14-04 Edele metalen van ophaaldag 31 maart 2018 zijn vandaag door Ton van de Ven en
Peter Berkers naar opkoper Kuijpers in Deurne gebracht. Het bracht weer een mooi
bedrag op. Uitsorteren levert ook zo z’n extraatjes op!
15-04 Overleden Frans van der Velden Op zondag 15 april is Frans van der Velden op 69jarige leeftijd overleden. Frans was ruim 46 jaar lid van ons gilde. In zijn actieve
gildetijd was Frans 16 jaar bestuurslid van ons gilde waar hij onder meer
dekenschrijver in de periode 1971 t/m 1987.
Tevens was hij in 1975 t/m 1985 als kringsecretaris actief in het kringbestuur. We
hebben van Frans met gildeneer afscheid genomen.
20-04 Uitvaart met gilde eer van Frans van de Velden.
22-04 Kring geweer wedstrijd van OLV op de Roovere. Hier hebben 3 schutters van ons
gilde aan deelgenomen. Frans van de Ven, Wim van Brussel en Peter Berkers. Peter
werd bij het onderdeel senioren 2de. Rina van Brussel verzorgde de keuken.
23-04 Familiedag SAA overleg.
27-04 Koningsdag in Lierop en Aubade in Someren. Met 23 geuniformeerde gildeleden,
waaronder 2 jeugdleden, hebben we deelgenomen aan de opening van Koningsdag
in Lierop, samen met het OLV gilde en de Fanfare. Hierna hebben we aan de Aubade
in Someren deelgenomen, samen met het Sint Lambertus gilde, Sint Joris gilde en
Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën gilde. Lotte van de Ven [Ddr] liep met de
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aubade in Someren mee als nieuw geuniformeerd jeugd lid. Het was spannend voor
haar maar ze heeft het prima gedaan.
Het was een mooie, zonnige en gezellige koningsdag voor ons gilde!

MEI 2018
05-05 Geraniumaktie: De geraniumaktie is weer goed verlopen
06-05 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 Sint Lambertus Gilde uit
Someren Eind. Alle geweer schutters van Kring Peelland worden voor deelname
uitgenodigd. De opbrengst van deze wedstrijd is voor Kans Plus. Van ons gilde
hebben 3 schutters deelgenomen. En met succes: Wim van Brussel werd bij het
onderdeel vrije hand 2de en bij personeel 4de. Ton van de Ven werd bij onderdeel
senioren 1ste en Peter Berkers bij onderdeel personeel 2de. Proficiat heren.
08-05 Overheid vergadering. Bij Ronny Thijs.
09-05 Zomeravond kruisboog op de wip bij gilde Sint Agatha in Boekel: 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
Someren-Eind, 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 gilden zijn 38 kruisboog schutters die in 7 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, Hannie, Dirk en
Guus van de Ven.
16-05 Zomeravond kruisboog op de wip in Deurne bij St Antonius Abt Gilde.
23-05 Zomeravond kruisboog op de wip op de Roovere bij SAA Lierop.
JUNI 2018
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02-06 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.
Afsluiting zaterdagmiddagcompetitie
Op schietterrein de Roovere wordt elke week geschoten in een onderlinge wedstrijd
tussen gildebroeders en zusters van beide Lieropse gilden. Zaterdag 2 juni werd deze
competitie afgesloten met een BBQ.

Begonnen werd er met het schieten voor een dagkoning. Dit gebeurde met een buks.
Er werd geschoten opeen cirkelvormige tekening van een haan. Deze was bevestigd
met hardplastic strookjes in een cirkel. Het was de bedoeling deze strookjes kapot te
schieten. Na een felle strijd schoot Peter Berkers het laatste strookje plastic kapot en
werd dagkoning van deze middag.
Hierna werden de winnaars van alle onderdelen van de competitie bekend gemaakt.
Het was een “verassende” uitslag. Ad Vlemmix won op alle onderdelen.
Hierna werd de BBQ geopend en kon men onder het genot van een drankje gezellig
buurten. Om er toch een beetje meer beweging in te houden werd een kleine
competitie jeu de boules gehouden met van te voren samengestelde koppels. Er werd
een rooie en een grune bij elkaar gezet zodat de verbroedering weer hoog in het
vaandel stond. Het koppel Willie Jacobs en Frans van de Ven waren als eerste met
twee gewonnen wedstrijden en het koppel Hannie van de Ven en Ine van de Eijnden
volgde hen ook met twee gewonnen wedstrijden. De rest van de koppels hadden
allen maar een wedstrijd gewonnen. Dus de koppels Willie Jacobs/Frans van de Ven
en Hannie van de Ven/Ine van de Eijnden konden de finale wedstrijd spelen. Deze
wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door het koppel Hannie van de Ven/Ine van de
Eijnden. Na deze wedstrijd togen de gildebroeders en gildezusters weer
huiswaarts en konden ze terugkijken op een mooie dag.
05-06 Overheid vergadering. Bij Hannie van de Ven.
06-06 Rabo clubactie. Dankzij vele stemmen hebben wij weer een mooi bedrag mogen
ontvangen van de Rabo clubactie. Hartelijk dank allemaal!!
10-06 Familiedag op de Roovere.
Het was een prachtige dag voor onze familiedag. De organisatie was deze keer door
Leon Sijbers, Henk Berkers, Jos van Lieshout en Hannie van de Ven. De ‘dag koning
vogel was gemaakt door Ton van de Ven. Met 59 leden hebben we deze dag weer
goed gevuld met koffie en thee en ’n lekker koekje, ’n natje en een droogje en ook bi
buurten. Maar geen familiedag zonder spelletjes. Er werden 4 teams gemaakt. En
we starten met een puzzel maken!! Elk team krijgt een puzzel van 54 stukjes, en wie
hem het eerste klaar heeft krijgt 20 punten. Dus teamwork!!! Hierna een mooi ineen
gezette, door Leon, muziekquiz. Deze werd gespeeld met alle teams tegelijk. Het
kwam op muziekkennis uit. Leon liet intro’s horen en de spelers moesten het lied
6

herkennen, maar de vraag was; uit welk jaar is dit lied! Uit de jaren 50, 60, 70, 80, 90,
00 of 10. Bij ieder goed antwoord kreeg het team 1 punt.
Hierna werd er nog “vogelhuisje pik” [dartpijlen in een vogelhuisje gooien] en het spel
“Smörrebröd kegelen” [ tot de 50 punten gooien] per team gespeeld.
Het natje en droogje was goed verzorgd zeker omdat het zelfbediening was. Voor de
kinderen was er een “snoepkaart” gemaakt, waarop: ijsje, lolly, chips, fris, reep, friet,
snack, en nog een verrassing [grote bellenblaas] stond. Ja zij werden ook goed
verwend.
Om 16.00 uur werd alles even onderbroken. Het bestuur van kring Peelland kwam
onze Harrie Berkers huldigen voor zijn 50 jarig lidmaatschap met een
kringonderscheiding.
Met de woorden: Da hai ik nie verwacht, nou hedde me toch nog verrast, kreeg Harrie
de onderscheiding opgespeld en nam hij het bloemetje in ontvangst. De felicitaties
volgde en Harrie genoot er van.
Onder toezicht van Ton van de Ven werd het dag koning schieten gestart waar aan
iedereen, jong en oud aan mee kon doen. Er werd vlak geschoten met een luchtbuks
op een cirkelvormige plaat. Hieraan waren plastic strookjes bevestigd en als deze
allemaal stuk geschoten zijn valt de plaat en is de koning bekend.
Er waren 43 deelnemers en bij het 182 ste schot schoot Tijn van Horik zich tot
familiedag koning 2018 !!
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Rond 18.00 uur was het tijd voor frietjes en snacks. Iedereen liet het zich goed
smaken.
Om 19.00 uur werd bekend welk team had gewonnen en konden ze een prijsje
uitzoeken. De verliezende teams kregen als troost een snoepzak om samen te delen.
Na nog een drankje is eenieder rond 20.00uur voldaan na een mooie en gezellige
familiedag huiswaarts gekeerd.
10-06 Kringonderscheiding Harrie Berkers
Op zondag 10 juni tijdens de familiedag, die gehouden werd op schietterrein de
“Roovere” te Lierop, werd gildebroeder Harrie Berkers gehuldigd door het
kringbestuur van kring Peelland voor zijn 50-jarig lidmaatschap bij het gilde. Rond 4
uur kwamen leden van het kringbestuur naar Lierop om deze kringonderscheiding op
te spelden. Hij werd toegesproken door kringsecretaris Frans van der Burgt van Kring
Peelland. Deze sprak lovende woorden over de vele verdiensten die de jubilaris
gehad heeft voor het St. Antonius Abt gilde. De jubilaris werd een gouden speld
opgestoken en hij ontving een hierbij behorende oorkonde. De jubilaris was blij
verrast met de uitreiking van deze onderscheiding.
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13-06 Kruisboog op de wip bij Sint Willibrordus gilde in Vlierden
17-06 In voorbereiding op de Kringdag in Mierlo-hout werden de pakjes en jurken van de
jeugd weer gepast. Alles was in orde bij de jongens maar voor Fleur was er een
nieuwe jurk nodig. Hannie heeft voor haar een nieuwe jurk en jasje gemaakt zodat ze
er op de kringgildedag weer netjes bij liep. Er is voor haar ook een gilde hoed
gemaakt en deze heeft ze met trots gedragen tijdens de optocht in Mierlo-hout.
20-06 Kruisboog op de wip bij OLV gilde in Lierop
24-06 Kringgildedag Mierlo-hout bij Gilde Sint Antonius Abt.
We waren deze dag met 25 leden en 7 jeugd leden dus een hele mooie gezellige
groep.
Op zondag 24 juni werd in Mierlo-Hout de jaarlijkse kringdag gehouden. Wij zijn hier
met een mooie grote groep naartoe getrokken. ‘s ochtends kwamen we bijeen in het
Jagershuis om onze attributen gereed te maken. Dankzij Petra van Bree en Sylvia
Sijbers, blonken de bollen van de vendels en het vaandel alsof ze nieuw waren en
waren de vlaggen weer fris gewassen. Aangekomen op het feestterrein werd er
besloten om alvast een pilsje te drinken zodat we niet te gespannen zouden zijn voor
de optocht.
Toen koning Ronny het feestterrein op kwam was hij al van verre te zien aan het
nieuwe blinkende schild onder de koningsvogel. Nadat voorheen hier nog het schild
van Frits hing droeg Ronny nu zijn eigen schild.
Tijdens de optocht viel bij het publiek vooral de vele jeugdleden uit onze groep op.
We hadden namelijk vijf jeugd vendeliers en twee dames (meiden) bij. Onze jeugd is
talloze keren op de foto gezet, dat was niet vreemd, want ze zagen er prachtig uit.
Toen na de optocht de vendeliers van alle gilden klaarstonden voor de vendelhulde
kon Lotte van de Ven het niet laten om haar handtasje in te ruilen voor een vendel en
dapper vooraan mee te vendelen. Na het officiële gedeelte begonnen de wedstrijden.
Onze schutters deden hun best, maar helaas namen ze deze keer geen prijs mee
naar huis. Bij het koningsschieten schoot koning Ronny al snel de kop van de vogel
eraf, maar de rest van de vogel liet nog lang op zich wachten. Tegen het einde was er
nog maar weinig van de vogel over en kon je de kogels door het magere hout heen
horen vliegen. Helaas gingen we er ook hier niet met de winst vandoor. Maar,
gelukkig staat bij ons gilde de gezelligheid voorop en dat zat op deze dag wel goed.
Het bier vloeide rijkelijk en de sfeer was goed. Tegen het einde van de dag begon de
lege tent steeds voller te stromen en werd er volop meegezongen en gedanst.
Uiteindelijk zijn we weer teruggekeerd naar Lierop, waar we na het opbergen van
onze spullen nog een afzakkertje hebben genomen.
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25-06 Opruimen Eurosjopper.
27-06 Kruisboog op de wip bij OLV gilde in Aarle-Rixtel
JULI 2018
03-07 Overheid vergadering: bij Peter Berkers
04-07 Kruisboog op de wip bij Sint Servatius gilde Lieshout. Dit was de laatste wedstrijd
van deze zomer.
Zomeravondcompetitie kruisboog op de wip - Peelland 2018. [door Guus van de Ven]
De competitie bestaat uit 7 wedstrijden waarvan er 5 meetellen.
Per wedstrijd kan je maximaal 15 punten scoren als je 15 wippen er af schiet.
(waarbij je start met een proefschot, die mag je missen maar de rest niet meer)
Na 7 wedstrijden in de A klasse werd de 1 plaats gedeeld door Dirk van de Ven en
Ad Vlemmix (OLV).
Op de laatste avond in Lieshout moest er dus afgekampt worden tussen Dirk en Ad
om de 1e plaats.
Na enkele spannende ronden was het Dirk die de 1 e plaats opeiste.
Dirk gefeliciteerd met het behalen van de 1e plek.
De uitslag van de andere gildebroeder in klasse A was:
- 5e Peter Berkers (een gedeelde plek)
- 7e Wim van Brussel
- 10e Guus van de Ven
- 17e Ton van de Ven
De uitslag van de gildezuster in klasse B was:
- 11e Hannie van de Ven
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Naast individueel was er een wedstrijd voor korps (viertal).
Hierin is ons gilde altijd een goede strijder.
Voor het viertal werd het nog een spannende strijd. Als zij met 1 punt meer de
schietbeurt afsloten dan waren ze eerste, alleen was dit niet aan hen vermeld. Zo
konden ze met minder druk op hun schouders schieten en het is gelukt. Met een
totaal van 270 punten heeft het viertal , Guus van de Ven, Peter Berkers, Wim van
Brussel en Dirk van de Ven de 1ste prijs behaald. Heren Proficiat !!
Het was dus een schitterend zomeravondcompetie voor de schutters van ons gilde.
06-07 Overleden Laurens Verberne. Op vrijdag 06 juli is op 52-jarige leeftijd gildebroeder
Laurens Verberne (Hzn) overleden. Laurens is pas dit jaar lid van ons gilde
geworden. De familie heeft in besloten kring afscheid van Laurens genomen.
21-07 Overleden Wim van de Wijnboom. Op zaterdag 21 juli is op 93-jarige leeftijd onze
gildebroeder Wim van de Wijnboom. Hij was 38 jaar lid van het gilde. Begin dit jaar
werd hij opgenomen in een woonzorgcentrum te Asten.
24-07 Overleden Jan van Gestel. Van familie Van Gestel-Boerenkamp kregen we bericht,
dat dinsdag 24 juli gildebroeder Jan van Gestel op 86-jarige leeftijd is overleden. Jan
was 31 jaar lid van het gilde. In 1992 ontving hij de onderscheiding Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau.
Ook het Gilde heeft een paar weekjes vakantie!!!!!
AUGUSTUS 2018
19-08 6 wekendienst namens gilde voor overleden lid Laurens Verberne in koepelkerk.
19-08 Europees Schutters Treffen in Neer [Leudal].
Van vrijdag 18 t/m zondag 20 augustus vond het 3 jaarlijkse “Europees Schutters
Treffen” (EST) in Neer gemeente Leudalplaats. Het EST is een evenement dat wij als
gilde inmiddels voor de vijfde keer op een rij bezochten. Het was alweer de
vierde keer dat een groeiend aantal enthousiaste gildeleden en hun aanhang in de
buurt van het evenement is gaan kamperen.
Omdat het evenement dit jaar betrekkelijk dicht bij was zijn overige geüniformeerde
leden met de bus naar Neer gereisd om daar op de zondag aan het evenement en de
optocht deel te nemen.
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De zaterdag begon met het koning en prins schieten. Hieraan namen ongeveer 500
koningen en een paar honderd prinsen deel. Het was dan ook geen wonder dat het
onze koning, Ronny Thijs niet lukte zich Europees koning te schieten.
Zoals reeds genoemd hebben wij op zondag met het complete gilde deelgenomen
aan de optocht door Neer. Voorwaar een lange optocht, zeker voor het publiek wat
van 11:30 tot 18:00 uur gilden uit alle windrichtingen voorbij zag trekken (wij hadden
startnummer 423). Al met al was het een mooi evenement met kleurrijke gildemensen
en bijbehorende uniformen waaraan 12.000 gildeleden uit heel Europa deelnamen.
Het evenement is wederom prima bevallen, over drie jaar zullen we er zeker weer bij
zijn, dan in Deinze (België).

26-08 Kring geweer wedstrijd SAA Lierop op schietterrein de Roovere.
Guus van de Ven stuurde ons een verslag van deze wedstrijd.
Kringwedstrijd geweer op 26 augustus bij gilde van Sint Antonius Abt te Lierop.
Met 3 schutters was ons gilde aanwezig op deze kringwedstrijd.
Het ging met de gildebroeders al direct goed af en we bleven met de andere
schutters steeds schietrondes maken die steeds moeilijker werden. Met als resultaat
bij het onderdeel personeel (opgelegd), Ton van de Ven een 4 e prijs en Guus van de
Ven een 5e prijs.
Guus van de Ven behaalde ook nog een 4e plek bij het onderdeel met vrije hand
schieten.
Als laatste was het Peter Berkers gelukt om de 6 e prijs bij de puist(schieten) te
behalen.
We zijn weer eens wezen schieten met het geweer, met een leuk resultaat.
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28-08 Container voor oud ijzer bij Jan van de Einden was weer bomvol en is opgehaald
door oud ijzerhandelaar Kuijpers uit Deurne, en uiteraard is er weer een lege
container teruggeplaatst.
SEPTEMBER 2018
05-09 Overheid vergadering bij Wim van Brussel
09-09 6 wekendienst namens gilde voor overleden leden Wim van den Wijnboom en
Jan van Gestel in koepelkerk.
15-09 Kermisaanzeggen bij bestuur. Met ‘n groep van 6 personen werd er gestart in
Lierop om daarna naar de verst wonende bestuurs leden in Someren te gaan [ en dan
weer terug naar Lierop] 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
lekker wok gerecht klaar stond. We hebben genoten van het aanzeggen en van het
heerlijke eten. Onze “kermisaanzegregelaar”, Guus vd Ven, had het weer prima
geregeld.

15-09 Receptie jubilarissen gilde St Lambertus. Hier is Mies Sijbers namens ons gilde
naar toe geweest.
15-09 Opening van de kermis met de fanfare st Willibrord en OLV [ de rooi] en wij
natuurlijk. Om 19.00 uur starten we en ons gilde gaat OLV en fanfare ophalen.
Daarna lopen de gilden gemengd, de fanfare achter ons naar Nirwana om daar het
eerste kermis nat te nuttigen. Hierna brengen we nog een bezoek aan de Vurherd, de
ontmoeting, café Nellie v Oosterhout en we sluiten deze keer af bij ’t Jagershuis. Dit is
omdat wij maandag om de nieuwe koning schieten. Het was weer als vanouds een
gezellige kermisopening.
17-09 Kermis maandag koningschieten. 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 gildehuis ’t Jagershuis voor de koffietafel, rond 11.30 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 te bidden, dit 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 Ronny zijn koningszilver en de koningsvogel heeft afgelegd kan de
strijd om een nieuwe koning voor ons beginnen. Het weer was prachtig vandaag, ruim
25 graden !!!.Onder de stralende zon en met vele toeschouwer werden de eerste
schoten op de vogel gelost door burgemeester Dilia Blok, wethouder Swinkels en
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gilde pastor Jan Zwirs. Nu startte voor de 12 gilde leden de strijd voor het
koningschap voor de komende 2 jaar. Het werd bij de laatste 20 schoten een
spannende strijd. De vogel hing in tweeën gesplitst. Daar viel de ene helft maar de
rest bleef nog hangen!!! Het 204 schot werd het konigsschot en de vogel viel. We
hebben een nieuwe koning Toon Manders en zijn vrouw Pieta Manders. Toon en
Pieta waren beide zeer overdonderd maar ze accepteren het koningschap door het
oprapen van de vogel. Het bestuur moet officieel overleg plegen of wij hem als koning
accepteren, maar dit was zo goed bevonden. Nu kan Toon geïnstalleerd worden als
koning van Gilde van Sint Antonius Abt voor de periode 2018-2020. Eerst zijn handen
wassen dan krijgt hij het koningsvest en de koningsvogel door het jongste lid [Jasper
Thijs] van het gilde omgehangen en dan de koningseer om over onze standaardvlag
te mogen lopen. Toon deed zijn schoenen hier voor uit en liep met gepaste tred over
het vaandel. Pieta kreeg het koninginnen kroontje op haar hoofd geplaatst en daar
stond ons nieuwe prachtige koningspaar, nog een beetje beduusd maar zichtbaar
genietend van hun geschoten koningschap voor de komende 2 jaar.

Rond 2 uur word er gemengd opgesteld door de gilden en volgen er weer 3 rondjes
rond de schietbomen om te bedanken voor de nieuwe koning en dan vervolgt de stoet
onder luid getrom de weg naar het dorp.
Bij ’t Jagershuis genoten we van lekkere broodjes kroket/frikandel en ‘n natje
natuurlijk en even uitrusten. Dat uitrusten deed Frits Aarts letterlijk, hij viel van zijn
kruk en was even bewusteloos. 112 werd gebeld en de ambulance was er zo,
ondertussen was Frits ook weer bijgekomen. Hij werd in de ambulance geplaatst en
door de dokter goed nagekeken. Uiteindelijk kreeg hij een ritje in de ambulance naar
zijn huis om daar in alle rust te herstellen. Later hoorde we van Frits: Dit gebeurd wel
eens meer, maar dan rust ik goed uit en dan gaat het weer goed!
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Rond 3 uur komt het OLV een vendelhulde brengen aan ons nieuw koningspaar en
volgt de “receptie”. Hierna gaan we gezamenlijk onze nieuwe koning voorstellen aan
het volk, in de cafe’s van Lierop. Dit is ook altijd een gezellige boel.
Rond 18.30 uur vertrekken we naar de koning , dit jaar bij Henk en Ine Berkers want
Toon woont in Someren, voor roggebrood met zult en broodjes kaas en ham, en
natuurlijk ook het nodige gerstenat.
Na de vendelhulde van ons eigen gilde aan Toon en Pieta hebben we ook weer de
ambulance opgeroepen, OLV gilde broeder Jan van Seggelen ging plotseling
onderuit. Dezelfde ambulancebroeders die ook bij Frits waren geweest hielpen Jan
weer op de been. Hij is hierna “gewoon” weer aangesloten bij de rest.
De naaste familie van Toon en Pieta was inmiddels ook aanwezig en hebben zo ook
met het gilde kennis gemaakt en ja de kleinkinderen zijn ook lid geworden!!! Het werd
nog een hele gezellige avond die tot in de nacht voortduurde.
Het was weer een hele mooie en gezellige Kermis maandag met een mooie nieuwe
koning.

Toon Manders is 77 jaar. Hij is lid vanaf 1993 en is begin dit jaar gehuldigd voor zijn
25 jarig lidmaatschap van ons gilde. Toon is getrouwd met Pieta Daniels en woont
aan de Hoof in Someren,
Samen hebben ze 3 kinderen, 1 dochter en 2 zonen. Ook hebben ze 6 kleinkinderen.
Toon is lid geworden via Toon Daniels die in 1956-1958 koning was van ons gilde.
Pieta is de zus van Anneke Santegoeds wiens echtgenoot, Jan Santegoeds, koning is
geweest in 1994-1996
17-09 Nieuwe gildeleden: Maaike Vaes, Niels van Houts, Julia Verberne [Jdr], Twan
Manders [Azn], Gijs Manders [Azn], René Manders [Azn] en Jurgen van Stiphout.
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18-09 H Mis in koepelkerk om 9.00 uur voor alle overleden leden van beide gilden. Hier
waren 6 SAA leden en 2 OLV leden aanwezig. En pastoor Jan Zwirs natuurlijk. Na de
mis ruimen we de vanen die in de kerk ter versiering hangen op.
18-09 Met 10 SAA leden is alles wat is gebruikt op kermismaandag opgeruimd, de
schuilhut, bij ’t Jagershuis, bij Henk en Ine en de geweren zijn ook weer op de juiste
plaats gebracht. Dank aan de opruimers.
27-09 Eten met de nieuwe koning. Het bestuur nodigt de nieuwe koning Toon Manders en
zijn Vrouw Pieta uit voor een gezellig etentje/onderonsje als kennismaking met elkaar.

OKTOBER 2018
02-10 Overheidsvergadering bij onze nieuwe koning Toon Manders.
13-10 Hoofdmannen dag in ‘s-Hertogenbosch. Hier worden vele zaken besproken
betreffende de Brabantse gilden. Jos van Lieshout, Hannie van de Ven en Mies
Sijbers hebben hier aan deelgenomen.
20-10 Najaarsvergadering kring Peelland bij Hier worden allerlei zaken besproken
betreffende kring Peelland. Wim van Brussel en Peter Berkers zijn hier naar toe
geweest.
27-10 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!
28-10 Jaarvergadering Kruisboog op de wip kring Peelland in Mierlo-Hout.
Hier worden de actuele zaken, zoals nieuwe datums en eventuele nieuwe richtlijnen
besproken betreffende het kruisboogschieten op de wip. Hier zijn Wim v Brussel,
Mies Sijbers, Ton van de Ven en Peter Berkers naar toe geweest.
NOVEMBER 2018
02-11 Jaarlijks avondje “bijkletsen” geüniformeerde dames.
Stukje geschreven door Petra van Bree.
Dit jaar waren we te gast bij Sylvia Sijbers. Bijna onopgemerkt is er binnen ons gilde
een nieuwe traditie ontstaan. Voor het 5e jaar op rij troffen op vrijdag 3 november jl.
de geuniformeerde gildedames elkaar voor een avond bijbuurten. Sylvia was deze
keer onze gastvrouw. Frans koos er wijselijk voor om zijn heil elders te zoeken. Onze
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hoofdman had zijn vrouw uitdrukkelijk instructie meegegeven: er moest een stukske
voor ’t Klökske komen. Gedurende de avond ontving hij per Whatsapp updates en
foto’s maar hiermee nam hij geen genoegen: “Een zware onvoldoende” noemde hij “t.
Dit jaar mochten we 2 nieuwe dames verwelkomen: koningin Pieta en gildezuster
Robin. Josefien was inmiddels koningin af en heeft besloten om ook in de toekomst
geuniformeerd te blijven. Zo is onze club uitgegroeid tot het mooie aantal van 10
geuniformeerde gildedames! Het werd een gezellige avond waarop flink gebuurt
werd. Zo kwam o.a. ter sprake wie er zat was tijdens de kermis (en ook wie niet), hoe
het met het paard van Lia gaat en de bemoeienis van de mannen van de overheid in
de keuze van de jurk voor onze nieuwe koningin. Gelukkig had Pieta zelf ook nog wat
in de melk te brokkelen. Verder werd Pieta ingewijd in de rituelen van ons gilde, zoals
van het feit dat Toon en zij het buffet mogen openen op onze teeravond. Na het
uitwisselen van de recepten van de heerlijke hapjes van Sylvia werd deze gezellige
avond afgesloten met flink glasgerinkel (want ja, scherven brengen geluk).
Volgend jaar naar Pieta!

03-11 Edele metalen van de oudijzer actie 27 oktober zijn vandaag weggebracht door Ton
van de Ven, Ronny Thijs, Wim v Brussel en Jos v Lieshout. Ook dit leverde weer een
mooi bedrag op!
06-11 Overheid vergadering bij Notaris Hub Brants.
15-11 Hoofdmannen Beraad Hier worden actuele items betreffende alle gilden besproken.
25-11 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. Ook dit jaar
liepen de beide gilde [gemengd] voorop dan sint met zijn pieten en als afsluiter de
fanfare. Sint kreeg hier een welkoms toespraak, en de vendel groet. De fanfare
speelde enkele sinterklaasliedjes die 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 door
hem uitgenodigd om binnen een consumptie te nuttigen. Het was weer een mooie,
maar ijskoude intocht.
DECEMBER 2018
04-12 Overheid vergadering bij Jos van Lieshout.
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04-12 Overlijden Jan van de Einden Met leedwezen hebben we vernomen dat Jan van
den Eijnden dinsdag 4 december op 83-jarige leeftijd is overleden. Iedereen in Lierop
kende hem beter als Jan Hoeks. Jan is thuis rustig heengegaan, omringd door zijn
vrouw Lien en zijn kinderen en kleinkinderen.
Tijdens zijn 66-jarig lidmaatschap heeft hij veel betekend voor ons gilde. Zo heeft Jan
28 jaar in het bestuur gezeten. Jan beschikte over een groot historische feitenkennis
en zette zich in als hoeder van tradities binnen het gilde. Daaruit vloeide onder meer
ook het geschrift "'t Gruun Buukse". Als coördinator van de oud-ijzer-actie zorgde hij
jarenlang voor inkomsten die bestemd waren voor de gildekas. Jan is lange tijd een
begenadigd vendelier geweest. Op latere leeftijd werd hij instructeur bij onze
jeugdvendeliers, waarmee hij grote successen behaalde, waaronder een Nederlands
kampioenschap. In 2002 ontving hij een kringonderscheiding en in 2011 werd hij
"Erebroeder in Groen" van ons gilde. Op zaterdag 8 december 11:00 uur vindt de
uitvaart met gilde eer plaats in de parochiekerk van de Heilige Naam Jezus te Lierop.
Wij zullen Jan node missen....
08-12 Uitvaart met gilde eer van Jan van de Einden.
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AFSLUITING VAN HET JAAR TWEE DUIZEND EN ACHTTIEN
Als afsluiting van het jaar 2018 een overzicht van het aantal geüniformeerde gildeleden.
Vastgesteld op 15-12-2018.
LID OVERHEID
1Jos 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 Toon Manders
: koning
9 Hub Brants
: beschermheer
TOEGEVOEGD
10 Pastoor Jan Zwirs

: gildepastor

OVERIGE GEÜNIFORMEERDE LEDEN
11 Pieta Manders Daniëls
: 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
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 Robin Verberne [Ldr]
: piekenier
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 Josephine Thijs van de Ven [Jdr]
29 Frits van Lieshout
30 Frans Sijbers [Mzn]
: tamboer/piekenier
31 Leon Sijbers (Mzn)
: tamboer
32 Guus van de Ven (Fzn)
: tamboer/schutter/kermis aanzeggen
33 Gerrit Verberne (Hzn)
: tamboer/tamboer instructeur
34 Peter Verberne (Pzn)
: tamboer
35 Ton van de Ven (Gzn)
: schutter/vendeldrager/wapenmeester
36 Harrie Berkers (Azn)
: vendeldrager
37 Dirk van de Ven (Azn)
: schutter/vendeldrager
38 Wim van Bree
: vendeldrager
39 Yannick Verberne (Lzn)
: vendelier
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tot 2021
tot 2022
tot 2020
tot 2019
tot 2022
tot 2020
tot 2021

GEUNIFORMEERDE JEUGDLEDEN
01 Fleur Lantinga [Jdr]
02 Luc Lantinga [Jzn]
03 Stijn van de Ven [Dzn]
04 Joost van de Ven [Dzn]
05 Bram van Bree [Szn]
06 Cas van Bree [Szn]
07 Lotte van de Ven [Ddr]

: jeugd vendeldrager
: jeugd vendeldrager
: jeugd vendeldrager
: jeugd vendeldrager
: jeugd vendeldrager

Lierop, 15 december 2018
Hannie van de Ven-van Meijl
Deken schrijver Gilde van Sint Antonius Abt

Hoofdman
Jos van Lieshout

Deken-schrijver
Hannie van de Ven van Meijl
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