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1. Voorwoord door Kringvoorzitter Henk de Hair
Beste lezers van dit jaarverslag,
Tsjaa ……. en daar zit je dan! “Schrijf jij weer een voorwoord voor het
kringjaar-verslag 2020”, vroeg Peter van Otterdijk, de onvermoeibare
maker van het verslag, me onlangs. Vervolgens ga je achter je scherm
zitten en heb je direct een probleem: waar ga je het over hebben na zo’n
uitzonderlijk passief jaar?
Terugkijken naar 2020 is voorwaar geen pretje. We zijn als gildes in
onze wezenskenmerken geraakt. Geen kringdag, geen koningschieten,
geen kring- of federatieve wedstrijden, geen uitruk, niets van dat alles.
Dus geen bijeenkomsten, geen mogelijkheden om contact te hebben,
geen gezelligheid, geen mogelijkheden om broederschap en
saamhorigheid te beleven. Is dat voor de burger al een flink gemis,
gezien onze tradities, voor ons dubbel zwaar.
Als bestuurders hebben we dan nog het geluk gehad dat we in de periodes dat dat mogelijk was toch
nog flink wat hebben kunnen vergaderen op kring- en federatief niveau. Onze jaarvergadering kon
nog net doorgaan en zodoende konden we Frans van der Burgt en Jos van de Ven benoemen tot
ereleden en Peter Berkers. tot lid van verdienste. En ook twee nieuwe jonge bestuursleden kiezen:
Dennis van Hout en Stefan van Zeeland. Een belangrijke stap om tot verjonging te komen, ook in het
bestuur.
Om de communicatie met de gilden en alle gildebroeders en -zusters te verhogen heeft het bestuur de
nieuwsbrief en nieuwsflits ingesteld. Met de bedoeling om naar elkaar de activiteiten van bestuur en
gilden beter te delen.
Bijzonder was de uitreiking van twee NBFS-onderscheidingen door federatie-voorzitter, Jos
Verbeeten aan Frans van der Burgt en aan Peter van Otterdijk. Het geheel vond, gezien de
omstandigheden, plaats in kleine kring in de openlucht voor de woningen van de kandidaten. Heel
apart, dat dan weer wel.
Het bestuur heeft in december plannen voor het nieuwe jaar gemaakt en staat enthousiast klaar om
deze uit te werken. Ook in 2021 geen kringdag, wij denken nu aan kleinschalige evenementen als de
situatie het toelaat. Alles met het motto: Kop op, ons krijgen ze er niet onder, dat is eeuwenlang niet
gelukt.
Henk de Hair.
Voorzitter
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2. Jaarverslag Kringbestuur
Het jaar 2020 zal ook voor het bestuur van Kring Peelland als ‘zeer bijzonder’ de boeken ingaan. Vol
energie zijn we dat jaar gestart met het voorbereiden van de voorjaarsvergadering waar het bestuur
versterkt is met wat jongere gildebroeders t.w. Dennis van Hout uit Someren-Eind en Stefan van
Zeeland uit Gemert (Sint Antonius & Sint Sebastianus). Maar wie had kunnen bedenken dat de
voorjaarsvergadering en het weekend daarop volgende met de start van het 600 jarig bestaan van het
Sint Servatius gilde de activiteiten van 2020 zouden zijn, zou met enige verwondering nagekeken
worden.
Maar niets is minder waar gebleken. Er zijn grote strepen gegaan door teerdagen. Het koning schieten
is bij meerdere gilden niet doorgegaan en ook de activiteiten op kringniveau van de boog- en de
geweerschutters vielen stil. Geen gilde Sint Agatha uit Boekel in Den Haag bij de pausmis. Het Sint
Lambertusgilde heeft zich in Someren Eind het vuur uit de schoenen gelopen om op 13 september
2020 een kringdag te organiseren, waar nog lang over gesproken zou worden. Maar ook voor hen was
er geen ander besluit te nemen dan het door te schuiven naar 2023. In Peelland zeggen we dan ‘zund,
maor ut kumt goe’.
Natuurlijk zijn ook de vergaderingen van het kringbestuur en de kringcommissies op een super laag
pitje komen staan. Gelukkig is er ook nog de telefoon en de email zodat dringende zaken niet hoeven
te blijven liggen.
Als het heel even mogelijk lijkt te zijn grijpt een viertal gilden in de kring de kans om, zij het op een
afgeschaalde en minder feestelijke wijze de nieuwe koning te schieten. De strijd is er niet minder om.
Vol verve en met alle inzet doet men pogingen om de vogel naar beneden te krijgen. Bij het Onze
Lieve Vrouwe gilde in Aarle-Rixtel is het Kaylee Gruijters gelukt. In Deurne, bij het Sint
Antoniusgilde knalt Frankwin Wijnen de vogel aan gruzelementen, bij de naamgenoot in Lierop
schiet Robert van Seggelen zich tot koning. Ook in Gemert wordt bij Sint Antonius en Sint
Sebastianus geschoten en daar mag Henk Ruis zich tot het volgende schieten in 2022 koning noemen.
Bij enkele gilden is het koning schieten uitgesteld en hoopt men dit in 2021 in te halen.
Met droefheid heeft ook Kring Peelland in 2020 afscheid genomen van een aantal gildeleden. Waar
zulks gewoonlijk plaatsvindt met gilde eer is er deze keer in de meeste gevallen nauwelijks plaats
voor de aanwezigheid van gildebroeders en gildezusters. Dat dit als een gemis ervaren wordt is dan
ook niet vreemd. Zeker ook het kringbestuur betreurt het niet aanwezig te kunnen zijn geweest.
De gilden hebben in 2020 op een aangepaste en sobere wijze afscheid moeten nemen van enkele
gildebroeders en gildezusters (de complete lijst verderop). We koesteren de mooie herinneringen aan
hen.
Tijdens de jaarvergadering op 7 maart in Liessel trad secretaris Frans van der Burgt af en traden toe
tot het Kringbestuur Dennis van Hout en Stefan van Zeeland.
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V.l.n.r. zittend: penningmeester Peter van Otterdijk, voorzitter Henk de Hair, vice-voorz. Toon Bergh
Staand: Stefan van Zeeland, Stefan van Heugten, secretaris Maarten Janssen, Dennis van Hout
Tijdens de jaarvergaderingen worden onderscheiden;
Frans van der Burgt Erelid, Jos van de Ven Erelid (zie
commissie Vendelen) en Peter Berkers Lid van
Verdiensten voor de S.A.T. (zie commissie SAT)
Met een gezonde scepsis kijken we naar 2021. Het zal
een jaar zijn zonder kringdag, maar het kringbestuur is
aan het bekijken of er later in het jaar op wat kleinere
schaal activiteiten mogelijk zijn, die met name de
onderlinge broeder- en zusterschap zullen versterken.
Ook streeft het kringbestuur er naar om in 2021 een begin te maken met ‘keukentafelgesprekken’ met
alle 22 gilden in de kring om met de gilden uitvoerig stil te staan bij hun toekomst en daarmee de
toekomst van de Kring Peelland.
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Dit jaar is er ook weer voor gekozen om de activiteiten per rubriek weer te geven. Een overzicht van
de bestuursactiviteiten in het jaar 2020.
11-jan
18-jan
18-jan
19-jan
25-jan
17-apr
26-jul
19-sep
19-sep

Uitreiking onderscheiding bij het Sint Antonius-abtgilde Deurne
Uitreiking onderscheiding bij het Sint Antonius-abtgilde Mierlo-Hout
Opening tentoonstelling sint Servatius-gilde Lieshout
Viering 600 jaar Sint Servatius Gilde Lieshout
Jubilarissen Sint Antonius en Sebastianusgilde Gemert
Afscheidsdienst Pieter Penninx van gilde de Sint Antonius en Sebastianus Gemert
Koningschieten bij gilde Sint Antonius-abt Deurne
Receptie met onderscheiding bij gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel
Bevrijdingsvuur Mierlo afvaardiging

receptie
receptie
algemeen
algemeen
algemeen
overleden
algemeen
receptie
algemeen

27-jan
18-feb
16-mrt
8-jun
27-jul
7-sep
28-sep
15-okt
23-nov
14-dec

Bestuursvergadering januari in Helmond
Bestuursvergadering februari in Aarle-Rixtel
van 16 maart tot 27 juli veel overleg per telefoon en mail ivm. Coronacrisis
Bestuursvergadering juni in Helmond
Bestuursvergadering juli in Helmond
Opstellen begroting 2021 Peter Henk
Bestuursvergadering september in Helmond
vanaf 15 oktober veel overleg per telefoon en mail ivm. Coronacrisis
Bestuursvergadering november in Helmond
Bestuursvergadering december in Helmond

bestuur
bestuur
bestuur
bestuur
bestuur
bestuur
bestuur
bestuur
bestuur
bestuur

12-jan
19-jan
23-jan
26-jan
7-mrt

Jaarvergadering commissie geweerschieten in Liessel
Jaarvergadering commissie vendelen in Aarle-Rixtel
Jaarvergadering commissie standaardrijden in Bakel
Jaarvergadering commissie trommen en bazuinblazen in Beek en Donk
Jaarvergadering Kring-Peelland bij het Sint Hubertusgilde Liessel

verg
verg
verg
verg
verg

15-jan
3-feb
24-sep
9-okt

Bijeenkomst commissie SAT
Overleg van kringbestuur en commissie’s van Kring-Peelland in Stiphout
Bijeenkomst commissie Boogschieten
Bijeenkomst commissie Geweerschieten

com
com
com
com

13-jan
14-jan
21-jan
22-jan
11-feb
9-jun
14-jul
18-aug
8-sep
25-sep
24-okt

Commissie Mixta
AB vergadering federatie in Oirschot
NBFS werkgroep toekomst
Overleg VTBS-toernooi Sint Sevatiusgilde Lieshout
AB vergadering federatie in Oirschot
AB vergadering federatie in Oirschot
AB vergadering federatie in Oirschot
AB vergadering federatie in Oirschot
AB vergadering federatie in Oirschot
Afscheid CvdK Wim van der Donk
Uitreiking Federatie onderscheiding aan Frans van der Burgt en Peter van Otterdijk

fed
fed
fed
fed
fed
fed
fed
fed
fed
fed
fed
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8-jan
12-jan
20-jan
23-jan
2-mrt
22-jun
2-jul
6-jul
27-jul
24-aug
14-sep
6-okt

Overleg kring met organisatie Vrij-gildedag 2020 Deurne
Gesprek met Stefan van Zeeland
Bijeenkomst Fakkeltocht 2020, bevrijdingsvuur
Bijeenkomst Grote processie Ommel
Bijeenkomst Fakkeltocht 2020, bevrijdingsvuur
Bijeenkomst Fakkeltocht 2020, bevrijdingsvuur
Overleg Fakkeltocht 2020, bevrijdingsvuur
Overleg Fakkeltocht 2020, bevrijdingsvuur
Overleg Fakkeltocht 2020, bevrijdingsvuur
Bijeenkomst Fakkeltocht 2020, bevrijdingsvuur
Bijeenkomst Fakkeltocht 2020, bevrijdingsvuur
Overleg sint Willibrordusgilde Bakel

overleg
overleg
overleg
overleg
overleg
overleg
overleg
overleg
overleg
overleg
overleg
overleg

Mochten er gebeurtenissen zij waar ook een of meerdere bestuursleden
aanwezig waren maar niet vermeld zijn mijn excuses hiervoor.
Maarten Janssen, secretaris
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3. Verslag Algemene Jaarvergadering
Notulen Jaarvergadering 7 maart 2020 in Feesterij ’t Lijssels Vertier. Hoofdstraat 60, 5757 AN te Liessel.
Sint Antoniusgilde Beek en Donk, Sint Joris Gilde Deurne en Schutterij de Colveniers met kennisgeving niet
aanwezig. Ereleden Jan Verheijen en Jan Huibers hebben zich afgemeld.
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering met de Christelijke groet en heet iedereen van harte welkom.
In het bijzonder Kringpastor Paul Jansen en ereleden Mies Sijbers en Huub Manders.
Voorzitter Henk de Hair richt nog een woord van dank richting het Sint Hubertusgilde Liessel voor
een mooi gildejaar. Vervolgens neemt hij het kringvaandel terug in ontvangst.
Hoofdman Hans van Someren blikt kort terug op een mooi gildejaar voor het Sint Hubertusgilde.
De voorzitter vraagt de gasten om binnen te komen en geeft aan dat er een jubileum en een afscheid
is.
Peter Berkers (Sint Antonius Abt, Lierop) is voorgedragen voor een onderscheiding door de SAT
Commissie voor zijn vele verdiensten. De commissie onderscheidingen heeft deze aanvraag getoetst
en ook een advies uitgebracht. Henk leest voor wat Peter allemaal heeft betekend voor het
gildewezen. De commissie en ook het bestuur hebben unaniem besloten, dat deze onderscheiding
wordt toegekend. Het doet ons eer om deze op te spelden.
Bij de vendelcommissie is er een jubileum en wel van Jos van de Ven (Onze Lieve Vrouw, AarleRixtel). Zodra de voorzitter hem naar voren vraagt is Jos erg verbaasd. We hebben een verzoek
gekregen van de vendelcommissie voor een onderscheiding ter gelegenheid van 40 jarig
lidmaatschap bij de vendelcommissie. Henk benoemt alle activiteiten welke Jos allemaal heeft
gedaan voor onze kring en federatie. Jos wordt onderscheiden als erelid van kring Peelland.
Er volgt nog een felicitatie aan alle gilden. De kring bestaat 85 jaar.
2. Mededelingen van de voorzitter:
Sint Agatha Boekel zal de pausmis in 2021 gaan verzorgen. Ook dank aan Servatius Lieshout om dit
mede mogelijk te maken.
Ringsteken is volgens iedereen een groot succes. Er is besloten dat het evenals tijdens de
proefperiode een nevenactiviteit zal blijven naast de beoordeling in de optocht en de rijproef.
Er zijn nog geen kringdagen voor 2023 en 2025, Mocht een gilde zich aan willen melden horen we
dat graag.
Kring Peelland is aan de beurt om een landjuweel te organiseren. Mochten er een of meerdere gilden
zijn die deze organisatie op zich willen nemen kunt u zich aanmelden bij het kringbestuur.
3. Presentielijst en opgave woordvoerder:
Secretaris Frans van der Burgt noteert de aanwezigheid en wie woordvoerder is. Penningmeester
Peter van Otterdijk reikt de facturen uit voor de jaarlijkse contributie.
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4. Notulen najaarsvergadering 19 oktober 2019 bij Sint Hubertus gilde Liessel:
Tekstueel. Geen opmerkingen, Naar aanleiding van. Geen opmerkingen
5. Verslag van het Hoofdmannenberaad 14 november bij Sint Hubertus Liessel:
Tekstueel. Geen opmerkingen, Naar aanleiding van. Geen opmerkingen
6. Voorstel dragen sjerpen Kringbestuur op najaarsvergadering:
Het kringbestuur heeft tijdens de najaarsvergadering haar nieuwe sjerpen laten zien. De vraag werd
gesteld wanneer deze gedragen gingen worden. Hierop is advies ingewonnen bij de bij de SAT
commissie. Alle activiteiten waar men als bestuur naar toe gaat zal deze gedragen worden. De sjerp
wordt alleen op het uniform gedragen. Door eerder gemaakte afspraken zal deze dus niet tijdens de
najaarsvergadering gedragen worden.
6.a Het dragen van uniformen tijdens kring gerelateerde activiteiten.
Alle gilden hebben op voorhand een stuk ontvangen geschreven door Maarten Janssen. Hij geeft
hierop nog een korte toelichting. Het kringbestuur stelt voor, dat ieder gilde in de loop van dit jaar
bij het eigen gilde na zal gaan hoe men hier mee om wil gaan. De kringkampioenschappen
geweerschieten aan het einde van het seizoen wordt aangemerkt als eindtermijn. Het kringbestuur
heeft advies opgevraagd bij de SAT Commissie. Deze kon niet tot een unaniem gedragen advies
komen. Dit hebben ze dan ook niet uitgebracht. Het bestuur vraagt om het voorstel aan te nemen.
Middels handopsteking wordt gestemd en het voorstel wordt unaniem aangenomen.
7. Voorstel van de tromcommissie voor de kringdagen en advies SAT commissie:
Voorzitter vraagt aan Geert-Jan van Rixtel om nog even kort toe te lichten waar het over gaat. De
voorzitter geeft vervolgens het woord aan Huub Manders namens de SAT commissie. Deze gaf aan
dat Jan van Bree de toelichting zou geven, maar deze niet aanwezig is. De voorzitter geeft een
toelichting op de brief van de SAT commissie welke ook meegestuurd was met de uitnodiging.
Maarten Janssen licht toe wat notaris H. Brants heeft gezegd over de regels zoals ze nu beschreven
staan in het huishoudelijk reglement en hoe deze te interpreteren.
Geert-Jan van Rixtel van de tromcommissie geeft nog aan dat het mogelijk moet zijn om regels aan
te passen waarbij het voor iedereen makkelijker wordt. Het door het kringbestuur gegeven voorstel
wordt nogmaals voorgelezen. Catharinagilde Helmond en Sint Joris Gemert geven aan tegen te zijn
vanwege het feit dat het daarmee geen kringdag meer is, maar een vrij gildefeest. Echter zijn er bij
een kringdag maximaal 5 gastgilden en bij een vrij gildefeest mogen dit er zo veel zijn als het
organiserend gilde wil. Via handopsteking wordt het voorstel van het kringbestuur aangenomen
waarbij 3 gilden tegen hebben gestemd.
8. Verslag kascontrole commissie door Sint Antonius Abt Deurne en Sint Joris Deurne:
De leden die de kascontrole hebben uitgevoerd zijn beide niet aanwezig. Het verslag, opgesteld door
deze personen wordt aan de voorzitter gegeven om voor te lezen. Er wordt hierin aan de vergadering
gevraagd decharge te verlenen aan de penningmeester van kring Peelland over de stukken van het
jaar 2019.
Het document is voorzien van handtekeningen van de betreffende personen. De vergadering verleent
de gevraagde decharge.
9. Financieel verslag van de penningmeester 2019 + begroting 2020:
Penningmeester Peter van Otterdijk geeft aan dat het verslag rondgestuurd is.
Catharinagilde vraagt waar de fondsen ondergebracht zijn. De penningmeester beheert deze, maar
zijn uiteindelijk alleen te gebruiken door de betreffende commissies. Na antwoord te hebben
gegeven wordt er unaniem mee ingestemd. De begroting staat al enkele jaren op de agenda van de

10

Kring van Schuttersgilden “Kring
Peelland”
Aangesloten bij de Noordbrabantse
Federatie van Schuttersgilden

najaarsvergadering en wordt dus niet tijdens deze vergadering besproken.
10. Zilveren schilden op kringdagen en vrij gildefeesten:
Zoals bekend nodigen wij om toerbeurt alle commissie uit voor een overleg met het kringbestuur.
Tijdens het overleg met de standaardrijders commissie Jos steenhuis met het idee om de kosten voor
het prijzenzilver naar beneden te brengen. Dit stuk is ook rondgestuurd naar alle gilden. Jos licht het
nogmaals toe aan alle aanwezige.
Het stuk is nu ter kennisgeving mede gedeeld met het verzoek aan alle gilden om het in beraad te
nemen.
10.a Grote/Gilde Processie Ommel
De voorzitter geeft het woord aan Toon Bergh. Enkele jaren geleden heeft het Sint Jorisgilde Asten
de organisatie van de gildeprocessie terug gegeven aan het kringbestuur. Huub Manders, Stefan van
Heugten en Toon Bergh hebben dit opgepikt en zijn naar Ommel geweest. Dit is ook terug te lezen
in het meegestuurde stuk.
Opmerkingen. Sint Antonius en Sint Sebastianus Gemert, Wij hebben al jaren een processie in
Handel als Gemertse gilden. Sint Joris gilde Gemert sluit zich hierbij aan. Sint Agatha Boekel doet al
jaarlijks mee vanuit parochie Uden aan een processie naar Handel, maar wil wel overleggen om met
delegatie deel te nemen. Sint Margaretha Aarle-Rixtel geeft aan ook al een processie te hebben en
een andere activiteit op de 3e zondag van mei. Toon geeft aan dat het niet om hele gilden hoeft te
gaan. Delegaties zijn prima en we kunnen ook om toerbeurt deel nemen. De vraag die voorligt is om
de Grote/Gilde Processie in Ommel een officiële status te geven als kringactiviteit en dit ook als
zodanig vast te leggen. Dit betekent ook dat er dus geen andere kringactiviteiten plaats mogen
vinden op deze dag. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
11. Pauze:
De pauze heeft plaatsgevonden na het invullen van de stembriefjes.
12. Bestuursverkiezing:
Dennis van Hout wordt gevraagd een toelichting te geven over wie hij is en waarom hij zich
kandidaat stelt.
Hetzelfde wordt aan Stefan van Zeeland gevraagd. Beiden lichten hun kandidatuur toe.
Uitslag
Stefan van Heugten
Toon Bergh
Dennis van Hout
Stefan van Zeeland

Voor
17
19
19
17

Tegen Blanco
2

2

Frans van der Burgt is aftredend en niet herkiesbaar. Henk vraagt hem naar voren. Het bestuur heeft
de commissie onderscheidingen gevraagd om een advies. Henk leest voor wat Frans allemaal binnen
zijn eigen gilde, de kring en de federatie heeft gedaan. Wij onderscheiden jou met veel trots tot erelid
van kring peelland.
Toon geeft aan dat hij aan zijn laatste termijn gaat beginnen in het kringbestuur en dat hij vers
bestuurslid Dennis van Hout zal gaan opleiden tot plaatsvervangend kringkapitein.
13. Federatienieuws:
Henk geeft aan dat het nu al meer dan 10 jaar duurt dat men bezig is om de federatie op een andere
manier in te richten. Henk heeft er veel tijd in gestoken, maar eigenlijk altijd zonder resultaat. Zoals
iedereen heeft ontvangen is er nu een groep van 4 opgericht om de huidige stand van zaken binnen
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de federatie op te pakken en te gaan kijken waar aanpassingen nodig zijn. Belangrijk hierin is dat de
federatie onbekend is bij de gilden. Henk geeft aan dat er goede gesprekken zijn geweest en hij er het
volste vertrouwen in heeft dat er vooruitgang geboekt gaat worden. Zoals altijd zal hij een ieder op
de hoogte houden over de stand van zaken.
14. Vrij Gildefeest bij Sint Antonius Abt Deurne:
We hebben 20 aanmeldingen ontvangen, het is jammer dat er zo weinig aanmeldingen zijn uit onze
eigen kring. De organisatie loopt prima.
15. NBFS toernooi kruisboog bij Sint Agatha Boekel:
De voorbereidingen lopen. Overleg gehad met commissie kring en federatie. Uitnodigen zijn
verstuurd. Jammer dat Kempenland op dezelfde datum een onderlinge wedstrijd organiseert. Onze
voorzitter neemt hierover contact op met kring Kempenland. We hebben goede hoop op een goede
opkomst.
16. NBFS toernooi VTBS bij Sint Servatius Lieshout:
Voorbereidingen zijn in volle gang. Vergadering met de diverse commissies heeft plaatsgevonden.
Inschrijvingen zullen op termijn rondgestuurd worden. Terrein is bij en rondom ons eigen paviljoen.
Voorzitter geeft aan dat het wenselijk is dat leden uit onze eigen kring zo veel mogelijk deel gaan
nemen. Datum is 20 september 2020.
17. Kringdag 2020 bij Sint Lambertus Someren-Eind:
De festiviteiten zullen plaatsvinden op sportpark de Heikampen in Someren-Eind. Zowel op zaterdag
en zondag.
De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een mooi feest te worden.
18. Brief van de jeugdcommissie naar aanleiding om te stoppen:
Er ligt een brief dat de strijd is gestreden en er geen nieuwe leden gevonden zijn. Ze willen wel waar
mogelijk ondersteuning te bieden aan de organiserende gilden bij gildedagen. De jeugdcommissie
reikt hiervoor een document uit met daarin aanbevelingen en handreikingen.
19. Verdere mededelingen vanuit de commissies:
Jeugdcommissie: Geen nieuws te melden op dit moment.
Kruisboogcommissie: Wij zijn naarstig op zoek naar een voorzitter.
Standaardrijderscommissie: VTBS toernooi. Er waren de laatste keer maar 5 ruiters aanwezig. Het is
gebleken dat niet alle e-mails doorgestuurd worden naar de ruiters. Vorig jaar in Lage Mierde zou er
niet aan ringsteken gedaan worden. Leuk nieuws. In Boxtel hebben ze een standaardruiter van 12
jaar.
Geweerschietcommissie: Over enkele jaren moeten wij een nieuwe voorzitter zoeken aangezien ik ga
stoppen
Vendelcommissie: Op de vendelvergadering is afgesproken dat ook wij de proef met C+ klasse gaan
toepassen in de kring. Jos geeft toelichting op wat de C+ klasse betekent.
Tromcommissie: Wij sturen ieder jaar een mutatieformulier naar alle gilden. Vaak worden deze niet
doorgestuurd of op geantwoord. Helaas staan er soms overleden mensen in de lijst. Het aantal
tamboers daalt. Daar en tegen stijgt het aantal bazuinblazers flink.
SAT commissie: Wij willen als SAT commissie ook Peter Berkers hartelijk danken voor al zijn
inzet. Wij zoeken een nieuwe voorzitter en secretaris.
Bij geen voorzitter wordt deze taak tijdelijk waargenomen door de afgevaardigde van de kring.
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20. Werkgroep bevrijdingsvuur.
Henk geeft Peter het woord als lid van deze werkgroep. Het doorgeven van het bevrijdingsvuur
wordt al vele decennia jaarlijks gedaan van Bayeux naar Wageningen. Waarbij Peelland op 19
september aan de beurt is. Er wordt gevraagd of zo veel mogelijk met kringvaandels aanwezig te
zijn. De vraag wordt ook nog via de mail verspreid en op de website geplaatst.
21. Rondvraag:
Sint Joris Gemert: Punt van aandacht. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de microfoon tijdens
vergaderingen. Benoem iemand als drager van een microfoon die er mee de zaal in kan, zodat ook de
vragen en de antwoorden te verstaan zijn.
OLV Lierop. Contante betaling voor koffietafel kan dat ook per overboeking. Aangezien de
organisatie ieder jaar bij een ander gilde ligt, zijn we hiervan afhankelijk. We nemen het ook mee in
het bestuur.
Sint Joris Someren. Komende gilde activiteiten in relatie tot Coronavirus. Wie bepaalt wanneer een
wedstrijd afgelast wordt. De voorzitter geeft aan dat er een richtlijn ligt waarbij de voorzitter,
commissies en gilden samen een beslissing nemen. We houden het als kringbestuur in de gaten en
sturen bij waar nodig.
Aan het einde van de rondvraag overhandigt de voorzitter het kringvaandel aan het Sint Lambertus
Someren-Eind.
22. Sluiting:
Henk wenst iedereen een mooi gildejaar met vele mooie activiteiten. Niets meer aan de orde zijnde
bedankt Henk iedereen voor zijn of haar inbreng in deze vergadering. Hierna sluit hij de vergadering
met de Christelijke groet en wenst iedereen wel thuis.
Aldus genotuleerd en uitgewerkt door notulist Stefan van Heugten.

4. Verslag Algemene Najaarsvergadering
In verband met de regels van de Corona is geen najaarsvergadering gehouden. Volgens het
huishoudelijk reglement wordt de begroting voor het volgend jaar dwz 2021 jaar besproken. Het
kringbestuur heeft besloten om de begroting digitaal aan de gilden aan te bieden voor akkoord.
21 van de 22 gilden gaven akkoord. Slechts een gilde heeft geen reactie gegeven.
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5. Verslagen van de Kringcommissies
Jaarverslag van de Commissie Jeugd
De commissie bestond eind 2019 nog uit 3 personen. Het werd steeds moeilijker
om activiteiten te organiseren, doordat zij allemaal nog een neven activiteit met
het gilde of kring hebben. Helaas zijn er geen nieuwe aanmeldingen geweest om de commissie te
komen versterken. Daarom hebben zij in overleg met het Kringbestuur besloten om te stoppen met
de commissie Jeugd.

Is dit het einde van
de commissie Jeugd ?
De belangen van Kring Peelland worden bij de federatie behartigd door Mike Verbruggen en Stefan
Klerkx en kringbestuurslid Maarten Janssen.

Jaarverslag van de SAT-commissie
De eerste en tevens de laatste bijeenkomst van de SAT was op donderdag 15 januari.
Besproken is; het voorstel Geen aparte prijzen meer voor gastgilden tijdens
kringdagen, het voorstel Kledingvoorschrift najaarsvergadering en dragen
Kringsjerpen.
Over beide onderwerpen zijn adviezen uitgebracht aan het Kringbestuur.
Helaas is de commissie SAT veder niet samengekomen. Twee afgevaardigden van onze commissie
Jan van Bree en Hans Kanters hebben de vergaderingen van de federatieve SAT bijgewoond. Door
het jaar heen is Jan van Bree bezig met het beheren van het Kringarchief, welke staat opgeslagen in
het archief van de gemeente Gemert-Bakel.
Te vermelden waard is het heugelijk feit van de scheidende
secretaris van de SAT, dat Peter Berkers op 7 maart de
jaarvergadering van de Kring onderscheiden werd met de
Kringonderscheiding Lid van Verdienste voor de commissie
SAT.
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Website.

De website van de kring werd ook afgelopen jaar weer door een lid van de SAT
bijgehouden zodat iedereen voldoende geïnformeerd is over alles aangaande Kring Peelland. Zaak
blijft wel dat we voldoende materiaal krijgen aangeleverd van gilden en commissies om alles actueel
te houden.
Gildeleden en bestuurders kijk regelmatig op de website www.gildenKringPeelland.nl voor de laatste
wetenswaardigheden van; Kringbestuur, Kringcommissies, de federatie NBFS, de KNTS en de gilden
van Kring Peelland.
Het is leuk om geïnteresseerden te voorzien van informatie. Met jullie steun, kopij en belangstelling
kunnen we de website blijven vullen. Voor het aanleveren van teksten en documenten, stuur een mail
naar webmaster@gildenKringPeelland.nl en de gegevens worden zo snel mogelijk verwerkt.

De Nieuwsbrief en Nieuwsflits.

Naast het bijhouden van de website heeft het
Kringbestuur gemeend een nieuwsbrieven uit te brengen en zoveel mogelijk direct te sturen naar de
gildebroeders en zusters waarvan het email-adres bekend is. Vaak blijft informatie hangen, als het
alleen naar de secretaris gestuurd wordt.
Wat in de nieuwsbrieven wordt verteld staat voor iedereen ook ter beschikking op de website.
Naast de Nieuwsbrief brengt Kringsecretaris Maarten Janssen met eniger regelmaat Nieuwsflitsen uit
om de besturen van de gilden van informatie te voorzien. Bij sommige gilden worden deze
Nieuwsflitsen doorgestuurd naar de eigen leden. Communicatie blijft belangrijk zeker in deze “stille”
tijden.
De webmaster van de Kring beschikt vele email-adressen. Kent u gildebroeders en zusters, die ook
graag de nieuwsbrief willen ontvangen stuur dat even een mailtje naar de
webmaster@gildenkringpeelland.nl .Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen stuur dan
eveneens een mailtje, zodat u uitgeschreven wordt.

Jaarverslag van de Commissie Boogschieten
Zondag 27 Okt. 2019. De jaarvergadering van de Commissie Boogschieten werd
gehouden in het Gildehuis van het gilde St. Hubertus te Liessel.
De belangrijkste punten waren o.a.
*Bestuursvergadering: Aftredend en herkiesbaar was Peter van Otterdijk. Peter werd weer herkozen
om in het bestuur te zitten, maar niet meer als voorzitter en dat Toon Bergh nu interim voorzitter is
totdat we een nieuwe voorzitter krijgen.
*Kledingvoorschriften / herkenbaarheid.
*Als er Kringdagen zijn en de gastgildes komen die dan samenvoegen voor de wedstrijden?.
Dinsdag 29 Okt. 2019.
Evaluatie vergadering bij het gilde St. Hubertus over de Kringdag 2019
in het Gildehuis te Liessel. (Bijgewoond door Toon Bergh, Peter van Otterdijk, Paul Koster en Johan
Vlemmix)
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Dinsdag 5 Nov. 2019.
NBFS vergadering boog op doel in Oirschot. (Bijgewoond door Peter
van Otterdijk, Paul Koster en Johan Vlemmix)
Dinsdag 3 Dec. 2019.
1ste Vooroverleg Kringdag 2020 op het schietterrein “De kolenboer” bij
het gilde St. Lambertus in Someren-Eind. (Bijgewoond door Peter van Otterdijk, Toon Bergh, Paul
Koster en Johan Vlemmix)
Woensdag 8 Jan. 2020.
1ste Vooroverleg Vrij Gildedag 2020 in het Gildehuis “van de Putten”
bij het gilde St. Antonius abt in Deurne. (Bijgewoond door Toon Bergh, Paul Koster en Johan
Vlemmix)
Zondag 12 Jan. 2020.
Jaarvergadering van de Commissie Geweerschieten in het Gildehuis bij
het gilde St. Hubertus te Liessel. (Bijgewoond door Peter van Otterdijk, Sjoerdje Joosten en Johan
Vlemmix)
Zondag 19 Jan. 2020.
Jaarvergadering van de Commissie Vendelen in café/zaal “Bij van
Dijk” in Aarle-Rixtel. (Bijgewoond door Paul Koster en Johan Vlemmix)
Donderdag 23 Jan. 2020.
Jaarvergadering van de Commissie Standaardrijden in het Gildehuis
van St. Willibrordus in Bakel. (Bijgewoond door Toon Bergh, Peter van Otterdijk en Johan Vlemmix)
Zondag 26 Jan. 2020.
Jaarvergadering van de Commissie Trommen en Bazuinblazen op het
schietterrein “ ’t Wipke” in Beek en Donk. (Bijgewoond door Sjoerdje Joosten en Johan Vlemmix)
Woensdag 29 Jan. 2020.
Vooroverleg NBFS kruisboog schieten in het gildehuis St. Agatha in
Boekel. (Bijgewoond door Peter van Otterdijk, Arie van de Kimmenade en Johan Vlemmix)
Maandag 3 Feb. 2020.
Vergadering voor Kringbestuur en alle Commissies in het
Gildepaviljoen van St. Antonius gilde in Stiphout. (Bijgewoond door Toon Bergh, Peter van
Otterdijk, Paul Koster en Johan Vlemmix)
Dinsdag 11 Feb. 2020.
Vlemmix)

NBFS vergadering boog op wip in Oirschot. (Bijgewoond door Johan

Zaterdag 7 Mrt. 2020.
Jaarvergadering
Kring
Peelland bij het gilde St. Hubertus te Liessel. (Bijgewoond
door Toon Bergh, Peter van Otterdijk, Arie van de
Kimmenade, Paul Koster en Johan Vlemmix.

Maandag 23 Mrt. 2020.
Heeft de regering besloten om alle activiteiten, bijeenkomsten en
verjaardagen e.d. te verbieden. Dit in verband met het Coronavirus. Dat wil zeggen dat er ook enkele
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wedstrijden, vergaderingen niet door zullen gaan. Of er een andere datum komt valt nog te bezien. In
ieder geval tot en met 1 juni zullen deze activiteiten niet doorgaan.
Deze wedstrijden gaan niet door:
*Op zondag 5 april, het NBFS kruisboog toernooi te Boekel.
*Op woensdagen, 13 mei, 20 mei en 27 mei de zomeravonden competitie.
Ook deze vergadering gaat niet door:
*Dinsdag 19 mei de NBFS vergadering met de gehele federatie NBFS en alle schiet
commissies in Oirschot.
Donderdag 9 April 2020.
Kregen wij een email binnen van de voorzitter Jowan Aldenzee (St.
Antonius abt) uit Deurne, dat ook helaas het Vrij Gildefeest op zondag 12 juli niet door zal gaan met
het gevolg van de Coronavirus. Ze kunnen nu niet alles goed regelen, geen voorbereidingen treffen
en geen voorvergadering houden met de commissies, dus het gilde heeft maar besloten om dit
uitstellen naar een ander jaar. Welke??? Is nog de vraag!!!
Dinsdag 21 April 2020.
Kregen wij nu alweer te horen van Premier Rutte om alle activiteiten,
bijeenkomsten e.d. nog steeds te verbieden en zelfs te verlengen tot 1 september om het Coronavirus
tegen te gaan. En dat wil zeggen dat onze gehele zomeravond competitie en koppel kruisboog
wedstrijd niet door kan gaan. Ook hebben wij deze week te horen gekregen dat het Kringdag op 13
september bij het gilde St. Lambertus in Someren-Eind ook niet door zal gaan. (Deze Kringdag zal
worden verschoven naar 2023). Ook zal de VTBS op 20 september bij het gilde St. Servatius in
Lieshout niet doorgaan.
Dinsdag 12 Mei. 2020.
Kregen wij te horen dat er door de corona crisis dat er wel wat
versoepeling is vanaf 11 mei. Je mag wel oefenen, maar nog geen wedstrijden of onderlinge
wedstrijden houden. Zie en lees de protocol van de KNTS, wat je wel en niet mag doen.
Dinsdag 18 Aug. 2020.
Toen gaf Premier Rutte weer een persconferentie voor heel Nederland
en zei dat het erg slecht ging met het naleven van de opgestelde regels en dat er weer meer mensen
die Coronavirus kregen. Nu ging hij zeggen en met verplichting geen feesten, bijeenkomsten e.d.
boven 6 personen tot nader berichtgeving.
Donderdag 24 Sep. 2020.
Commissie Boogschieten vergadering op locatie bij Stramit/IsoBouw.
(Bijgewoond door: Toon Bergh, Peter van Otterdijk, Dirk van de Ven, Paul Koster, Sjoerdje Joosten
en Johan Vlemmix)
Dinsdag 6 okt. 2020.
NBFS vergadering boog op wip in Oirschot. (Bijgewoond door Peter
van Otterdijk en Johan Vlemmix)
Zaterdag 10 okt. 2020.
Door de strengere maatregelen die Premier Rutte doorgevoerd heeft en
zoals je kunt lezen op de Nieuwsflits van 10 oktober door de secretaris Maarten Janssen zal er geen
Kringdag zijn op 16 mei in Bakel bij het gilde St. Willibrordus. Dus voor de Commissie Boogschieten
is er dan natuurlijk ook niets te doen. Deze Kringdag zal worden uitgesteld tot in het jaar 2025.
Secretaris Commissie Boogschieten, Johan Vlemmix.
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Jaarverslag van de Commissie Geweerschieten
Onderstaande activiteiten hebben we in 2020 bezocht;
Zondag 12 januari
Jaarvergadering van de schietcommissie, met de aangesloten gilden en commissies
van Kring Peelland.
Deze werd gehouden in het gildehuis van het st. Hubertus gilde, aan de tramweg, te Liessel.
Aan de orde kwamen; de prijzenverdeling tijdens wedstrijden en de herkenbaarheid van schutters van
welk gilde zij zijn. Er werden twee voorstellen voor een verdeling van prijzen uitgezet en een jaar
voor proef gebruikt worden. Helaas is er in 2020 niets van terecht gekomen en worden zij
doorgeschoven naar 2021.
Aftredend en herkiesbaar waren Angel van Moorsel en Henk van de Velden. Zij werden beide
herkozen.
Maandag 3 Februari
Vergadering Kringbestuur en Kringcommissies
De jaarlijkse vergadering van het kringbestuur met alle kring commissies in het gildepaviljoen van
het st. Antonius gilde te Stiphout.
Zaterdag 7 Maart
Voorjaarsvergadering Kring Peelland
De voorjaarsvergadering van Kring Peelland, dit jaar gehouden in Feesterij ’t Lijssels Vertier te
Liessel.
Zondag 8 maart
Kringwedstrijd bij het gilde st. Joris te Someren.
Dit was ook de laatste keer dat de geweerschutters in 2020 hun wedstrijd hadden. Alle activiteiten
werden geannuleerd vanwege de Corona.
De Kringkampioenschappen en het Bejaardenkoning schieten konden niet doorgaan.
De Kringkampioenen en de Bejaarden koning blijven nog een jaar aan.
De bijdragen van de gilden aan het geweerschieten, die op de jaarvergadering 2020 zijn geint, zullen
nu zijn voor het jaar 2021.
Vrijdag 9 oktober zijn we als commissie bijeengekomen om het een en ander te bespreken. Een
afvaardiging van het kringbestuur was aanwezig.
De Schietcommissie, Kring Peelland
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Jaarverslag van de Commissie Standaardrijden
Samenstelling commissie standaardrijden:
Han Konings, voorzitter (aftredend 2021)
Jos Steenhuis, secretaris (Sint Jorisgilde, Asten, aftredend 2020)
Gerald van Meel, lid (Sint Willibrordusgilde, Bakel, aftredend 2022)
Jos Jacobs, lid (Sint Joris, Someren, aftredend 2022)
Toon Bergh, 1-ste afgevaardigde vanuit het kringbestuur
(Sint Jorisgilde, Someren)
Dennis van Hout, 2-de afgevaardigde vanuit het kringbestuur
(Sint Lambertusgilde, Someren-eind

Han Konings

Jos Steenhuis

Gerald van Meel

Jos Jacobs

23 januari 2020, jaarvergadering standaardrijden in Bakel
De jaarvergadering werd ook dit jaar gehouden in de schutskamer van het St. Willibrordusgilde te
Bakel.
Uitgenodigd waren het kringbestuur, de standaardruiters van Kring Peelland, de juryleden en
commissies van Kring Peelland.
Voorzitter Han Konings kon niet aanwezig zijn op deze vergadering; hij werd waargenomen door Jos
Steenhuis. Er zijn 18 personen van 11 gilden aanwezig, waaronder 7 ruiters.
Een bijzonder welkom voor Hermien van Lankveld de nieuwe ruiter van Sint Joris Gemert.
Uit het verslag:
De kringdag in Liessel werd als zeer positief ervaren. Het was mooi weer, de organisatie goed en de
accommodatie voor de ruiters was prima.
Vrijwel iedereen is het er over eens dat de bordjesdrager voor het gilde, in verband met de veiligheid,
het beste áchter het paard kan lopen.
Besloten is dat het kringbestuur een keer per jaar met een commissie overlegt.
Han en Jos zijn in dit kader onlangs bij het kringbestuur geweest.
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Evaluatie Ringsteken.
Het ringsteken zou na 2 jaar geëvalueerd worden.
De aanwezigen zijn van mening dat het ringsteken in alle
opzichten geslaagd is.
Het kringbestuur stelde voor om het ringsteken tot een officieel
onderdeel van een kringdag te maken.
Er zou dan 1 schildje (in plaats van meestal 2) voor de dressuur
en 1 schildje voor het ringsteken beschikbaar moeten zijn.
Volgens het reglement moet er voor iedere 5 ruiters een prijs
zijn (dus bij 6-10 ruiters, 2 prijzen).
De commissie hecht echter aan het officieuze karakter. Het ringsteken mag de dressuur niet
verdringen. Het kringbestuur besloot het officieuze karakter voorlopig te handhaven.
Het nieuwe beoordelingsformulier vindt men een goede ontwikkeling.
Door meer punten te beoordelen krijgen de ruiters een beter beeld van wat er goed en minder goed is
gegaan. Ook voor de juryleden is het fijn dat ze meer elementen apart kunnen waarderen.
Gezien de maximale zittingsduur (3 x 3 jaar) in een commissie zou Gerald van Meel, die in 2022
aftredend is niet herkiesbaar zijn. Dit tenzij de algemene vergadering toestemming geeft voor een
nieuwe zittingsduur.
Aftredend en herkiesbaar is Jos Steenhuis (secretaris). Jos wordt d.m.v. bonen met algemene stemmen
herkozen.
Jos Steenhuis (secretaris), januari 2021.
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Jaarverslag van de Commissie Trommen en Bazuinblazen
Het jaar 2020 is voor de trom en bazuin commissie zeer rustig verlopen.
Op de jaarvergadering is Maikel van der Meer van het gilde sint Willibrordus
Bakel tot de commissie toegetreden en Geert-Jan van Rixtel nog voor 3 jaar
herkozen als voorzitter van de commissie. Hij heeft aangegeven dat dit zijn laatste termijn is.
26 januari Jaarvergadering van de commissie
Deze werd gehouden op het schietterrein van de gilden St Leonardus en St Antonius in Beek en Donk
aan de Zwinkelweg in Beek en Donk.
Tijdens de jaarvergadering was Dirk van de Laar aftredend en herkiesbaar. Dirk werd met algemene
stemmen herkozen.
Samenstelling tromcommissie in 2020:
Voorzitter: Geert-Jan van Rixtel lid sinds: 1991
Secretaris: (vacant)
Leden: Dirk van de Laar St Servatius Lieshout: lid sinds 25-1-2015
Leden: Mario Bouwmans St Lambertus Someren-Eind lid sinds 29-1-2017
Leden: Maikel van der Meer St Willibrordus Bakel 28-1-2018.
Naar aanleiding van Kringdag 2019 in Liessel waarbij de opkomstpercentage is weliswaar uitstekend
was, maar een aanvoer van jeugdtrommellaars en bazuinblazers zou welkom zijn. Wel zien wel een
toename in het bazuinblazen. Een mooie aanvulling voor een gilde om niet alleen met trom, maar ook
met bazuin op te treden bij evenementen.
De deelname van gastgilden aan de wedstrijden bracht extra werk met zich mee. Daarom doet de
commissie het voorstel aan de Algemene Vergadering om de wedstrijden van de gastgilden te
integreren en afzonderlijke prijzen op te heffen.
Het voorstel werd voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 7 maart 2020 in Liessel.
De vergadering ging akkoord om geen afzonderlijke prijzen aan te maken voor gastgilden tijdens
Kringdagen.
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Jaarverslag van de Commissie Vendelen
Ondanks dat er geen gildedagen en toernooien waren, waren de
gebeurtenissen van dit jaar:
19 januari Vendeliersvergadering in het Gildehuis “Bij van Dijk” te
Aarle-Rixtel.
Stefan Klerkx was aftredend en herkiesbaar. Aftredend en niet herkiesbaar was Toon van Heugten.
Hij werd door de voorzitter bedankt voor zijn bijdrage in de commissie. Stefan werd herkozen als
bestuurslid voor de commissie.
26 Januari Tamboers Vergadering te Beek en Donk
De jaarvergadering van de trom commissie van Kring Peelland dat de vendel commissie heeft
bijgewoond.
11 Februari Vergadering Kringbestuur en Kringcommissies
De jaarlijkse vergadering van het kringbestuur met alle kring commissies waarbij we de activiteiten
voor 2020 hebben besproken en hoe de werkzaamheden van afgelopen jaar zijn verlopen binnen de
kring.
7 Maart Voorjaarsvergadering Kring Peelland
De voorjaarsvergadering van Kring Peelland, dit jaar
gehouden in Feesterij ’t Lijssels Vertier te Liessel. Hier
bespreek de kring haar doelstellingen voor het aanstaande
gilde jaar en gaf het organiserend gilde vraag en uitleg hoe het
komende gildefeest zich zal vorm geven. Op de
jaarvergadering werd onze voorzitter Jos van de Ven benoemd
tot Erelid van Kring Peelland.
Hiermee was het ook voorbij met alle mooie activiteiten voor Kring Peelland die op stapel stonden.
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6. In Memoriam
het afgelopen jaar zijn ontvallen
Jan

Jan Thijs

Sint Lambertus gilde Someren-Eind

Maart Karel Berkhof
Frans van Eijk
Louis van den Bosch
Toon van de Laar
Pieter Biemans

Sint Servatius gilde Lieshout
Sint Lambertus gilde Someren-Eind
Sint Joris gilde Someren
Sint Antonius en sint Sebastianus gilde Gemert
Sint Joris gilde Gemert

April Pieter Penninx
Maria van de Laar
Zus Lemmen-Hendrickx

Sint Antonius en sint Sebastianus gilde Gemert
en Sint Hubertus gilde Liessel
Sint Servatius gilde Lieshout
Sint Lambertus gilde Someren-Eind

Juli
Aug
Sept

Noud Wilgers
Frans Aldenzee
Frits Maas

Sint Antonius-abt gilde Deurne
Sint Willibrordus gilde Bakel
Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën Lierop

Okt

Nol Bekkers
Hannie Looijmans-Joosten
Cees Huijbregts

Sint Antonius-abt gilde Deurne
Sint Lambertus gilde Someren-Eind
Sint Leonardus gilde Beek en Donk

Nov

Klaas van der Zanden
Willem Roijackers

Sint Servatius gilde Lieshout
Sint Willibrordus gilde Bakel

Dec

Pater Arie Wester
Anna Bouw-Francissen
Maricus Loomans
Leny van Dinter – van Oosterwijk

Sint Servatius gilde Lieshout
Sint Joris gilde Gemert
Sint Lambertus gilde Someren-Eind
Sint Joris gilde Gemert

Dat zij allen mogen rusten in vrede.
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7. Uitgereikte Kringonderscheidingen in 2020

Frans van der Burgt Sint Joris gilde Gemert
Erelid (uitgereikt 7 maart)
Jos van de Ven Onze Lieve Vrouwe gilde Aarle-Rixtel
Erelid (uitgereikt 7 maart)
Peter Berkers Sint Antonius-abt gilde Lierop
Lid van Verdienste S.A.T. (uitgereikt 7 maart)

Huub Manders Sint Antonius-abt gilde Deurne
50 jaar Gildebroeder (uitgereikt 11 januari)
Peter Klerkx Sint Antonius-abt gilde Mierlo-Hout
50 jaar Gildebroeder (uitgereikt 18 januari)
Jos van den Heuvel Onze Lieve Vrouwe gilde Aarle-Rixtel
50 jaar Gildebroeder (uitgereikt 19 september)
Mari Kerkhof Onze Lieve Vrouwe gilde Aarle-Rixtel
50 jaar Gildebroeder (uitgereikt 19 september)

Noud Strijbosch Sint Antonius-abt gilde Deurne
65 jaar Gildebroeder (uitgereikt 11 januari)
Bertus van Rixtel Onze Lieve Vrouwe gilde Aarle-Rixtel
65 jaar Gildebroeder (uitgereikt 19 september)

24

Kring van Schuttersgilden “Kring
Peelland”
Aangesloten bij de Noordbrabantse
Federatie van Schuttersgilden

8. Koningen en keizers
De keizers van het gilde
gilde st.Antonius Beek
gilde st.Antonius-abt Mierlo-Hout
gilde st.Joris Asten
gilde st.Joris Deurne
gilde st.Joris Someren
gilde st.Lambertus Someren-eind
gilde st.Leonardus Donk
gilde st.Servatius Lieshout

Huub van de Bergh
Jan Vermeulen
Antoon van Helmond
Hans van Rooij
Ties van der Linden
Jos van de Kruis
Mario van den Elsen
Frits Vorstenbosch

gilde st.Antonius-abt Deurne
gilde st.Antonius-abt Lierop
gilde st.Antonius en st.Sebastiaan Gemert
gilde Onze Lieve Vrouw Aarle-Rixtel

Frankwin Wijnen
Robert van Seggelen
Henk Ruis
Kailey Gruijters

2022
2022
2022
2023

om
de
2-jaar
2-jaar
2-jaar
3-jaar

gilde st.Catharina Helmond
schutterij der Colveniers Helmond
gilde st.Joris Asten
gilde st.Joris Someren
gilde st.Leonardus Donk
gilde st.Servatius Lieshout
gilde St.Agatha Boekel
gilde st.Antonius Beek
gilde st.Antonius-abt Mierlo-Hout
gilde st.Joris Deurne
gilde st.Joris Gemert
gilde st.Lambertus Someren-eind
gilde st.Margaretha Aarle-Rixtel
gilde O.L.Vrouw van de Zeven Weeën Lierop
gilde st.Antonius Stiphout
gilde st.Willibrordus Bakel
gilde st.Willibrordus Vlierden
gilde st.Hubertus Liessel

Eef Luijben
Guus van Oorschot
Robert Bankers
Sjan Vossen-Barten
Mario van den Elsen
Gerard Verhoeven
Arie van de Kimmenade
Antoine Steegs
Adri van de Laar
Wouter van Rooij
Frans van der Burgt
Thjeu Knapen
Toon Thijssen
Gerard Geutjens
Louis Boudewijns
Lambert van der Weijst
Johan van Cuijk
Jan Verberne

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2023

1-jaar
1-jaar
2-jaar
2-jaar
1-jaar
1-jaar
1-jaar
3-jaar
2-jaar
2-jaar
2-jaar
2-jaar
2-jaar
2-jaar
3-jaar
3-jaar
3-jaar
4-jaar

De koningen van 2020

tot
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9. Federatieonderscheidingen in Peelland
Twee onderscheidingen in Peelland uitgereikt door de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.
Gemert en Vlierden, zaterdag 24 oktober.
Uit de Gildetrom 2020, nummer 4 door Annie Maas
Op een totaal andere wijze werden dit jaar de onderscheidingen van de NBFS uitgereikt. Dit jaar
stond de voorzitter niet op het podium van het provinciehuis, maar aan de voordeur om aan te bellen.
Er werden geen handen geschut, maar er werd respectvol afstand gehouden. Er was geen federatie
dag met een vol programma, maar een welgevuld reisschema naar de vier te huldigen gildebroeders.
De federatie ging zelf op pad.
Na een huldiging in Sint Anthonis (Kring Land van Cuijk) ging het gezelschap op weg naar Gemert.
Frans van der Burgt
Bijna twintig minuten later arriveert een andere
samenstelling van gildemensen op de Rooije Hoefsedijk in
Gemert. Als eerste arriveren de voorzitter Jos Verbeeten en
de secretaris Annie Maas van de NBFS. De voorzitter van
Kring Peelland Henk de Hair sluit aan, evenals de kapitein
van het Sint Jorisgilde Gemert Joan van der Ligt.
In vol ornaat kommen Frans en Tonnie naar buiten. Hier
zien we weer een vrouw die achter haar man staat en hem
ondersteunt in zijn activiteiten binnen het gildewezen. En
dit gebeurt zeker als ook zij zich heeft aangesloten als
gildezuster. Meestal is het dan “samen uit, samen thuis”.
Frans ontvangt de NBFS-onderscheiding onder andere voor
zijn secretariële werkzaamheden voor Kring Peelland en
zijn taken binnen het bestuur van de NBFS. Als lid van het
kringbestuur was hij toegevoegd aan de commissie
vendelen. Van 2004 tot en met 2019 was hij kringsecretaris.
Frans en Tonnie genieten van hun gilde. In januari 2020 was
het voltallige Sint Jorisgilde aanwezig op hun gouden
bruiloft. Voor de derde keer heeft Frans zich tot koning van
het gilde geschoten. Volgende jaar zal hij tot keizer van het
Sint Jorisgilde worden benoemd, een titel voor het leven.
Het opspelden van de NBFS-onderscheiding wordt met veel plezier door Tonnie gedaan.
Frans, van harte gefeliciteerd.
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Peter van Otterdijk
De reis gaat verder binnen Kring Peelland. Ieder in de eigen
auto met de kringvoorzitter voorop. We rijden naar
Vlierden en stoppen langs de zandweg bij het huis van
Peter, gelegen aan de rand van een idyllisch bos. We doen
ons even tegoed aan de koffie en de broodjes; die we te
danken hebben aan de echtgenote van de NBFS-voorzitter
Erica Verbeeten. De aanvrager van de onderscheiding de
voorzitter van de federatieve schietcommissie Marc
Pijnenburg sluit bij het gezelschap aan. Ook de hoofdman
van het Gilde Sint Willibrordus uit Vlierden Fer van
Otterdijk arriveert.
Bij de organisatie van deze dag bleek al snel dat je bijna niet om Peter heen kunt. Je komt bij hem
terecht als je het gilde mailt en je weet al wie je aantreft als
je de website-beheerder van de kring een bericht stuurt. Ook
Marc benadrukt de waardering voor het werk dat Peter heeft
verricht voor de federatieve en kring schietcommissies
boogschieten.
De welverdiende onderscheiding wordt weer middels het
bord “corona-proof” aangereikt en door echtgenote Thea
opgespeld. Ook de bloemen worden op afstand aangereikt
via een emmertje op de grond. Peter grijpt meteen zijn kans
om deze bloemen aan zijn vrouw te schenken.
De kringvoorzitter Henk de Hair had zowel voor Frans als voor Peter een mooi boeket meegebracht,
dus ook hier werden beiden in de bloemetjes gezet.
Naast het werk binnen het gildewezen is Peter een zeer actieve en creatieve gildebroeder. De
aanwezigen zijn helemaal weg van zijn draaiend tuinhuis. Maar we moeten verder, we nemen
afscheid en vertrekken richting Eindhoven (Kring Kempenland) naar de vierde en laatste huldiging.
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