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Het Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding
Omdat wij als overheid onze leden beter
willen informeren over het reilen en zeilen
binnen ons Gilde doen wij met deze eerste
nieuwsbrief een poging een regulier
informatief bulletin op te zetten.

Informatie
Beste Gildenbroeders- en zusters. Gilden
hebben een rijke culturele historie, een groot
deel van deze historie is in geschriften of via
het koningszilver bewaard gebleven. De
Gilden in het algemeen maar ons gilde in het
bijzonder zijn daar met recht trots op. Maar
zo secuur als tegenwoordig bijna alles wat
ons Gilde aangaat, vastgelegd wordt op foto,
video of in tekst, werd dit vroeger veel meer
mondeling en op niet centraal bewaarde
papieren gedaan. Zoals bij velen van u
bekend is, is onze deken schrijver al geruime
tijd bezig zoveel mogelijk informatie over
ons Gilde te verzamelen en te beschrijven
Wij willen de historie van ons gilde graag zo
uitgebreid mogelijk vastleggen voor de
toekomst. Heeft u informatie of anekdotes
en wilt dat aan het beschikbaar stellen laat
het ons dan weten, zodat onze deken
schrijver ze vast kan leggen .

De verjonging.
De ledenlijst doorkijkend komen wij tot de
conclusie dat een aanzienlijk aantal jeugdigen
en jongeren lid zijn van het gilde.
Even een uitleg wat in het gildenwezen onder
jeugdigen en jongeren wordt verstaan.
Jeugdigen zijn zij die de leeftijd van 35 jaar
nog niet hebben bereikt. Jongeren zijn zij die
in de maatschappij hun plaats hebben
gevonden en in de leeftijdsgroep van vallen
tussen de 35 en 55 jaar.
Gildenbroeders- en zusters ga bij u zelf eens
te rade of u uw gildenlidmaatschap op de een
of andere manier kunt activeren. Dit kan door
uw belangstelling te tonen bij de activiteiten
van het gilde, door vergaderingen te
bezoeken, mee te helpen bij de diverse
activiteiten: oud-ijzer- en bloemenactie.
Maar het mooiste zou zijn u aan te sluiten als
geüniformeerd lid (tamboer, vendelier etc.)
Beste leden hebt u of uw naaste familieleden
interesse
om
daadwerkelijk
aan
gildenactiviteiten deel te nemen of wilt u
meer over het gildengebeuren weten, dan
kunt u contact opnemen met een lid van de
overheid.

De Overheid is:

Henk Berkers
Huub van den Eikhof
Ronny Thijs
Harrie Berkers
Jan van den Eijnden
Jos van Lieshout
Rob van Seggelen

hoofdman
Luitenakker
29
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Frank Doucettestraat 9
dekenschatbewaarderOffermansstraat
18
deken
Hogeweweg
32
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Schuttersstraat
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koning
Bruiseldonk
24
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Grouw
24

5715BW
5715AS
5715AN
5715AP
5715BH
5715BV
5711LN

Lierop 0492-332082
Lierop 0492-331514
Lierop 0492-331924
Lierop 0492-332024
Lierop 0492-331342
Lierop 0492-331736
Someren 0493-496478

Agenda t/m augustus 2001
07 april

Gildencongres Oud-Hertogdom Brabant
te Zoutleeuw België
19 april
Voorjaarsledenvergadering in het
gildenhuis Eet- en Drinkcafé
't Jagershuis, aanvang 20.30.
30 april
Opluisteren Oranje-jeugdactiviteiten
Lierop / aubade Someren
6 Mei
Schietwedstrijden t.b.v. ’t Zorgenkind
Asten/Someren op schietterrein De
Roovere
11 & 12 mei Geraniumactie.
23 mei
Opluistering huwelijk van gildenbroeder
Peter Verberne
26 mei
Opluistering huwelijk van gildenbroeder
Leon Sijbers
30 mei
Collecte Anjeractie.
17 juni
Deelname aan het Landjuweel in
Helmond.
30 jun/1juli Deelname Kringgildenfeest Someren.
27 augustus Schietwedstrijd Lieropse verenigingen
schietterrein De Roovere.

Homepage:
E-Mial Adres:

http://www.dse.nl/gilde
antonius@dse.nl
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Inleiding

Bourgondisch
schietfestijn.

De reacties op het eerste klökske worden door de
redactie gezien als een extra motivatie om van
nummer 2 een succes te maken. Om de
verspreiding van dit bulletin groter te maken
wijzen wij u erop dat onze buitendorpse
gildenbroeders dit klökske via e-mail toegestuurd
kunnen krijgen. Als je van deze service gebruik wil
maken kan je een E-mail sturen naar
antonius@dse.nl .
Downloaden vanaf onze homepage kan natuurlijk
ook.

Op zaterdag 8 en zondag 9 september houdt ons
gilde samen met O.L.V. van de Zeven Weeën en
fanfare Sint Willibrordus een Bourgondisch
schietfestijn op het feestterrein in het centrum van
Lierop. Dit feest wordt georganiseerd in het kader
van Someren 700. Het is de bedoeling dat een
groot aantal kaartclubs op een sportieve manier
d.m.v. kaart- en schietspelletjes gaat uitmaken
welke kaartclub met de hoofdprijs (een reis naar
Parijs) gaat slepen. Om die grote hoeveelheid
kaartclubs bij elkaar te krijgen is het de bedoeling
dat de leden van de deelnemende verenigingen
actief kaartclubs werven onder vrienden en
bekenden. Ten eerste omdat een groot aantal
deelnemers garant staat voor twee gezellige dagen
en ten tweede geldt, hoe meer deelnemers, hoe
groter het financiële resultaat voor de
deelnemende verenigingen. Iedere kaartclub
waarvan de deelnemers ouder dan 16 jaar moeten
zijn kunnen na inschrijving en overmaking van het
inschrijfgeld deelnemen aan de kaart- en
schietwedstrijden. Samen met dit klökske wordt
een inschrijfformulier voor het Bourgondisch
Schietfestijn meegezonden. Als u meerdere
formulieren nodig heeft kunt u dit laten weten aan
Jos van Lieshout 0492-331736. Hij zal er voor
zorgen dat het aantal benodigde formulieren bij u
bezorgd worden. Leden, doe mee, het is leuk voor
u en goed voor ons gilde.

Tijd
Van de Redactie:
Terwijl dit voorwoord geschreven wordt is de tijd
net een uur vooruitgezet en de zomertijd ingegaan.
We zijn een uur kwijt, terwijl we al zo weinig tijd
hebben. Gelukkig krijgen we dat uur, als de
wintertijd ingaat weer terug.
Tijd een begrip waar we niet vaak bij stilstaan. Of
het moet zijn dat de batterij van je horloge op is.
Toch komt het, binnen ons gilde direct of indirect
bij regelmaat ter sprake. Er wordt dan gezegd het
gildenseizoen gaat weer beginnen, het is tijd de
uniformen uit de kast te halen. Of het gaat over de
komende teerdag of vergaderingen en hoe laat die
moeten beginnen ("en wel op tijd aanwezig zijn").
Er wordt gezegd dat op het schietterrein een
schietboom geplaatst moet worden ("de hoogste
tijd") en gevraagd of je mee wilt helpen aan het
organiseren van gildenactiviteiten ("sorry, geen
tijd"). Ook wordt er met de organisatie van een
kringgildenfeest in 2005, de komende jaren weer
een beroep op ieders vrije tijd gedaan, want met
zo'n organisatie moet je op tijd beginnen.
En dan maar zeggen dat het gildengebeuren
tijdloos is….Misschien is dit allemaal overdreven.
Lid van een gilde ben je tenslotte óók vanwege
gezelligheid en die kent geen tijd. ("dus nemen we
er nog eentje, zoals altijd").

Gildenfeest 2005
Evenals in 1990 gaat het Gilde van Sint Antonius
Abt weer een Kringgildenfeest organiseren.
Via deze nieuwsbrief wordt u voortaan op de
hoogte gehouden van de stand van zaken met
betrekking tot dit gildenfeest. De overheid heeft
inmiddels aan het bestuur van de Bond van
Schuttersgilden Kring Peelland
toestemming
gevraagd en gekregen om
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Het archief
de trots van elk gilde.
Door: Frits Aarts
Geachte gildevrienden,
Naar aanleiding van het 1e exemplaar van ons
eigen gilde blad moet ik dit initiatief toejuichen.
Als jaren lang gildearchivaris van ons gilde te zijn
wil ik gaarne ons eigen archief in dit 2e nummer
van het eerste jaargang beschrijven. Hoe komt
men er toe om dingen te bewaren. Op de
jaarvergadering van 1964 werd ik samen met
Harrie Verberne (Chr.zn) gekozen om in de
Overheid van ons gilde plaats te nemen. In dat
gilde was ik lid geworden via mijn vrouw An van
de Ven (dochter van Joh.v/d Ven)die van den
bloede was. Ons gilde is nl. een familiegilde. Zelf
kwam ik van Asten-Heusden waar geen gilde
bestond. Mijn kennis van dit culturele erfgoed was
heel weinig. Dit veranderde in 1964 en de daarop
volgende jaren In 1973 werd ik schatbewaarder
(penningmeester). Niet alleen hield ik me bezig met
financiële, doch ook de attributen kwamen naar
mij daar elders geen ruimte was om de spullen op
te slaan. Een archief ontstaat als het ware vanzelf
als een persoon of instelling zijn of haar functies
uitoefent en is omgekeerd ook voor het uitoefenen
van die functie onontbeerlijk. Bij een archief is er
dus een hechte band tussen instelling(gilde) en zijn
of haar functie. Zo verliepen de jaren en ieder jaar
samen met An de tentoonstelling verzorgt op
kringgildedagen van kring Peelland en soms
buiten de kring. Ons archief bestaat uit o.a. de
koningsvogel uit 1620 met daaraan gevestigd 3
koningsschilden uit de jaren 1632-1643-1644. Uit
de 18e eeuw hebben we helaas maar vier
koningsschilden. Waarschijnlijk is er veel verloren
gegaan bij twee branden n.l. in 1927 brak er brand
uit in cafe van Oosterhout en in 1949 brandde de
boerderij af van de fam M.v.d. Eijnden in beide
gevallen waren attributen en koningszilver

aanwezig. Uit de 19e eeuw bezitten we 28 stuks
koningszilver en de 20e eeuw 40 koningsschilden.
Daarnaast bezitten we nog een ledenboek van
1750 t/m 1910. Rekenboeken van 1800 t/m 18581859 t/m 1897 en 1897 t/m 1947. Het oudste
siervaandel dateert uit 1882 of 1901 en gemaakt
door G. de Vreden uit Lierop kosten 128 gulden
Een fotoboek van alle koningsschilden en
daarnaast 9 boeken met diversen foto’s met
beschrijving uit de historie van ons gilde. Vele
attributen o.a. kapiteinsstok van
juni 1976
geschonken door wijlen Pastoor van der Velden
(erelid) bij diens 40jarig priester- feest. Veel is er
door de jaren aan het gilde geschonken door
(actieve) leden en andere die het gilde een warm
hart toedragen.
DOCUMENTATIE
Door het verzamelen van foto’s en krantenknipsels
over een bepaald onderwerp o.a. een verslag van
een gilde activiteit ter plaatse of elders in de regio
geven dikwijls een aardige aanvulling van het
gilde gebeuren. Dit alles vormde geleidelijk een
prettig en leesbaar overzicht van de recente
geschiedenis van het gilde. Een tentoonstelling
gehouden op een gildenfeest is een wezenlijk
onderdeel van het programma, waaraan geen
enkel gilde zich kan en mag onttrekken. Met
dezelfde trots als waarmee een gilde zich
presenteert aan het publiek gedurende de optocht
en in groot verband tijdens de massale opmars, zo
ook moet de trots van het gilde voorop staan om de
bezittingen aan dat zelfde publiek ten toon te
stellen. Zondag 1 juli a.s. is de kringgildefeest van
kring Peelland Someren Op die dag is ons gilde
aanwezig op de tentoonstelling en hierbij nodig ik
U allen uit om te komen kijken, het is de moeite
waard.

Homepage: http://www.dse.nl/gilde
E-Mail Adres: antonius@dse.n

op 12 juni 2005 een kringgildenfeest te mogen
organiseren. U kunt deze datum alvast in uw
geheugen prenten, aangezien de kans groot is dat
op deze dag of al eerder een beroep op u wordt
gedaan. U begrijpt dat over de inhoud van het
gildenfeest nog weinig te vertellen valt. Mocht
iemand goede suggesties hebben voor het te
organiseren gildenfeest dan kan hij of zij altijd
contact opnemen met een van de leden van de
overheid. Goede ideeën zijn immers altijd welkom.

Wereldrecord voor
vendeliers
Zaterdag 07 mei hebben 290 vendeliers,
waaronder Peter Berkers, Wim van Bree en Wim
van Brussel, het wereldrecord vendelen gebroken.
Deze geslaagde recordpoging werd gehouden in
het kader van het 75 jaar bestaan van de Hoge
Schuts een onderbond van 12 gilden van Kring
Maasland. Het oude record was met 144
vendeliers volgen het Guinness Book of Records.
Voordat op 07 mei het commando, "presenteer het
vaandel, neigt het vaandel en zwaait het vaandel
voor God, koning en Vaderland", gegeven kon
worden hadden de vendeliers al heel wat uren
oefenen er op zitten. Eigen oefenavonden, een
oefenavond in Aarle-Rixtel met de deelnemende
vendeliers uit Kring Peelland, en een gezamenlijk
oefenen met alle deelnemers een uur voor de
record poging, moesten er voor zorgen dat de acht
verplichte slagen van het vendelgebed en vier
figuren extra, synchroon zou verlopen.
Op het ritme van gildenmars en voordraaiers
gingen de vendeliers van start voor de
recordpoging. Met een reine vlag, die de grond
niet mocht raken, verbeeldden zij geconcentreerd
volgens eeuwenoude traditie de strijd tussen goed
en kwaad (de strijd van Sint Joris met de draak).
Het talrijke publiek, dat de adem inhield, genoot
zichtbaar van het schitterende schouwspel. Enkele
minuten na het verlossende eindsignaal kwam
notaris Claartje Wedemeijer met de heugelijke
mededeling: "het record is gebroken" en zo kreeg
het gilde van Sint Antonius Abt voor het eerst in
haar historie wereldrecordhouders.

Homepage: http://www.dse.nl/gilde
E-mail Adres: antonius@dse.nl

Agenda t/m september 2001
30 juni
30 juni
01 juli
19 augustus

8&9
september
15 september
16 september
16 september
17 september

Opening de Vurherd
Opening kringildenfeest Someren
Kringgildenfeest Someren
Schieten: kringkampioenschap +
kringkoning (bejaarden) SomerenEind
Bourgondisch Schietfestijn (Someren
700) in het centrum van Lierop
Opening Lierop kermis
Jaarfeest verpleeghuizen Bakel
Federatietoernooi Standaardrijden
Gilde Sint Joris Haaren
Koningschieten gilde Onze Lieve
Vrouw der Zeven Weeën
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Inleiding
Dit is inmiddels alweer het derde gilde klökske.
Het Gilde heeft een drukke zomer achter de rug,
daarom hebben wij als redactie besloten deze
nieuwsbrief te gebruiken om in korte
omschrijvingen door deze activiteiten heen te
lopen. Als u voor een volgend nummer kopij of
opmerkingen over deze of voorgaande nummers
heeft, kunt u deze naar ons E-mailen. Ons E-mail
adres vind u achter op dit nummer. Ook heeft ons
gilde samen met het gilde O.L.V. van Zeven Weeën
een protestbrief gestuurd naar het ministerie van
binnenlandse zaken over de door het ministerie
voorgenomen herindeling. Wegens plaatsgebrek is
het onmogelijk deze brief hier te plaatsen. Als u
deze brief toch wilt lezen kan via internet op de
site van www.slaponline.nl. Als u geen internet
heeft kunt u contact opnemen met onze deken
schrijver Huub van den Eikhof hij zal u graag een
kopie van deze brief verstrekken.

Een mooie zomer
De zomer is voorbij en daarmee ook het drukke
gilde seizoen. Deze zomer hebben wij als gilde
meegedaan aan tal van activiteiten. Het begon in
mei met het opluisteren van de huwelijken van
Peter Verberne & Miriam van Dijk en Leon
Sijbers & Kathelijne Raijmakers. Op zondag 10
zijn we uitgenodigd om onder prachtige weersomstandigheden, aanwezig te zijn bij de opening van
het Landjuweel 2001 Helmond. Een week later
tijdens het Landjuweel 2001 Helmond zelf waren
de weergoden niet zo goed gestemd. Doch de vele
regen en wind deerde de deelnemers aan de
optocht en wedstrijden niet zo. Het programma
werd naar omstandigheden vlot afgewerkt.
Jammer genoeg had door de weersomstandigheden het anders zo prachtige slangendefilé deze
keer meer weg van een waterballet. In het
algemeen klassement werd een 16e plaats behaald
(147 deelnemende gilden). Peter Verberne werd
tweede trommem klasse B.

Op zaterdag 29 juni zijn we samen met fanfare
Sint Willibrordus en gilde O.L.V. van Zeven
Weeën erop uitgetrokken om de opening van de
Vurherd mee op te luisteren. Vervolgens togen we
naar Someren om daar bij het gilde Sint Joris de
opening van het kringgildenfeest samen met de
vier Groot-Somerense gilden op te luisteren.
De kringgildendag op zondag 30 juni, werd onder
een stralende zon een prachtige evenement. Dat
wij als Gilde beter presteren als het mooi weer is,
hebben we op deze dag bewezen. Aan vele wedstrijden waaraan door ons gilde deelgenomen
werd wonnen we een prijzen. Met voor ons 27
deelnemers werd een eerste prijs behaald in het
algemeen klassement en wonnen we bij de gildenwedstrijden de volgende prijzen: Eerste prijs bij
het groepsvendelen, Peter Verberne trommen
klasse B en Peter Berkers kruisboogschieten op de
wip. Tweede prijs voor Peter Berkers vendelen 50jaar en ouder, Lia Verberne standaardrijden toernooiveld. Gedeelde derde prijs voor Ton van de
Ven kruisboogschieten op de wip.
Een opmerking over de winst bij het groepsvendelen is op z’n plaats. De vendeliers Peter
Berkers (voordraaier), Harrie Berkers, Wim van
Bree en Wim van Brussel schreven hiermee
historie Het was voor het eerst dat wij het
groepsvendelen, sinds de jaren zestig op het
programma, wonnen.
Om dit succes te vieren is nog dezelfde avond een
grote delegatie van ons Gilde naar ons clubhuis
getogen om op deze prijzenregen een paar pilsjes
te drinken.
Op 25 juli is op de Lungendonk het eerste officiële
actiebord geplaatst in het kader van de protesten
tegen de herindelingplannen van minister de Vries
van binnenlandse zaken. Om aan Helmond te laten
zien dat wij, Lierop serieus genomen wensen te
worden werden beide Gilden ingeschakeld om
hierbij aanwezig te zijn.
Op donderdag 9 augustus, is wederom een aantal
Gildenbroeders gevraagd zich te presenteren als
verdedigers van Lierop. Aanleiding voor deze actie
vormde twee vertegenwoordigers van de ambtelijke

werkgroep van het Ministerie van Binnenlandse
die een werkbezoek aan Lierop brachten. Met een
symbolische blokkade door de gilden, voor de
Vurherd, werd deze ambtenaren duidelijk gemaakt
dat Lierop zich niet zonder slag of stoot aan
Helmond over zal geven.
Vanaf 20 augustus is samen met het gilde O.L.V.
van Zeven Weeën en basisschool 't Rendal de
lesbrief “doar hedde de guld” behandeld. Drie
dagen waren gildenleden aanwezig om de onderwijskrachten in dit project bij te staan. De lessen
zijn op donderdag 6 september afgesloten met een
heus mini gildenfeestje zoals in kring Peelland
gebruikelijk is.
Op dit gildenfeestje waren o.a. demonstraties van
onze net in opleiding zijnde jeugdvendeliers en
werd m.b.v. klossen door een schoolkind een vogel
van een paal gegooid. Het laatste stukje van de
vogel werd door de gelukkige Twan van Lierop
gegooid, hij werd hiermee koning en door hertog
Jan II van Brabant gehuldigd met een heus schild.
Op zondag 9 september hebben we samen met het
gilde O.L.V. van Zeven Weeën en fanfare Sint
Willibrordus in het kader van Someren 700 een
Bourgondisch feest gehouden op schietterrein de
Roovere. Ondanks het slechte weer waren 250
mensen aanwezig. Onder de aanwezigen waren
o.a. burgemeester Veltman en hertog Jan II van
Brabant. Groot en klein vermaakten zich met
allerlei spelen waar de volgende prijswinnaars
uitkwamen:
Aad van Bussel - Reis naar Parijs voor twee
personen.
Teun Slob, dagkoning - twee kaarten voor de Night
of the proms.
Frans Bastiaans, winnaar jeugdcompetitie-beker.
Deze dag had nooit zo’n succes kunnen worden
zonder de geweldige inzet van vele gildenbroeders
en -zusters.
Zaterdag 15 september hebben we nadat de
kermis aangezegd was, samen met het gilde O.L.V.
van Zeven Weeën en fanfare Sint Willibrordus
Lierop kermis geopend. Zondag 16 september
hebben we deelgenomen aan het feest ter ere van
50 jaar Verpleeghuizen in Bakel.
Maandag 17 september hebben we het gilde O.L.V.
van Zeven Weeën begeleid bij het koningsscheten.
Na 101 schoten werd Sjaak Cortooms voor de
tweede keer in zijn leven koning. Later op de
middag hebben wij Sjaak en zijn vrouw Thea
tijdens zijn receptie een vendelhulde gebracht.
Deze vendelhulde was tevens het einde van een
drukke maar mooie gildenzomer.
Homepage: http://www.dse.nl/gilde
E-mail Adres: antonius@dse.nl

Agenda t/m December 2001
4-oktober
20-oktober
18-november
26 t/m 31
december

Ledenvergadering
Oud ijzer actie
Intocht Sint Nicolaas
Ophalen contributie
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Inleiding
Nu het jaar 2001 weer ten einde loopt en het gilde nog volop
in haar winterstop zit heeft de redactie haar accu nog
eenmaal opgeladen het toetsenbord weer ter hand genomen
om het laatste klökske van 2001 te verzorgen.
Wat het jaar 2001 heeft gebracht kunt u lezen in het
uitgebreide jaarverslag dat voor geïnteresseerden te
verkrijgen is op het secretariaat. Een samenvatting van het
jaarverslag wordt in de Koepel van januari gepubliceerd De
eerste activiteit voor het gilde is de teerdag maar het echt
gildenseizoen begint weer als de letter "R" uit de maand is.
Maar voordat we het gilden uniform weer uit de kast halen
om weer aan de verschillende gildenactiviteiten deel te
nemen willen wij als redactie van het Klökske mede namens
de overheid u allen mooie kerstdagen en een prettig
nieuw(gilden)jaar wensen.

Lof der Traagheid
Het is verbazingwekkend te spreken over traagheid wanneer
het spreekwoord zegt: "vliegen als een pijl uit de boog""pijlsnel", dus niet bepaald traag.
Wat is traagheid? Het "Groot Woordenboek der Nederlands
Taal" bepaalt dat als volgt:
1 traagheid in beweging, handeling of werking,
2 het lang uitblijven,
3 afkeer van inspanning (niet actief werkzaam ten goede zich
niet verzetten tegen kwade),
4 de neiging alles te laten zoals het is.
Het is niet de bedoeling traagheid in verband te brengen met
het gildenwezen. Wel om eventjes stil te staan bij de huidige
opvatting over de tegenstelling: traagheid - snelheid. Voor
menigeen was de vroegere tijd: traag, de huidige snel. Uit
deze redenering volgt vaak de gevolgtrekking: vroeger =
ouderwets; nu = nieuwerwets. Vele gebruiken in het
gildenwezen zijn van vroeger, dus ouderwets, niet meer van
deze tijd. Zou de conclusie dan moeten zijn: te verwerpen,
achterwege te laten, te vergeten? Bij het ontstaan van de
gilden hadden deze gebruiken een reden, algemene
menselijke behoeften zoals: broederschap, onderlinge hulp,
bescherming van eenling en gemeenschap. Gebruiken van
alle tijden, die niet gebonden zijn aan een voorbijgaande
modegril, aan een voorbijgestreefd tijdsomstandigheden.
Wat te doen met de gebruiken van het gildenwezen? Plechtig
aangeduid als "rituelen" door de traditie vereist. Hiermede
naar het verleden verwijzend woordgebruik: traditie.
Traditie is door voorbeelden van vroeger, oplossingen
nastreven voor problemen van heden. Eén dezer problemen
is: het opbouwen en in stand houden van een zinvol
gemeenschapsleven. M.a.w. de gildenrituelen zijn symbolen
behulpzaam bij het beoefenen van kunnen omgaan met
anderen. En een symbool is: een werkelijkheid die samenvalt
met een ander werkelijkheid en deze zichtbaar voorstelt. Om

in de gildenwereld te blijven: de pijl is een symbool van
snelheid. Hoe rijmt men dan dit schutterssymbool samen met
traagheid? Te dikwijls wordt het gildenwezen vereenzelvigd
met het verleden, een versteende traditie, iets van vroeger
dus ouderwets, iets van traagheid. Nochtans, opbouwen en
werken aan gemeenschapszin is meer dan ooit van deze tijd.
Symbolen van die zogenaamd trage levend maken,
verlevendigen is bij de tijd zijn. Daarom: lof aan aldus
begrepen traagheid, aandacht voor rituelen die de
werkelijkheid van broederlijkheid, gelijkheid, vrijheid
zichtbaar voorstellen. Daarom aandacht, lof voor deze
"traagheid".
De redactie.

Teerdag
Een van de jaarlijkse hoogtepunten van een gilde is de
teerdag. Een dag van samenzijn. Een dag van inspiratie. Een
dag van ernst. Een dag van feest. 17 januari is de feestdag
van Sint Antonius Abt en wordt gevierd op de zaterdag die de
17e januari het dichts benaderd. Traditioneel wordt deze dag
begonnen met een Eucharistieviering ter intentie van de
overleden leden met speciale aandacht voor hen die het
voorbije jaar zijn overleden. Na de viering de
jaarvergadering in gildenhuis Eet- en Drinkcafé 't
Jagershuis.
De belangrijkste agendapunten van deze vergadering zijn de
vaststelling van het jaarprogramma, bestuursverkiezing
aanpassing van organigram en de huldiging van (eventuele)
jubilarissen. De vergadering wordt traditioneel afgesloten
met een kop erwtensoep. Waarna door menig gildenbroeder
het voorbije (gilden)jaar onder een biertje of borreltje nog
eens wordt doorgenomen. ‘s Avonds is er de teeravond. Deze
wordt begonnen zoals de laatste jaren gebruikelijk is met een
koud / warm buffet waarna deze wordt voorgezet onder
muzikale tonen van een orkest / diskjockey. Ook tijdens de
teeravond worden (eventuele) jubilerende gildenleden
gehuldigd. Als de 17e januari op zaterdag valt wordt de
teerdag optrekdag genoemd. Dan gaat het gilde
geüniformeerd ter kerke waar de Eucharistieviering met
gildenceremoniën wordt opgeluisterd. De activiteiten rond
het patroonsfeest worden de eerstvolgende maandag
afgesloten met een kaartavond. Er kan gekaart worden in de
spelsoorten rikken, jokeren en toepen.
Beste leden wilt u meer weten van het gilde en kennismaken
met de andere gildenleden neem dan contact op met een van
de overheidsleden of beter nog neem eens deel aan de
teerdag of aan van voornoemde activiteiten op die dag of
bezoek op maandag de kaartavond.

Ingezonden brief
De EG.S. vergadering,
OP 20 en 21 april jl. vond in Maastricht, in het
provinciehuis, de voorjaarsvergadering plaats van de
Europese Gemeenschap der Historische Schuttersgilden
(E.G.S.). Op deze vergadering werd het voorbije jaar nog
eens gememoreerd met als hoogtepunt het Europese
koningschieten in Garrel, Duitsland. (Gildenbroeder
H. Ketels uit Didam, van de Gelderse federatie Sint
Hubertus, ging hier met de hoofdprijs naar huis). Verder
werden de financiën besproken de voor- en
najaarsvergaderingen vastgesteld etc., al met al een gezellige
vergadering van 14.00 tot 19.00 uur afgesloten met een diner
met vervolgens een gezellig samenzijn (voor sommigen tot in
de kleine uurtjes).
Op zaterdagmorgen verplaatste het gezelschap zich naar het
Afrikaner museum te Cadier en Keer waar in de
kloosterkapel een eucharistieviering plaatsvond met Mgr. de
Jong, hulpbisschop van Roermond als voorganger.
Tijdens deze viering werd het hoofdbestuur van de E.G.S.
geïnstalleerd als ridder- en het algemeen bestuur als broeder
in de orde van sint Sebastiaan, beschermheilige van het
E.G.S. Voor de N.B.F.S. (Noord Brabantse Federatie van
Schuttersgilden) waren dit 2 ridders en vijf broeders,
waarvan ondergetekende er een was. De onderscheidingen
werden persoonlijk door de president aan ieder van ons
opgespeld en een oorkonde uitgereikt. Hierna volgde nog een
receptie en tot slot een goed verzorgde lunch waarna
iedereen huiswaarts keerde.
Gildenbroeder
Mies Sijbers

Oproep
Bij het optreden bij gildenfeesten gebruiken wij vele
attributen zoals vaandel, pieken, trommen, vendels enz. Maar
een attribuut missen we "een naambordje" met onze
patroonheilige en waar tevens het deelnemersnummer aan
bevestigd kan worden. Vandaar onze vraag: zijn er onder de
leden die handig zijn en zo'n naambordje willen maken dan
kunnen zij zich vervoegen bij een van de overheidsleden.

Opleiding nieuwe vendeliers
Even voor de schoolvakantie is Jan van den Eijnden gestart
om een vijftal jeugdige gildenbroeders de kunst van het
vendelen bij te brengen. De leerling vendeliers: Yorg van
Bree, Lars van Lieshout, Sven van Lieshout, Martijn Thijs en
Coen Sijbers. Inmiddels hebben zij er hun eerste publieke
optreden erop zitten. Tijdens de afsluiting van het
gildenproject "Daor hedde de guld" op basisschool 't Rendal
gaven zij een voorstelling van hun kunnen.
Jeugdigen, jongeren en ouderen, zowel jongens en meisjes
als dames en heren , die willen vendelen, trommen, schieten
of op een andere manier actief gildenlid willen worden
kunnen voor informatie terecht bij een van de
overheidsleden.

Homepage: http://gilde.dse.nl/
E-mail Adres: antonius@dse.nl

Agenda t/m maart 2002
19-januari
21-januari
23-maart
31-maart

Teerdag met Eucharistieviering,
jaarvergadering en teeravond
Kaartavond
Oud-ijzeractie
Nieuw Klökske

NIEUWSBRIEF
Lente 2002

Jaargang 02-01

Het Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding
De "winterstop" is weer voorbij. Na alle
gildenactiviteiten van 2001 hebben wij het met z'n allen
wat rustiger aan kunnen doen. Maar nu bij de start van
het voorjaar is de tijd weer gekomen om de gildenaccu
op te laden. De uniformen zijn door kleermaker Beliën
nagekeken, sommige zijn gerepareerd of aangepast aan
de gewijzigde lichaamsvormen. De uniformen die niet
meer aan deze vormen aangepast konden worden zijn
vervangen of vernieuwd. Voor de jeugdvendeliers in
opleiding zijn nieuwe vendels en vendelstokken
aangeschaft. Met al deze aanpassingen kunnen we met
een goed gevoel aan een nieuw gildenseizoen beginnen,
met onder andere gildenfeesten in Deurne, Waalre en
Doornenburg bij Nijmegen. Naar het laatst genoemd
gildenfeest gaan we gezamenlijk, met partners en
kinderen, met de bus naar toe. Terwijl de uniformen bij
de kleermaker lagen gingen de ongeïnformeerde
werkzaamheden voor de overheid gewoon door zoals
de contributielijsten klaarmaken, het ophalen van de
contributie, voorbereidingen van de teerdag,
kaartavond, het opstellen van het jaarprogramma, de
jaarlijkse kringvergaderingen van elk gildendiscipline
de oud-ijzeractie etcetera Dit alles is nu bij het
verschijnen van het eerste Klökske van jaargang twee
tot ieders tevredenheid voorbij. Helaas gebeurden er
ook minder leuke dingen, zoals het overlijden van de
gildenleden Harrie van Gaste, Huub van Lieshout en
Janus Jaspers. Aan al deze gebeurtenissen zullen wij in
het jaarverslag (voor geïnteresseerden op te vragen bij
dekenschrijver Huub van den Eikhof) aandacht
schenken. Dat is ook de bedoeling: zo blijft iedereen op
de hoogte van wat er zoal binnen het gilde gebeurt. Op
deze manier wil de overheid het broeder- en
zusterschap wat hoog in het gildenvaandel staat
versterken.
Tot slot willen wij iedereen een prettig gildenjaar
wensen. Aangezien ieder uitgerust de winter is
uitgekomen, verwachten als redactie enkele leuke
schriftelijke bijdragen van jullie. Ja toch………?
De redactie.

Gilde Overheid 1
We hebben nu de eerste jaargang van het Klökske
achter de rug en hebben daarin geprobeerd u een
beetje over het doen en laten van ons gilde te vertellen.
Om nog meer op de hoogte te geraken willen wij u de

komende uitgaven iets vertellen over de organisatie van
het gilde. We beginnen met de overheid.
De overheid: het bestuur van het gilde heet overheid, in
het spraakgebruik ook wel het bestuur genoemd. De
overheid bestuurt, samen met commissies en
werkgroepen, het gilde. De benamingen van de leden
zijn als volgt: hoofdman (voorzitter), dekenschrijver
(secretaris), dekenschatbewaarder (penningmeester).
De overige leden heten deken. Hebben zij nog een
andere functie b.v. tamboer dan wordt de
aanspreeknaam dekentamboer. Onze overheid bestaat
uit 7 personen, daaraan toegevoegd zijn de koning en
beschermheer. Nieuwe overheidsleden worden gekozen
tijdens de Algemene Jaarvergadering voor een periode
van vier jaar. De hoofdman wordt gekozen door de
leden tijdens de Algemene Jaarvergadering. De
dekenschrijver en dekenschatbewaarder worden
gekozen uit de leden van de overheid tijdens de eerste
overheidsvergadering
na
de
algemene
Jaarvergadering.
Aanvankelijk droegen bij de gilden alleen
overheidsleden onderscheidingstekens. De schietende
gilden legden hun zilverschat om de voornaamste in
hun midden, de koningen. Later gingen ook overige
leden onderscheidingsteken dragen, bij voorname
gilden werd al in het begin van de 16e eeuw
voorgeschreven dat alle gildenbroeders een eigen
zilveren onderscheidingsteken of een munt moesten
dragen bij gelegenheden waarbij "volornaat" of
"statelijk" gaan verplicht was.

Teerdag
Voor de lezers van dit blad die niet op de teerdag zijn
geweest en de Koepel niet ontvangen, een samenvatting
van de Teerdag 2002. De teerdag wordt jaarlijks
gehouden t.g.v. de feestdag van Sint Antonius Abt op 17
januari. De dag begon met een Eucharistieviering t.i.v.
alle overleden leden met speciale aandacht voor hen
die gestorven zijn na de Teerdag 2001 te weten: Sjef
van de Ven (Jzn), Wim van de Ven (Bzn), Jan van Eijk,
Harrie van Gastel en Huub van Lieshout. De
jaarvergadering waar het jaarprogramma met de
gildenfeesten in Deurne, Waalre en Doornenburg werd
goedgekeurd. Bij de bestuursverkiezing werden Rob
van Seggelen en Jan van den Eijnden herkozen, Wim
van
Bree
volgde
het
statutair
aftredend
kascommissielid Ton van de Ven (Fzn) op.

Tijdens de teeravond was er voor Jan van den Eijnden
een kringonderscheiding. Verder werd diezelfde Jan van
den Eijnden samen met Martien Verberne nog eens
gehuldigd i.v.m. hun 50-jarig lidmaatschap. 25 jaar lid
waren Willie van de Ven (Fzn), Guus van de Ven (Fzn),
Hans van de Ven (Wzn) en Aad van Bussel. Zij allen
werden door hoofdman Henk Berkers vereerd met de
gouden respectievelijk zilveren Sint Antonius Abt speld.

Kringgildefeest 2005:
In
uitgave twee van het Klökske hebben wij de
mededeling gedaan dat ons gilde in 2005 een
Kringgildenfeest gaan houden de datum waarop dit
evenement plaatsvindt is zaterdag 11 en zondag 12 juni
2005. Op verzoek van de overheid zal Frans Sijbers het
voorzitterschap van de werkgroep (die de organisatie
van dit evenement gaat opzetten) op zich nemen. Via
deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de
stand van zaken met betrekking tot ons gildenfeest.

Kun je zingen, zing
dan mee !!!
Zoals jullie allen weten, gaan wij in 2005 een
Kringgildenfeest organiseren. Zo'n gildenfeest wordt
volgens aloude traditie begonnen met een gildenmis.
Niets nieuws zal je nu denken. Dat is het ook niet maar
zou het niet mooi zijn gildenleden, geüniformeerd niet
geüniformeerd mannen en vrouwen, van ons eigen gilde
deze Heilige Mis muzikaal op te laten luisteren.
Deze gedachte ontstond enkel jaren geleden bij
gildenbroeders van het Sint Barbaragilde uit Dinther. Zij
hadden het idee om aan een viering in de kerk iets eigens
toe te voegen door zelf, als gilde, in zo'n Mis te zingen.
Omdat gilden tradities koesteren, maar toch met beide
benen in deze tijd willen staan, werd door de Brabants
liedjeszanger Henk Habraken en Sint Barbara
gildenbroeder gezocht naar een mix tussen oud en
nieuw. Hieruit is de "Missa Fraterna" ontstaan, de mis
voor de gilden. Nieuwe eigentijdse muziek wordt
gecombineerd met traditioneel Latijns teksten. Het
voornaamste instrument is, behalve de gitaar, de
gildentrom, waardoor het geheel een verrassend ritmisch
gildenstempel krijgt.
De overheid zou graag willen weten of er onder de leden
(inclusief aanhang) animo is om zelf of met
ondersteuning van een bestaand koor in 2005 de "Missa
Fraterna" uit te voeren. "Missa Fraterna" éénmaal
onder de knie kan natuurlijk ook tijdens andere
festiviteiten van Gilde van Sint Antonius Abt goed van
pas komen. Meldt uzelf aan bij een van de leden van de
overheid, dan kunnen zij alle geïnteresseerden bij elkaar
breng.

Reageer!!!
Homepage: http://www.gilde.dse.nl
E-mail Adres: antonius@dse.nl

Agenda t/m Juni 2002
23 maart
24 maart

oud-ijzeractie
Schietwedstrijden
(Gilde van Sint Antonius Abt en Gilde Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën)

21 april

Verbroederingfeest
(in verband met de presentatie nieuwe uniformen van
Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën),

25 april
30 april
05 mei

Voorjaarsvergadering
Jeugdactiviteiten Lierop
Aubade Someren,
Schieten ‘t Zorgenkind Asten Someren
(Gilde Sint Joris Someren-Dorp)

09 mei

Kringprocessie Ommel
(Hemelvaartdag)

11 mei
29 mei
09 juni

Geraniumactie
Anjeractie
Kringdag Kempenland te Waalre
(Sint Martinusgilde)

23 juni

Kringdag Peelland te Deurne
(Sint Jorisgilde)

NIEUWSBRIEF
Zomer 2002

Jaargang 02-02

Het Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding
Het Gildenseizoen is weer in alle hevigheid losgebarsten. Bij
het schrijven van deze inleiding zijn we nog niet naar
Waalre, naar de 60ste Kringdag kempenland geweest. Wel
hebben we op 21 april het verbroederingsfeest ter
gelegenheid van het 475 jarig bestaan en presentatie van
nieuwe uniformen van het Gilde O.L.V. van Zeven Weeën
gehad. Op deze dag vonden behalve de presentatie van
nieuwe uniformen van ons zustergilde ook een aantal voor
ons gilde opvallende zaken plaats. Ten eerste werd pastoor
Zwirs geïnstalleerd als Gildenpastor voor de beide Lieropse
gilden (zie onderstaand artikel). Ten tweede presenteerde
onze jeugdvendeliers zich weer op een fantastische manier
aan het publiek. Het is duidelijk te zien dat onze junioren
vooruitgang boeken. Dit is vooral te danken aan het
engelengeduld van Jan Hoeks. Ten derde werd bijna
ongemerkt “de mobiele” kruisboog boom gepresenteerd. De
gebroeders Ton en Guus van de Ven hebben behalve de
ontwikkeling ook de productie van deze kruisboogboom voor
hun rekening genomen. De kruisboogboom is geheel
geproduceerd uit roestvrij staal en is dankzij een aantal nog
niet gepatenteerde uitvindingen door 2 personen binnen 10
minuten op te zetten. Zowel onze eigen, als ook bezoekende
gildenbroeders overladen Ton en Guus (terecht) met
complimenten. Zo gingen deze twee gasten met een goed
gevoel de rest van de dag als begeleiders van aspirant en
gevestigde kruisboogschutters aan de slag bij het schieten op
hun boom. Namens de redactie willen wij Ton en Guus
feliciteren met deze prachtige prestatie.

De redactie.

Gilde Pastor
Zoals in de inleiding al opgemerkt, is pastoor Jan Zwirs op
zondag 21 april voor de eucharistieviering ter gelegenheid
van het 475 jarig bestaan van het O.L.V. van Zeven Weeën
geïnstalleerd als gildenpastor. Deze installatie werd begeleid
van tekst uitgevoerd door Hoofdman Henk Berkers. Aan het
einde van de installatie werd deze bekrachtigd door een
zilveren schild met daarop het logo van beide Lieropse
gilden en de kerk, aan te bieden aan de pastoor. Omdat niet
iedere lezer van het klökske tijdens deze eucharistieviering
aanwezig was zal ik om de sfeer duidelijk te maken enkele
passages uit de speech van hoofdman Henk citeren. “Hoe
sterk is de eenzame fietser, die krom gebogen over zijn stuur
tegen de wind. Een beschrijving zoals de markante persoon
Pastoor Jan Zwirs, zich in amper anderhalf jaar binnen
Lierop geprofileerd heeft.” Een ander citaat: “Laat ik maar
gauw ophouden met de pastoor te overladen met
superlatieven, anders valt hij misschien van zijn geloof,
of nog erger, van zijn fiets!!!” Het gaat natuurlijk te ver om
de hele speech te citeren, maar bovenstaande teksten, maken

duidelijk dat er hartelijk gelachen werd bij deze humorvolle
toespraak. Ik hoop dat zowel de pastoor als de Lieropse
gilden de komende jaren veel plezier kunnen beleven aan het
verbond dat aangegaan is.

Siervaandel
In 2005 houdt ons gilde een gildenfeest in Lierop. Een van de
doelen die het gilde zichzelf gesteld heeft is de presentatie
van een nieuw siervaandel. Het siervaandel is de trots van
ieder gilde. Het ontwerp en de uitvoering hiervan kost veel
energie vakmanschap en geduld. Omdat dit alles tijd vergt is
door de overheid van ons gilde een commissie ingesteld die
als doel meegekregen heeft het nieuwe siervaandel tijdens
het gildenfeest van 2005 te presenteren aan ons gilde en het
lieropse publiek. De leden van deze commissie zijn:
Henk Berkers, Mies Sijbers, Frits Aarts, An Verberne en
Bertie Berkers.
Om alle gildenleden te betrekken in dit proces is door de
commissie besloten ieder gildenlid, werkend of rustend en de
partner en/of kind van het gildenlid, in staat te stellen een
bijdrage te leveren aan het ontwerp van dit nieuwe
siervaandel. Eenieder is vrij om een ontwerp in te dienen
waarna de commissie deze zal beoordelen. Mogelijk worden
meerdere ontwerpen versmolten tot een ontwerp.
Om een start te maken kan er bij de commissieleden een
folder verkregen worden met daarop de ingrediënten welke,
bij voorkeur, voorkomen op het siervaandel. Tevens is deze
folder te vinden op het internetadres http://gilde.dse.nl/sier
Bedenk dat het belangrijkste van een siervaandel is dat de
leden erachter kunnen staan, dit het gilde mag presenteren,
maar vooral dat er iets van het gilde inzit.
Dien dus massaal Uw ontwerp in zodat er zoveel mogelijk
keuze is van eigen gilden leden opdat de commissie het best
mogelijke ontwerp of combinaties van ontwerpen kan
presenteren
Om de presentatie datum nieuw siervaandel te halen moeten
de ideeën / ontwerpen eind augustus 2002 binnen zijn bij de
commissie zodat de definitieve keuze gemaakt kan worden
tijdens de najaarsvergadering.

De overheid 2
In het vorige klökske hebben we wat verteld over de inhoud
van de overheid. Nu willen wij iets vertellen over de
overheidsfuncties
De hoofdman: is voorzitter van alle vergaderingen en
bijeenkomsten is belast met alle taken, die de wet, de
statuten, het reglement en tradities hem opleggen. De
hoofdman in functie draagt een zilveren sikkel op zijn borst
en, meestal over zijn rechter schouder, een hoofdmanstok.

Hoofdman sinds 1945 waren: Hannes Klerks, Piet Sleegers,
Wim Janssen, Piet van Eijk (Jzn), Sjef van de Ven en Mies
Sijbers. Henk Berkers is de huidige hoofdman.
De dekenschrijver: is gehouden van alle overheids- en
ledenvergaderingen notulen te maken. Verder het maken van
een jaarverslag, zorgt voor publiciteit voor de plaatselijke en
regionale pers. Bij afwezigheid van de hoofdman treed de
dekenschrijver als zijn plaats vervanger op. Dekenschrijver
sinds 1945 waren; Johan van Eijk, Grardje Berkers, Mies
Sijbers, Sjeng Gubbels,Jan Bekx en Henk Berkers.
Huub van den Eikhof is de huidige dekenschrijver.
De dekenschatbewaarder: is gehouden tot het innen van
gelden het doen van betalingen en daarvan een behoorlijke
administratie te houden. Dekenschatbewaarder sinds 1945
waren: Johan van Eijk, Grardje Berkers, Wim van Bussel en
Frits Aarts. Ronny Thijs is de huidige dekenschatbewaarder.
De 2e dekenschrijver: is volgens de statuten en huishoudelijk
reglement geen officiële functie, maar door de overheid in
1990 in het leven geroepen om de drukke taak van de
dekenschrijver te verlichten. 2e Dekenschrijver sinds 1990
waren: Huub van den Eikhof en Gerrit Verberne (H-Czn).
Rob van Seggelen is de huidige 2e dekenschrijver.
De deken: heeft geen speciale taakomschrijving maar kan
deze taak toegewezen krijgen bij
activiteiten in
gildenverband. Deze taak wordt door de overheid in
gezamenlijk overleg vastgesteld.
De koning: is de centrale figuur in een gilde, hij/zij draagt de
eer de waardigheid van het gezelschap. Zonder koning is een
gilde niets, zonder koning kan een gilde niet naar buiten
treden en mag het vaandel niet gezwaaid worden. De koning
mag als eerste het gildenhuis betreden en er kan pas aan
tafel worden gegaan als de koning gezeten is, de koning
wordt ook het eerst bediend. De koning maakt geen deel uit
van de overheid maar is als adviserend lid aan de overheid
toegevoegd. De eerste koning na 1945 was Driek van de Ven
(Bzn) en de huidige koning is Jos van Lieshout.
Beschermheer: maakt geen deel uit van de overheid maar is
als adviserend lid aan de overheid toegevoegd. Het
beschermheerschap is ingesteld in 1947. Beschermheer sinds
1947 waren; notaris H.A.C.van Keulen en notaris W.J.M.
Keulen. Notaris A.J. Verhoeven is de huidige beschermheer.

Schuttersfeest Doornenburg
Op 01 september neemt het gilde deel aan de Federatiedag
van de Gelderse Federatie Sint Hubertus in Doornenburg.
Wij gaan hier met de bus naar toe.
Geef voor augustus op met hoeveel personen U, als
geüniformeerde gildenbroeder, meegaat.
Voor niet geüniformeerde leden is er uiteraard ook plaats.
Hiervoor geldt uiteraard ook: geef op met hoeveel personen
U meegaat zodat er voldoende vervoer geregeld kan worden.
U heeft interesse of U wilt meer informatie, neem dan
contact op met Huub van den Eikhof, tel.0492-331514
Opgeven vervoer Ronny Thijs, tel 0492-331924

Aanspreekpunt:
Hoofdman,
Henk Berkers 0492-332082
B.g.g.
Deken schrijver, Huub van den Eikhof 0492-331514

Homepage: http://www.gilde.dse.nl
E-mail Adres: antonius@dse.nl

Agenda t/m September 2002
23 juni

Kringdag Peelland te Deurne
(Sint Jorisgilde)

25 augustus
Verenigingsschieten Lierop
01 september Federatie schuttersdag 2002
(schutterij Gijsbrecht van Amstel Doornenburg)

05 september Najaarsvergadering
14 september Opening Lierop kermis
16 september Koningschieten
(Gilde van Sint Antonius Abt)

NIEUWSBRIEF
Herfst 2002

Jaargang 02-03

Het Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding
Het is weer herfst, de meeste gildenactiviteiten voor dit
jaar zijn weer voorbij. Het was een voor ons gilde
drukke periode waarin we ons vele malen mochten
presenteren bij jubilea en gildenfeesten. Dit jaar was
ook het jaar waarin we met de kermis een nieuwe
koning hebben mogen schieten. Opvallend dit jaar, was
dat we behalve buiten onze kring (gildenfeest Waalre)
ook bij een andere federatie (Doornenburg in
Gelderland) hebben deelgenomen aan een gildenfeest.
Een mijlpaal in het bestaan van ons Gilde was dat we
op het Gildenfeest in Waalre voor het eerst onze
jeugdvendeliers in uniform hebben laten deelnemen
aan de optocht. Dit leverde vele positieve reacties en
applaus op van toeschouwers langs de route. Tijdens
het Gildenfeest in Doornenburg hebben onze
jeugdvendeliers voor het eerst deelgenomen aan een
wedstrijd. Verderop in dit klökske vind u de uitslagen
van diverse wedstrijden tijdens de Gildenfeesten die we
bezocht hebben.

Nieuwe Koning
Wim van Brussel is op kermismaandag, 16 september,
de nieuwe schutterskoning geworden van het Gilde van
Sint Antonius Abt Lierop. Na een goed bezochte
Eucharistieviering in de parochiekerk en een
koffiemaaltijd in Gildenhuis Eet- en Drinkcafé 't
Jagershuis werd er opgetrokken naar schietterrein de
Roovere. Hier vond onder ideale weersomstandigheden
en grote publieke belangstelling het koningschieten
(waaraan 25 gildenbroeders en –zusters deelnamen)
plaats. De schietwedstrijden werden zoals gebruikelijk
geopend door vertegenwoordigers van de geestelijke en
wereldlijke overheid respectievelijk pastoor Zwirs, burgemeester Veltman en de beide Lieropse wethouders
Anja Thijs en Martien Kusters. De aftredende koning
Jos van Lieshout moest met lede ogen toezien hoe Wim
van Brussel met het 128ste schot het laatste gedeelte
van de vogel naar beneden haalde. Hierdoor mag Wim
zich de komende twee jaar gildenkoning noemen.
Wim van Brussel, 42 jaar, woont in Lierop samen
met vrouw Rina en hun kinderen, Hans, Rick en
Anne, Wim is lid sinds 1987 en vanaf 1990
vendelier. Vanaf 2000 is hij ook actief als
kruisboogschutter. In het dagelijks leven is Wim
elektromonteur bij Leenders in Aarle-Rixtel.

Tijdens de officiële installatie maakte de nieuwe koning
de belofte dat hij de koningstitel titel met ere zal
uitdragen. Na de handwassing en het lopen over het
gildenvaandel door de nieuwe koning was het officiële
gedeelte onder de schutsboom voorbij en trokken de
gildenbroeders en zusters van beide Lieropse gilden in
een gezamenlijke
optocht naar het dorp. Daar
aangekomen werd de nieuwe koning aan de Lieropse
bevolking voorgesteld. In gildenhuis Eet- en Drinkcafé
't Jagershuis werd de nieuwe koning en zijn familie een
receptie aangeboden. Dit werd met een vendelhulde
van het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën
afgesloten. Hiermee kwam een einde aan het officiële
gedeelte van het koningschieten 2002. Officieus ging
het koningsfeest verder. Samen met het zustergilde
Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën werd er een
bezoek aan de Lieropse horecagelegenheden gebracht.
Rond de klok van 18.00 uur werd de nieuwe koning
door de beide gilden naar zijn woning begeleid. Hier
werden de gildenbroeders en -zusters getrakteerd op
koffie, broodjes en brood met zult. Met een vendelhulde
van ons gilde werd deze traditionele dag afgesloten.

Kringdag Waalre
Op 9 juni hebben wij met ons Gilde een bezoek
gebracht aan het Gildenfeest te Waalre. Het Gilde Sint
Martinus uit Waalre valt onder de kring Kempenland.
Wij het Gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop zijn
aangesloten bij de kring Peelland. Wij waren als enige
“gastgilde” gevraagd deel te nemen aan de optocht
door het dorpscentrum van Waalre. Omdat we in
kempenland een “vreemd” gilde zijn, mochten we na
het officiële gedeelte niet deelnemen aan wedstrijden.
Het weer zorgde ervoor dat we die middag op het
hoofdveld een gezellige middag beleefde.

Kringdag Deurne
Op 23 juni zijn we naar het kringgildenfeest van
Peelland, waartoe
wij behoren, geweest. Dit
evenement, georganiseerd door gilde Sint Joris uit
Deurne, vond onder ideale omstandigheden plaats. Het
weer was prima en de omgeving, het park achter de
kasteel ruïne gaf het geheel direct een middeleeuws
karakter. Dat Deurne trots is op dit feest was te merken
aan de (te) lange tocht die wij als Gilde door het dorp
van Deurne af moesten leggen.o

Reacties van het publiek langs de route maakten veel
goed. Behalve het meer dan een uur uitlopen van het
programma, was het overstemmen van het Wilhelmus
met een vrolijk deuntje door de plaatselijke boerenkapel
ook niet zo handig. Het tijdstip van de prijsuitreiking
liep zelfs met meer dan twee uur uit. Toch hebben we
als gilde prima gepresteerd op dit gildenfeest. Behalve
de mooiste koning hebben we een aantal andere prijzen
gewonnen, zoals hieronder vermeld.
Als gilde een 2de prijs algemeen klassement, Peter
Verberne 1ste trommen klasse B met promotie naar
klasse A, Lia Verberne 1ste standaardrijden optocht.

Doornenburg
Op 1 september zijn we aanwezig geweest op de
Federatie schuttersdag 2002 (schutterij Gijsbrecht van
Aemstel)
te Doornenburg. Doornenburg ligt in
Gelderland en valt onder de Gelderse Federatie Sint
Hubertus. Met een goed gevulde Bus zijn we die
zondagochtend vroeg vertrokken naar Doornenburg.
Dat het Gelderse gilde er heel anders uit ziet dan het
Brabantse werd al snel duidelijk. Een van die grote
verschillen is, dat er in de Gelderse gilden meer muziek
zit zij gebruiken slag en blaasinstrumenten, terwijl wij
allen gebruik maken van tamboers. Verder viel op dat
wij een Bourgondisch en zij een militaristische
uitstraling hebben. Wij vendelen met het roeren van de
trom terwijl zij vendelen op marsmuziek. Onze vendels
zijn “groot” terwijl zij vendels hebben van het formaat
“volwassen zakdoek”. Kortom, Doornenburg was voor
ons Gilde een prachtige gelegenheid om ook eens de
verschillen in het Gilde en Schutterswezen te zien.
Doornenburg was ook het eerste gildenfeest waar onze
jeugdvendeliers voor het eerst aan een wedstrijd
hebben deelgenomen, met als resultaat dat de
jeugdvendeliers behaalde de ereprijs van de Gelderse
Federatie Sint Hubertus: groepen junioren behaalde.

Gouden Bruiloft
Op maandag 22 juli, zijn we uitgetrokken om een
vendelhulde te brengen aan Frits en Mien van de Ven.
Het was die dag precies vijftig jaar geleden dat zij in
het huwelijk traden. Frits en Mien zijn echte
gildenmensen. Frits 82 jaar oud is 65 jaar lid en nog
steeds in het "pak". Mien heeft zich tijdens de teerdag
2001 (het moment waarop vrouwen volwaardig konden
worden lid geworden van ons gilde) aangemeld. Omdat
het echtpaar aan de Slievenstraat in Someren woont
was een tocht te voet te ver voor onze gildenbroeders.
Daarom zijn wij met tractor en platte kar, met als
chauffeur Jan van Ven (Gzn), naar het feest van Frits
en Mien gereisd Een prachtig gezicht en in de toekomst
zeker voor herhaling vatbaar.

Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-332082
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Agenda t/m December 2002
05 oktober
06 oktober
12 oktober
19 oktober
10 november
17 november
30 november
/01 december
Tussen
kerstmis en
Driekoningen

Najaarsvergadering Kring Peelland
Deurne
Kringkampioenschap
geweerschieten Deurne
Hoofdliedendag 's-Hertogenbosch
Oud-ijzeractie
Kringschietwedstrijden Lierop
Intocht Sint Nicolaas
Eucharistieviering ter intentie van
An van de Ven-Hurkmans
Ophalen contributie

NIEUWSBRIEF
Winter 2002

Jaargang 02-04

Het Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding
TEN EINDE
Het jaar 2002 loopt weer ten einde, nu het gilde nog
volop in haar winterstop zit heeft de redactie haar accu
nog eenmaal opgeladen en het toetsenbord weer ter
hand genomen om het laatste Klökske van jaargang 2
te maken. Wat het jaar 2002 heeft gebracht kunt u lezen
in het uitgebreide jaarverslag
dat voor
geïnteresseerden te verkrijgen is op het secretariaat
Frank Doucettestraat 9. Voor de internetters onder ons
is het jaarverslag evenals alle uitgaven van het Klökske
te vinden op de homepage van ons gilde. Zie
ondergenoemd adres, link Klökske. Een samenvatting
van het jaarverslag, zal door de dekenschrijver
gepubliceerd worden in de Koepel van januari 2003.
De eerste activiteit voor ons gilde in het nieuwe jaar is
de teerdag, waaraan elk gildenlid met zijn/haar partner
kan deelnemen (zie het artikel "DE TEERDAG" in dit
Klökske). Het echte gildenseizoen begint weer als de
letter "R" uit de maand is. Maar voordat we het gilden
uniform weer uit de kast halen om weer aan de
verschillende gildenactiviteiten deel te nemen willen
wij als redactie van het Klökske mede namens de
overheid U en de Uwen mooie kerstdagen en een
prettig nieuw(gilden)jaar wensen.
De redactie.

De Koning bedankt
Onderstaand bericht kregen we binnen van onze
nieuwe Koning Wim van Brussel.
“Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele
spontane felicitaties, kaarten en andere attenties die ik
mocht ontvangen na het behalen van de koningstitel
van Gilde St. Antonius Abt. Verder wil ik beide gilden
bedanken voor de vendelhuldes en de goede organisatie
van het koningsfeest. Ook iedereen die achter de
schermen heeft geholpen om alles goed te laten
verlopen, bedankt hiervoor. Het is voor mij en mijn
gezin een zeer bijzondere dag geweest.”

Fotoalbum op internet
Op de internetpagina bevindt zich sinds kort een
fotoalbum. Gevraagd aan eenieder wordt nu om foto’s,
aangaande het gilde, beschikbaar te stellen om deze te
kopiëren (de originele krijgt U natuurlijk retour).
Oude, recente alles is welkom. Bijzonder

geïnteresseerd zijn we in foto’s van de koningen in vol
ornaat en activiteiten.Gelieve de foto’s te bezorgen in
een enveloppe met naam bij Ronny Thijs

De Teerdag
De teerdag is de dag waarop het gilde het feest viert
van haar patroonheilige Sint Antonius Abt (17 januari).
Deze dag wordt door ons gilde gevierd op de zaterdag
die het dichtst aansluit bij de datum van 17 januari. In
2003 is dat 18 januari. Als de feestdag van Sint
Antonius Abt op een zaterdag valt, wordt het feest van
de patroonheilige met extra luister gevierd. Deze dag
wordt dan optrekdag genoemd. De teerdag en de
optrekdag beginnen met een Eucharistieviering welke
wordt opgedragen ter intentie van de overleden
gildenleden, maar speciaal voor hen die in het sinds het
patroonsfeest van het voorgaande jaar zijn overleden.
Zij worden tijdens de viering dan ook met naam
genoemd. De Eucharistieviering tijdens de teerdag
wordt niet geüniformeerd bijgewoond, wel wordt er
tijdens de offerande geofferd op de gildentrom en wordt
tijdens de consecratie het vaandel onder tromgeroffel
geneigd. De Eucharistieviering tijdens de optrekdag
wordt geüniformeerd bijgewoond en is met volledige
gildenceremonie. Na de viering van zowel de teerdag
als optrekdag wordt nog even stil gestaan bij de Sint
Antonius Abt kapel. Hier wordt bij de beeltenis van Sint
Antonius Abt, door de hoofdman een kort gebed
uitgesproken dat wordt afgesloten met een Weesgegroet
en een Onze Vader. Aansluitend volgt de algemene
ledenvergadering, jaarvergadering genaamd, waar
alle aanwezige gewone leden (geüniformeerd en
rustend) zoals beschreven in de statuten stemrecht
heeft.
De
jaarvergadering
en
overige
ledenvergaderingen worden door de hoofdman
geopend en gesloten met de christelijke groet:
GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS, aanwezigen
antwoorden: IN ALLER EEUWIGHEID AMEN. Ter
afsluiting van de jaarvergadering wordt door de
overheid, aan alle aanwezigen, een kop erwtensoep
aangeboden. De teerdag wordt 's avonds afgesloten
met de teeravond, welke begint met een gezamenlijk
eten. Dit eten bestaat soms uit een koffietafel en soms
uit een warm en koud buffet.
Tijdens de teerdag, vergadering of teeravond worden
de jubilarissen uit het gilde gehuldigd. Na de officiële
handelingen wordt de teeravond afgesloten met een
gezellig feest.

Kaartavond
De eerste maandag na de teerdag wordt volgens traditie
een kaartavond gehouden. Deze staat open voor zowel
leden als niet leden. Er wordt gekaart in de
spelsoorten rikken, jokeren en toepen. De prijzen bestaan
traditioneel uit vleespakketten.
Oorsprong van de kaartavond wordt gevonden in het
nabije verleden. Het gilde zorgde door het opfokken en
slachten van een varken, zelf voor het vlees ten behoeve
van de teeravond. Van dit vlees bleef altijd wel een
gedeelte over. Om dit restant toch aan de man te brengen
werden er toepwedstrijden georganiseerd waar dit vlees,
verdeeld in diverse pakketten, als prijs werd aangeboden.
Het opfokken van een varken is verleden tijd maar de
traditionele kaartavond met vleesprijzen is gebleven.

De Kruisboog
Velen zijn onbekend met het feit dat er binnen ons gilde
een grote groep kruisboogschutters actief zijn, die elke
zaterdagmiddag op schietterrein de Roovere in competitie
met elkaar uitmaken wie die dag de meest vaste hand
heeft. Een aantal van deze schutters doet niet
onverdienstelijk mee
aan officiële, door de kring
georganiseerde, kruisboogwedstrijden. Uit deze groep zijn
ook een aantal enthousiastelingen bezig met het zelf
fabriceren van kruisboogbomen en kruisbogen. Om u,
lezers van het Klökske gelegenheid te geven wat meer te
weten te komen over het kruisboogschieten, heeft de
redactie op verzoek van enkele schutters besloten aan dit
Klökske een bijlage met als titel “Het boogschieten in
kring Peelland” toe te voegen. Wij wensen u veel
leesplezier aan deze bijlage.

Onderscheiden
Mies Sijbers is tijdens de Hoofdliedendag te 's-Hertogenbosch
onderscheiden met de zilveren NBFS speld..
De redactie wil bij deze Mies van harte feliciteren.

Carnaval
Gilde sint antonius abt, hofleverancier aan de kaauw voetjes.
Frans Verberne is gekozen als prins Frans de Eerste van het
Kaauw Voetenland.. De redactie wil hem van harte feliciteren
met deze hoge verkiezing.
Onze felicitatie gaan ook naar Jos van Lieshout en Silvia Sijbers
van den Heuvel met hun verkiezing als boeren bruidspaar.

Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-332082
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Homepage: http://www.gilde.dse.nl
E-mail Adres: antonius@dse.nl

Agenda t/m maart 2003
18 januari
20 januari
22 maart

Teerdag: Eucharistieviering 10.00
uur, algemene ledenvergadering
11.00 uur, teeravond 20.00 uur
Kaartavond
Oud-ijzeractie

NIEUWSBRIEF
Lente 2003

Jaargang 03-01

Het Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding
Tijdens de afgelopen jaarvergadering werd een belangrijke
stap gezet naar de verwezenlijking van het Gildenfeest 2005.
Was het
eind vorig jaar het ondertekenen van de
oprichtingsakte van de stichting “Kringdag Peelland Lierop
2005”. Dit jaar het nieuwe logo gepresenteerd en het
contract met de hoofdsponsor (Hurkmans bv) uit Someren
ondertekend. Een ander niet minder belangrijk hoogtepunt
was, dat onze beschermheer, notaris Verhoeven uit Helmond
gehuldigd werd vanwege zijn 25 jarige jubileum als
beschermheer van ons gilde. Ter gelegenheid van dit
jubileum heeft de overheid besloten om de notaris tijdens
deze huldiging een zilveren draagschild aan te bieden.
Verder werden er twee complete door ons gilde zelf
ontwikkelde hellebaarden onthuld. Als alle zes de
hellebaarden af zijn zullen deze met trots door ons gilde
gedragen worden.

Historie

tegen de erffgen. Henricx voers. ende hebben daer op helmelinge
vertegen tot behoeff des coopers voers. ut in meliori forma.
Noch heefft dese Jan, coeper voers., gestaen voer ons scepenen van
Lierop ende heefft geconsenteert ende gewyllecort dat sij desen
malder roggen altijt sullen mogen quijten ende lossen met
sessentweijntich karolij gl., den gl. XX st. gerekent.

Transcriptie met oplossing van de gebruikte afkortingen
van de akte uit Rechterlijk Archief Lierop 6, folio 82r:
Jan Ceelen ende Wyllem die Coster, als kerckmeesteren tot Lierop,
ende Jan Huijben ende Peter Art Thonissoen, als dekenen der
gulden van den heijligen abt sijnte Anthonis in der kercken van
Lierop hebben opgedragen ende overgegeven Jannen van Aelst,
alsulcken malder roggen als die bruederscap van sijnte Antoenis
heffende was wten erffen Henrick Cornelis, welcke hij in cope
vercregen heeft tegen de erffgenaemen Henricx voerscreven ende
hebben daer op helmelinge vertegen tot behoeff des coopers
voerscreven ut in meliori forma.
Noch heefft dese Jan, coeper voerscreven, gestaen voer ons
scepenen van Lierop ende heefft geconsenteert ende gewyllecort dat
sij desen malder roggen altijt sullen mogen quijten ende lossen met
sessentweijntich karolij gulden, den gulden XX stuijvers gerekent.

Na een opmerking van gildenbroeder Peter Verberne (Pzn)
dat in het Hertog Jan en de Somerense mens een artikeltje
stond waarin te lezen was dat het gilde mogelijk ouder is dan
het jaar 1620 welke wij aanhouden. Op het oudste bekende
gildenattribuut, de zilveren honingvogel, staat aan de
achterzijde nl. gegraveerd “Lyrop 1620”. Naar aanleiding
van de opmerking van Peter heeft de overheid eerst contact
opgenomen met de schrijver en samensteller van het
voornoemde boek Jean Coenen. Hij gaf aan, wat in het
artikel staat juist is en adviseerde ons om een afspraak te
maken met streekarchief Peelland in Deurne. Dat werd
gedaan en zo trokken wij met drie man naar Deurne,
gildenarchivaris Frits Aarts en de overheidsleden Huub van
den Eikhof en Ronny Thijs. Hier werden we ontvangen door
streekarchivaris Egbert Wijnen. Hij gaf uitleg over het
archiveren in de middeleeuwen en liet het schrift zien met de
akte uit het door Peter aangehaalde artikel. Dit artikel geeft
aan dat het gilde zeker in 1564 bestond en volgends de
archivaris nog ouder moet zijn gezien de aart van het artikel.
Zie volgende hieronder:

Vertaling in huidig Nederlands van de akte uit
Rechterlijk Archief Lierop 6, folio 82r:

Transcriptie van de akte uit Rechterlijk Archief Lierop 6,
folio 82r:

11 en 12 juni 2005
Als aansluiting op het jaaroverzicht wat gegevens over het
kringgildenfeest 2005 hier bij ons in Lierop. De organisatie
De organisatie van dit gildenfeest 2005, onder
voorzitterschap van Frans Sijbers, staat nu stevig op de rails.
Naast Frans zitten verder in het organisatiecomité:

Jan Ceelen ende Wyllem die Coster, als kerckmeesteren tot Lierop,
ende Jan Huijben ende Peter Art Thoniss., als dekenen der gulden
van den heijligen abt sijnte Anthonis in der kercken van Lierop
hebben opgedragen ende overgegeven Jannen van Aelst, alsulcken
malder roggen als die bruederscap van sijnte Antoenis heffende was
wten erffen Henrick Cornelis, welcke hij in cope vercregen heeft

Jan Ceelen en Willem de Coster, als kerkmeesters van Lierop, en
Jan Huijben en Peter Art Thoniszoon, als dekens van het gilde van
de heilige Sint Antonius Abt in de kerk van Lierop, hebben
overgegeven aan Jan van Aelst: de inkomsten van een malder
rogge, welke door de broederschap van Sint Anthonis werden
geheven uit gronden van Henrick Cornelis. Deze inkomsten waren
in koop verkregen van de erfgenamen van Henrick Cornelis.
Zij doen op de vereiste manier afstand van deze inkomsten ten
behoeve van de koper Jan van Aelst.
Voor de schepenen van Lierop heeft de koper Jan van Aelst er mee
heeft ingestemd dat de verkopers de inkomsten van deze malder
rogge altijd weer terug kunnen krijgen als zij hem 26 karolus gulden
betalen, waarvan elke gulden 20 stuivers telt.

De akte staat tussen een akte die gedateerd is op 09-09-1564
en een akte van 20-11-1564.

et gilde voor foto’s van het document.

Kringildenfeest

Rina van Brussel (secretaris), Jan van den Nieuwenhof
(penningmeester), Harrie van Horik (lid) en Rob van
Seggelen (lid). Het comité heeft na een drietal
voorbereidende bijeenkomsten de organisatie onder
gebracht in een stichting. Deze ondertekening van de
officiële oprichtingsakte van de Stichting Kringdag
Peelland van vond plaats op 15 november 2002 ten
kantore van Verhoeven&Brants notarissen Helmond. Van
dit kantoor is beschermheer notaris Verhoeven mede
compagnon. Bij deze (feestelijke) ondertekening waren
aanwezig: Brants als schrijvende notaris, beschermheer
Verhoeven trad op als adviseursecondant De oprichters
Harrie Berkers en Jan van den Eijnden tekenden voor het
passeren van de oprichtingsakte. Frans Sijbers, als
voorzitter van het comité, Harrie van Horik, als
bestuurslid van het comité, tekende voor inschrijving van
de kamer van Koophandel. Alle ondertekeningen vonden
plaats onder toeziend oog van een trotse hoofdman Henk
Berkers.
Met een borreltje in gildenhuis Eet- en Drinkcafé ’t
Jagershuis werd deze officiële start van het gildenfeest
Lierop 2005 feestelijk afgesloten.

Gildenleden buiten de gemeente
Someren
Al jaren heeft ons gilde een aantal leden welke niet binnen
de gemeente Someren wonen. Deze leden zijn, volgens de
statuten, vrij van contributie. Het gilde wil dit voor wat
contributie betreft handhaven. Een ander aspect van deze
“rustende” leden is, dat men zich er vaak niet van bewust
is gildenlid te zijn. Velen van hen zijn door hun ouders
aangemeld op het moment dat ze thuis woonden. Die tijd
dat ze nog thuis woonden werd hun contributie door hun
ouders betaald. Toen kwam het moment dat het gildenlid
25 jaar bij het gilde was en wordt uitgenodigd om tijdens
de teerdag aanwezig te zijn. Wij, de overheid, vinden het
tijd worden dat ook deze leden actiever betrokken raken bij
het gilde. Om dit te doenhebben wij besloten om vanaf nu
de buitendorpse gildenbroeders en -zusters het ’t Antonius
klökske voor de periode van een jaar toe te sturen. Om een
en ander financieel rond te krijgen vragen wij de buiten
Somerense leden een kleine bijdrage in de kosten van
verzending van dit klökske. De overheid gaat ervan uit dat
het klökske zal bijdragen aan "bewustere" buitendorpse
gildenbroeders en -zusters.

Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-332082
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Homepage: http://antoniusgilde-lierop.dse.nl/
E-mail Adres: antonius@dse.nl

Agenda t/m juni2003
17 april
30 april
09/10 mei
11 mei
14 mei
18 mei
25 mei
25 mei
01 juni
22 juni

Voorjaarsvergadering
koninginnedag optocht/aubade
Geraniumaktie
schieten ; 't Zorgenkind
Anjeractie
(jeugd)gildenfeest Leende Strijp
viering 40 jaar Rode Kruis
Bungalow
NBFS kampioenschap kruisboog op
de wip Oploo
Kringdag Beek en Donk
Vrij-gildenfeest Oirschot

NIEUWSBRIEF
Zomer 2003

Jaargang 03-02

Het Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding
De meeste gildenactiviteiten voor dit jaar zijn op het
moment dat dit klökske bij u binnenvalt alweer voorbij. We
kunnen nu al zeggen dat dit jaar een succesvol jaar is
geweest. De jeugd heeft goed gepresteerd op het
Jeuggildenfeest te Leende-Strijp en de “grote”
gildenbroeders hebben op de gildenfeesten van Beek en Donk
en Oirschot succes geboekt in de voor ons gilde redelijk
nieuw activiteit het kruisboogschieten. Verderop in dit
klökske komen we terug op deze prestaties. Naast
geüniformeerde activiteiten heeft het gilde ook een aantal
activiteiten om geld te genereren en een schietwedstrijd met
daaraan gekoppeld een loterij voor het zorgenkind
georganiseerd. Een opsomming niet geüniformeerde acties
zijn: oudijzer actie, geranium actie, collecte t.b.v. het
Anjerfonds, opknappen van schietterrein de Roovere,
renovatie kapel, onder andere de restauratie van het dak en
vele activiteiten zo even tussendoor. Al deze acties worden
belangeloos door vrijwilligers uit het gilde uitgevoerd. Om
dit niet te vergeten, maar vooral voor de gezelligheid heeft
de overheid besloten om voor al deze vrijwilligers en hun
familie een vrijwilligersmiddag dag te organiseren. Deze dag
gehouden in april was de moeite waart en zal gezien het
succes ook de komende jaren gehouden worden.

Vrijwilligersdag
Op zondag 13 april werd er door het gilde voor het eerst een
vrijwilligersmiddag georganiseerd op en rond schietterrein
de Roovere. Van de vrijwilligers en hun kinderen waren
ongeveer 50 personen aanwezig waarvan er 35 deelnamen
aan de speciaal voor deze gelegenheid opgezette speurtocht.
De tocht moest door 6 groepen afgelegd worden middels het
gooien van een "kloot", ook wel klootschieten genoemd.
Tijdens de tocht moesten een aantal proeven van
bekwaamheid afgelegd worden. De meeste proeven hadden
direct met het gildenwezen te maken. Zo moest iedere
deelnemers 3 pijlen op de kruisboogboom afschieten, een
regel van een mars tamboeren en een aantal slagen met een
vendel draaien. Tijdens deze proeven groeide de waardering
voor de personen die deze disciplines wel beheersten. Tijdens
of na de tocht moesten de deelnemers een aantal vragen over
het gilde, plaatsnamen en foto's beantwoorden. Over het
algemeen werd de theorie goed gemaakt en werden de
uitvoerende opdrachten als moeilijk ervaren. Team 1 heeft
deze middag de speurtocht gewonnen. Dit team bestond uit:
Peter Berkers, Els van Lieshout, Dirk van de Ven (Tzn),
Martijn Thijs en Rens van Bree. Nadat iedereen van de tocht
terug was en een hapje en drankje had genuttigd hebben de
jeugdige tamboers en vendeliers een indrukwekkende
vendelhulde laten zien. Hierna kwam het laatste officiële
onderdeel van de middag. Het schieten om de dagkoning.

Het geweer was op een professionele manier vastgemaakt
waardoor het mogelijk was om alle aanwezigen mee te laten
schieten. Het werd een spannende strijd waarbij de vogel
steeds meer van zijn lichaam verloor. Uiteindelijk bij het
126ste schot was het de jeugdige Bart Sijbers die het
genadeschot gaf. Het officiële gedeelte zat erop, de
aanwezigen dronken en buurten nog wat, waarna ieder op
zijn / haar eigen tijd huiswaarts keerde.

Jeugdgilde dag
Leende-Strijp
Zondag 18 mei hebben 12 jeugdige gildenbroeders
deelgenomen aan het Jeugdtoernooi "trommen Vendelen
bazuinblazen" van de Bond van Schuttersgilden Kring
Kempenland te Leende-Strijp. De organisatie lag bij het
plaatselijke gilde Sint jan Baptista. Na ontvangst van het
gemeentebestuur van Heeze-Leende was er een optocht door
Leende-Strijp waarna de officiële opening plaatsvond met
massale vendelhulde en slangendefilé. Negen gildenbroeders
namen deel aan de wedstrijden met de volgende resultaten:
vendelen individueel een 2de prijs voor Koen Sijbers en bij
hetgroepsvendelen werd de 1ste prijs behaald met de
vendeliers Jorg van Bree, Lars van Lieshout, Sven van
Lieshout, Koen Sijbers en Martijn Thijs. Trommen
individueel een 1ste prijs voor Rens van Bree en een eervolle
vermeldingvoor het groepstrommen met de tamboers Guus
Berkers, Rens van Bree, Rens vanLieshout en Marc Verberne
(Gzn).

Kringdag
Beek en Donk
Zondag 1 juni hebben wij deelgenomen aan de kringdag2003
in Beek en Donk. Het was een warme dag waardoor de
optocht in volledig uniform, afzien was voor de deelnemers.
Voor het eerst tijdens een kringdag namen de jeugdtamboers
en vendeliers deel aan deze optocht. Voorwaar een prachtig
gezicht, groot en klein, oud en jong liepen als een groep met
elkaar door de straten van Beek en Donk. De groep oogstte
veel applaus van het aanwezige publiek, maar de jury dacht
er anders over dan het publiek we behaalden geen eerste
plaats. Na de tocht konden de gildenbroeder hun jas en pet
ophangen aan meegenomen kledingrekken en in hun hemd
wedstrijden bijwonen eraan deelnemen of in de tent een
biertje drinken. Dit jaar werd er voor het eerst tijdens een
kringdag binnen Kring Peelland een officieel

kruisboogtoernooi georganiseerd. Er waren 23 deelnemers
waarvan 10 uit ons gilde.
Er werd goed geschoten en Guus van de Ven werd terecht
winnaar van deze wedstrijd. Alle resultaten op een rij: in het
algemeen klassement optocht behaalde het Gilde van Sint
Antonius Abt een 2de plaats, bij het groepsvendelen jeugd
werd de jeugdgroep 1ste met de vendeliers Jorg van Bree,
Lars van Lieshout, Sven van Lieshout en Koen Sijbers. Het
kruisboog schieten op de wip werd gewonnen door Guus van
de Ven (Fzn), Peter Verberne (Pzn) werd 1ste trommen
Klasse A.. Er was er een eervolle vermelding bij het
groepstrommen voor de jeugdtamboers met de tamboers
Rens van Bree, Rens van Lieshout en Marc Verberne (Gzn).

Vrij Gildenfeest
Oirschot
Op 22 juni heeft ons gilde deelgenomen aan het
Verbroederingsfeest van het Sint Jorisgilde Oirschot. Aan dit
gildenfeest namen 44 gilden deel afkomstig uit heel NoordBrabant. Het was wederom een gezellige middag met veel
activiteiten waaraan door veel leden van ons gilde
deelgenomen werd. Jammer genoeg kon Peter Verberne
(Pzn) zijn succes van Beek en Donk vanwege een sterke
concurrentie niet voortzetten. Peter Berkers was actief bij
zowel de vendel- als kruisboogwedstrijden. Martijn Thijs had
tijdens zijn uitvoering op de individuele wedstrijd vendelen
zijn zenuwen niet helemaal in bedwang en maakte een klein
foutje. Rens van Bree en Rens van Lieshout maakten tijdens
hun tamboer opdracht een goede indruk totdat Rens van
Lieshout niet meer wist waar hij was en Rens van Bree hem
weer op weg moest helpen. Hoewel er maar tien deelnemers
waren kreeg Koning Wim van Brussel het niet voor elkaar
zichzelf koning van dit evenement te schieten. Dit was niet
omdat hij miste, maar gewoon botte pech. Ondanks deze
(lichte) tegenvallers heeft het gilde als geheel uitstekend
gepresteerd. De personen die in de prijzen vielen waren:
jeugdvendeliers, Jorg van Bree, Lars van Lieshout, Sven van
Lieshout, Koen Sijbers en Martijn Thijs, zij behaalden voor
de derde keer in successie de eerste prijs groepsvendelen. En
lijken dus onverslaanbaar. De kruisboogschutters, Henk
Berkers, Peter Berkers, Guus van de Ven (Fzn) en Ton van
de Ven (Fzn) behaalden een vijfde prijs viertallen kruisboog
op de wip. Peter was een van de elf schutters (ruim 150
deelnemers) die de maximale score van 15 punten behaalde.
Bij het afkampen viel hij jammer genoeg net buiten de
prijzen Maar voor de kruisboogschutters was dit wederom
een uitstekend resultaat. Het gilde als totaal kreeg als dank
voor deelname aan het vrije gildenfeest een zilveren
herinneringsschild als aandenken. Voorwaar, een mooie
gildenverbroederingsdag.
Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-332082
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Homepage: http://antoniusgilde-lierop.dse.nl/
E-mail Adres: antonius@dse.nl

Agenda t/m september 2003
04 september najaarsledenvergadering
20 september opening Lierop kermis
21 september NBFS-toernooi standaardrijden
Aarle-Rixtel
23 september koningschieten (Gilde Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën

NIEUWSBRIEF
Herfst 2003

Jaargang 03-03

Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
De Herfst is aangebroken en het grootste gedeelte
van het gildenseizoen is voorbij. Voor dit jaar
staan nog twee belangrijke data op de agenda. In
oktober houden we onze najaar oud-ijzeractie en
in november halen we Sint Nicolaas alweer op.
Natuurlijk zijn er ook in deze periode allerlei
activiteiten die door een aantal gildenbroeders en
zusters uitgevoerd blijven worden. Al meer dan
een jaar wordt er door een speciale commissie
gewerkt aan de voorbereidingen van het
gildenfeest dat in juni 2005 gehouden wordt. Een
andere activiteit van dit moment is, de productie
van vijf damesuniformen. Deze zullen op 01
december 2003 af zijn en op 17 januari 2004
tijdens de patroonsdag ingezegend worden door
pastoor Zwirs. Vanaf deze datum zullen vijf dames
(in dit door henzelf ontworpen uniform) deelnemen
aan geüniformeerde gildenactiviteiten. Dit is nadat
vrouwen vanaf 2000 volwaardig lid kunnen zijn
een volgende belangrijke mijlpaal in de bijna 450
jarige geschiedenis van Het Gilde van Sint
Antonius Abt.

Koning Ton
Ton van de Ven (Fzn) heeft zaterdag 17 juli de
eerste koningstitel behaald op het onderdeel
kruisboog op wip. Deze eerste koningswedstrijd,
met de kruisboog in Lierop, was een gezamenlijke
wedstrijd van de beide Lieropse gilden; het Gilde
van Sint Antonius Abt en Gilde Onze Lieve Vrouw
van de Zeven Weeën. Ton van de Ven (Fzn) lid van
het gilde van Sint Antonius Abt behaalde deze titel
door met het 117de schot de laatste brokstukken
van de gipsen vogel naar beneden te halen.

Succesvolle
kruisboogschutter
Op zondag 14 september 2003 is Guus van de Ven
van het Gilde van Sint Antonius Abt winnaar van
het verbroederingschieten geworden kruisboog op
wip bij het St. Willibrordusgilde te Vlierden. Guus

was de enige schutter die de maximale score van
15 wist te behalen. Tweede werd Frans Bax van
het Sint Jorisgilde Budel en derde Henry van der
Putten Onze Lieve Vrouwegilde Aarle-Rixtel.
Beiden behaalde 14 punten maar Bax was de
sterkste in het afkampen. Ad Vlemmix, Gilde Onze
Lieve Vrouw van de Zeven Weeën Lierop, werd na
het afkampen met Guus van de Ven winnaar van
de 1ste bijwedstrijd, kampioen. Beiden behaalde in
deze wedstrijd de maximale score van 5 punten.
Han van Seggelen-Tuin, eveneens lid van het Gilde
Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, schoot
zich, in de 2de bijwedstrijd, tot koning van dit
geslaagd verbroederingschieten. Met het 81ste
schot haalde zij de gipsen vogel naar beneden.

Midzomer competitie
kruisboog wip 2003
De laatste wedstrijd van deze competitie werd
gehouden in Aarle-Rixtel en werd georganiseerd
door het plaatselijke Onze Lieve Vrouwegilde. Aan
deze zomeravond competitie namen in totaal zeven
schutters van Gilde van Sint Antonius Abt deel
waarvan vijf de volle competitie. De beste schutter
was Guus van de Ven (Fzn) met een 2de plaats
vervolgens werden Wim van Brussel 11de, Peter
Berkers 13de, Ton van de Ven (Fzn) 14de en Mies
Sijbers 24ste . Henk Berkers nam aan twee
wedstrijden deel en werd 27ste en Dirk van de Ven
(Tzn) werd na deelname van een wedstrijd 31ste .
Guus van de Ven (Fzn) behaalde in drie
wedstrijden de maximale score van 15 punten en
Peter Berkers in een wedstrijd.

Lierop kermis 2003
Op maandag 22 september 2003 is Martien van de
Ven de nieuwe koning geworden van het gilde
OLV van de Zeven Weeën. Bij het 82ste schot
haalde de vogel naar beneden. De aftredende
koning Sjaak Cortooms moest met lede ogen
toezien hoe Martien van de Ven het goede schot
loste. Nadat de nieuwe koning op traditionele
wijze was geïnstalleerd werd hij middels een
rondgang door Lierop aan de bevolking

voorgesteld met als eindpunt gildenhuis café / zaal
van Oosterhout. Hier werd Martien en zijn familie
een receptie aangeboden. Met een vendelhulde van
het Gilde van Sint Antonius Abt werd het officiële
gedeelte van de dag van het koningschieten
afgesloten. Na deze afsluiting werd het koningsfeest
door de beide gilden voortgezet. Rond de klok van
18.00 uur werd de nieuwe koning naar zijn ouderlijk
huis begeleid waar met een vendelhulde van het
eigen gilde deze dag van het koningschieten
feestelijk afgesloten werd.

Wie weet dit nog?
In de jaren zestig droeg de standaardrijder van het
gilde van Sint Antonius Abt bij het naar buiten
treden van het gilde een standaardvaandel dat op dit
moment nergens meer te traceren is. Als gilde willen
wij graag onze oude attributen voor het nageslacht
bewaren, zo ook dit vaandel. Als iemand van onze
oudere gildenbroeders, hun familieleden of
kennissen een idee heeft waar dit vaandel is
gebleven is of zou kunnen zijn neem dan contact op
met de overheid.

Kermis vroeger
Zoals nu evenementen als de kermis in de
plaatselijke pers aangekondigd worden, zo werd dit
vroeger ook gedaan. Voor ons redactielid Huub van
den Eikhof was dit de aanleiding om eens terug te
gaan bladeren in het archief. Hieronder het
resultaat van deze zoektocht.
PEEL EN KEMPENBODE 26-09-1894
Lierop. A,s. ,Zondag is ’t kermis in onze gemeente. Werd deze
in vroegere jaren druk bezocht ook dit jaar zal het getal
bezoekers niet minder zijn, althans we vernemen dat door de
kasteleins eenparig is gezorgd voor een fijn glaasje bier. Ook
de beiden gilden zullen door koningschieten en de
handboogschutterij Concordia, door Alschieten de kermis
opvroolijken.

MEIERIJSE COURANT 25-09-1913
Lierop. Aanstaande Zondag vieren wij onze kermis. Hoewel
geene bijzondere vermakelijkheden eene plaats op onze
dorpskermis zullen innemen, toch zijn het dagen van veel
genoegen. Onze beide schutterijen dragen daartoe veel bij. Laat
ons hopen, dat evenals vorige jaren, alles in beste orde verloopt
en geen walgelijke dranktooneelen plaats grijpen.

MEIERIJSE COURANT 30-09-1913
Lierop. Maandag hielden de leden van ’t Gilde St. Antonius bij
de Wed. van Oosterhout koningschieten. Na een vreedzamen
strijd trad als koning uit den strijd Joh. Sprengers wien met de
schilden en een lauwerkrans de erewijn werd aangeboden.
Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-332082
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Homepage:
mail
:

http://antoniusgilde-lierop.dse.nl
antonius@dse.nl

Agenda t/m december 2003
11-oktober
18-oktober
16-november
02-november
26 t/m 31
december

Hoofdliedendag ‘s-Hertogenbosch
Oud ijzer actie
Intocht Sint Nicolaas
Kringschietwedstrijden
Ophalen contributie

NIEUWSBRIEF
Winter 2003

Jaargang 03-04

Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
Binnen het gilde is het tussen oktober en april over
het algemeen een rustige periode. De uniformen
worden in de mottenballen gelegd en komen nog
een keer tevoorschijn bij de intocht van Sint
Nicolaas. Enkele buitenactiviteiten, zoals trommen
en vendelen worden naar binnen verplaatst. Maar,
niet alle activiteiten liggen stil. In deze schijnbare
rustige periode maakt het gilde zich langzaamaan
op voor een tweetal belangrijke evenementen; het
NBFS toernooi kruisboog op de wip in 2004 en de
Kringdag Peelland 2005. Deze evenementen zullen
veel inzet vergen van alle gildenbroeders en
gildenzusters van Sint Antonius Abt. Er wordt al
ruim een jaar druk vergaderd en de draaiboeken
zijn voor een groot deel klaar. Veel voorwerk is
verricht door een kleine groep mensen die hier al
heel wat tijd ingestoken hebben. Tijdens de
activiteiten zal ook op de rest van de gildenleden
een beroep worden gedaan, dus noteer de
betreffende data alvast in uw agenda. (NBFS
kruisboog 31 mei 2004 en Kringdag Peelland 11
en 12 en juni 2005). Geïnteresseerden die willen
nagaan wat het gildenjaar 2003 heeft gebracht
kunnen dit lezen in het uitgebreide jaarverslag,
wat te verkrijgen is op het secretariaat, Frank
Doucettestraat 9. Voor allen die Internet hebben is
het jaarverslag evenals uitgaven van ’t Antonius
Klökske te vinden op de homepage van het gilde.
Zie het adres aan het einde van dit klökske. Een
samenvatting van het jaarverslag zal gepubliceerd
worden in de Koepel van januari 2004.

Optrekdag 2004
"Optrekdag", De jaarlijkse teerdag wordt
traditioneel gehouden op de zaterdag die het
dichtst bij 17-januari valt. Als de feestdag van Sint
Antonius Abt op zaterdag valt wordt deze met meer
luister gevierd en heet deze niet teerdag maar
optrekdag. Het meer luister vieren wil zeggen; het
gilde gaat geüniformeerd naar de kerk en de
Eucharistieviering is met gildenceremonie. Verder

zijn de geüniformeerde in vol ornaat aanwezig op
de jaarvergadering
De Eucharistieviering, aanvang 10.30 uur, ter
intentie van alle overleden gildenleden, met extra
aandacht voor de na de teerdag 2003 overleden
oud-beschermheer W.J.M. Keulen.
De inzegening, tijdens de Eucharistieviering de
van de nieuwe dameskostuums en nieuwe pieken.
De jaarvergadering, 11.00 uur, in gildenhuis Eeten Drinkcafé 't Jagershuis. Naast de gebruikelijke
agenda de bestuursverkiezing. Herkiesbaar zijn:
Ronny Thijs en Jos van Lieshout. Kandidaten voor
genoemde vacatures kunnen zich tot aan de
vergadering melden bij de overheid.
De huldiging, van Jan van de Ven (Gzn), Theo van
Brussel beide 50 jaar lid en Gerard van Bussel,
Frans Verberne, Harrie Bekx, Frans Sijbers allen
25 jaar lid.
De teeravond,
aanvang 19.30 uur, wordt
gehouden in zaal van Oosterhout met o.a. koud /
warm buffet.
De Kaartavond, maandag 19 januari worden in
gildenhuis Eet- en Drinkcafé 't Jagershuis
kaartwedstrijden gehouden in de spelsoorten
rikken, jokeren en toepen. Aanvang 20.00 uur, de
prijzen bestaan uit prachtige vleespakketten.

Overleden
Maandag 24 november 2003 overleed op 95-jarige
leeftijd oud-beschermheer de heer W.J.M. Keulen.
De heer Keulen oud-notaris te Helmond was
beschermheer van het gilde van 1959 tot 1978.
Een vertegenwoordiging van het gilde is de familie
Keulen persoonlijk gaan condoleren en heeft met
het bijwonen van de uitvaartdienst in Stiphout en
de begrafenis in Helmond op waardige wijze
afscheid genomen van haar oud-beschermheer.

Beste Wensen
De redactie van ’t Antonius Klökske wenst u allen,
mede namens de overheid, vanaf deze plaats mooie
kerstdagen en een gezond en gelukkig 2004.t zeven

Jeugdvendeliers.
Een verhaal van Jan Van Den Eijnden
instructeur) over zijn jeudvendeliers
Na zeven maal geroepen te hebben “opstellen”
staan ze echt opgesteld. Dan zegt er eentje “even
wachten” ik heb mijn dropje nog niet op. Dan
beginnen ze te vendelen. Na drie slagen ziet er eentje
dat zijn vlag boven niet vast zit, dus wordt er gestopt
voor het vastmaken van de vlag. Ondertussen
trekken er twee hun jas uit want die hebben na drie
slagen gemaakt te hebben warm. Na weer opnieuw
te zijn begonnen gaat het zéér goed tot drie slagen
voor het einde want dan moet er tussendoor even
gepraat worden. Met als gevolg dat ze volgorde van
de slagen vergeten zijn. Na deze tussenstop beginnen
ze opnieuw met enkele slagen terug vanwaar ze
geëindigd zijn. Dan gaat het weer goed en de vlag
wordt keurig opgedraaid. Nu volgt er een korte
pauze. Na deze pauze weer zes maal geroepen te
hebben staan ze weer opgesteld. Dan maken we de
afspraak “als het nu in een keer goed gaat stoppen
we met vendelen en mogen jullie eventjes voetballen.
Het is niet te geloven maar het gaat perfect van het
begin tot einde. Ook nu wordt de vlag keurig
opgedraaid en gaan ze voetballen. Dat ze tijdens
wedstrijden wel goed en met volle inzet kunnen
vendelen hebben de vijf jeugdvendeliers het
afgelopen gildenseizoen laten zien door drie maal de
eerste prijs te behalen.
Jongens proficiat.

Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-332082
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Homepage:
Email
:

http://www.antoniusgilde- lierop.dse.nl
antonius@dse.nl

Agenda t/m maart 2004
09-januari
17-januari
19-januari
20 maart

Vendelhulde Ton & Hannie van de Ven

Optrekdag
Kaartavond
Oud-ijzeractie

NIEUWSBRIEF
Lente 2004

Jaargang 04-01

Gilde van Sint Antonius Abt
destijds de loden kogels voor het koningschieten en
vervaardigde om de twee jaar de koningsvogel. Vier
Inleiding:
jaar was hij verdienstelijk als vendelier, was een goede
De optrekdag t.g.v. het patroonsfeest van het Gilde van
Sint Antonius Abt werd voor een belangrijk deel
beheerst door de inzegening en presentatie van de
nieuwe kostuums voor vrouwelijke leden en acht
nieuwe hellebaarden. De inzegening, door gildenpastor
Jan Zwirs, vond plaats tijdens de Eucharistieviering.
De kostuums hebben evenals de uniformen van de
mannen de hoofdkleur groen met als bijkleuren rood en
geel. Het kostuum is afgeleid aan de stijl van de
uniformen van de mannelijke gildenbroeders en is door
Annie van den Eikhof in samenspraak met de
gekostumeerde gildenzusters ontworpen en vervaardigd
door Dinie Reijnders. Het kostuum bestaat uit twee
delen, een jasje en een lange groene rok. Het groene
jasje heeft een brede rode voor- en achterpas en rode
manchetten, geaccentueerd met een gele bies. Het
geheel wordt gecomplementeerd met sjerp, handtasje
en een zwierige, breedgerande hoed. Een oogstrelend
kostuum wat zeker bij zal dragen aan de uitstraling van
het gilde. De nieuw geüniformeerde gildenzusters
flaneerden met gepaste trots tijdens de korte
presentatie door het dorp en namen daarna
vanzelfsprekend mee aan de algemene ledenvergadering waar zij met applaus ontvangen werden.
Gepaste trots over de nieuwe kostuums en nieuwe
hellebaarden overheerste ook bij de redactie van uw
driemaandelijkse nieuwsbrief ‘t Antonius Klökske. Zij
mag dan ook namens de overheid de werkgroepen die
de dameskostuums en nieuwe hellebaarden hebben
gerealiseerd danken voor de inzet en het werk dat
hiervoor gedaan is. Met deze prestatie is wederom
bewezen dat vrijwilligers uit ons gilde heel goed in
staat zijn tot prachtige resultaten te komen.

Overleden
Op donderdag 01 januari, nieuwjaarsdag, is op 74jarige leeftijd gildenbroeder Harrie Verberne
overleden. Harrie was in 1945 een van de jonge
gildenbroeders van Sint Antonius Abt, die na de stille
oorlogsperiode het gilde weer op zijn gaan bouwen.
Bijna 60 jaar is Harrie actief lid geweest, waarvan
twintig jaar binnen de overheid. In die functie heeft hij
alles aangepakt om het gilde van dienst te zijn. Was een
van de initiatiefnemers van het huidige schietterrein en
onderhield mede dit terrein en de schuilkeet, maakte

schutter en liep later trots in “zijn” gilde als piekenier.
Geld inzamelen voor het gilde zag Harrie als een
eervolle en noodzakelijke taak, zo was hij nauw
betrokken bij diverse inzamelingsacties. Maar “mijn
lust en mijn leven” zoals hij zelf altijd zei was het
coördineren van de halfjaarlijkse oud-ijzeractie en het
door het jaar heen ophalen van oud-ijzer. Kortom,
Harrie was een gildenbroeder die altijd voor “de
schut” klaarstond.
Wat Harrie altijd spijtig heeft gevonden was dat hij
nooit gildenkoning is kunnen worden. In 1994 is Harrie
onderscheiden met titel “Ere-broeder in het Groen". In
1995 ontving hij ter viering van zijn gouden jubileum
de gouden Sint Antonius Abt spelt, een
kringonderscheiding en werd hij ook Koninklijk
onderscheiden met de eremedaille in zilver verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau.
Het gilde heeft Harrie begeleid naar zijn geliefde
Koepelkerk voor de uitvaartdienst om hem hierna naar
zijn laatste rustplaats op het parochiële kerkhof te
brengen om hem daar ten grave te leggen.

Jaarvergadering/Teer
avond:
De jaarvergadering was dit jaar op de patroonsdag
van Sint Antonius.
Het behoort tot de traditie van ons Gilde om bij de
combinatie van patroonsdag en jaarvergadering
geüniformeerd uit te trekken. Aangezien deze dag ook
uitgekozen was om zowel de nieuwe pieken als de
damesuniformen te presenteren en in te zegenen
gebeurde er al tijdens het opstellen van het Gilde een
aantal opmerkelijke zaken die wij u niet willen
onthouden. Ten eerste, de vijf dames in hun nieuwe
uniformen wisten niet waar ze moesten opstellen. Na
ampel overleg werd besloten ze rondom de koning te
posteren. Het resultaat was: een stralende koning en
een vijftal onwennige dames. Maar het zag er heel erg
mooi uit. Ten tweede, werden er acht nieuwe pieken
voor het eerst meegenomen. Ook dit zag er mooi uit,
hoewel sommige gildenbroeders de stok wat lang
vonden. Misschien een kwestie van wennen, mocht het
blijken dat de stokken echt te lang zijn dan kunnen ze
nog altijd worden ingekort.

Hieronder een kort feitelijk overzicht van de
Jaarvergadering gehouden in het gildenhuis Eet en
Drinkcafé ’t Jagershuis.
Jos van Lieshout en Ronny Thijs werden herkozen in de
overheid en Ine van Lieshout-van de Ven volgde het
statutair aftredende kascommissielid Frans Sijbers op.
Het jaarprogramma 2004 met onder andere de
gildenfeesten in Gemert, Gilze, Mechelen of Heeswijk, het
opluisteren van de vijfjaarlijkse bevrijdingsherdenking
van Lierop en de plaatselijke en gemeentelijke festiviteiten
werd goedgekeurd. Medewerking werd gevraagd om te
helpen bij het kruisboogtoernooi kruisboog op wip 2004,
een evenement dat georganiseerd wordt in samenwerking
met Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën en
gehouden zal worden op een weiland achter Nirwana.
Tijdens de teeravond, werden drie gouden gildenbroeders
Theo van Brussel, Jan van de Ven, Marinus van Horik en
vier zilveren gildenbroeders Harrie Bekx, Gerard van
Bussel, Frans Sijbers, Frans Verberne gehuldigd en werd
de jeugdige Rens van Lieshout in het zonnetje gezet als
gildenbroeder van het jaar 2003. Zij allen werden op
onnavolgbare wijze toegesproken door hoofdman Henk
Berkers die hen ook de gouden respectievelijk zilveren
Sint Antonius Abt speld en bierpakket uitreikte.

2x Vendelhulde:
Op vrijdag 09 januari voor Ton en Hannie van de Venvan Meijl ter gelegenheid van de viering van hun 25-jarig
huwelijk. Ton is lid vanaf 1976 (10 jaar geüniformeerd) en
Hannie vanaf 2000 en vanaf 15 januari 2004
geüniformeerd).
Op woensdag op 28 januari voor beschermheer notaris
Allard Verhoeven bij gelegenheid van zijn officieel
afscheid als notaris (pensioen). Allard Verhoeven is vanaf
zijn van notaris zijn 1978 als beschermheer bij het gilde
betrokken. Bij deze gelegenheid traden de dames voor het
eerst naar buiten met hun nieuwe kostuums.

Uitvaartdienst/begrafenis:
Op zaterdag 21 februari waren wij samen met de overige
Groot-Somerense gilden aanwezig bij de uitvaartdienst
van Ada Roels-Krens. Echtgenote van de 11 jaar geleden
overleden oud-burgemeester van Someren en erelid van
de vier Somerense gilden Henk Roels. Om na het
overlijden van haar man toch betrokken te blijven bij de
gilden werd zij lid van Gilde Sint Joris Someren-Dorp.
Middels een jaarlijkse donatie aan de vier Somerense
gilden bleef ze verbonden met het gildenwezen. Na de
uitvaartdienst hebben de gilden mevrouw Roels-Krens ten
grave gelegd.
Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-332082
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Homepage:
E-mail
:

http://www.antoniusgilde-lierop.dse.nl

antonius@dse.nl

Agenda t/m juni 2004
15-april
21-april
30-april
30-april
02-mei
05-mei
07/08-mei
19-mei
18-mei
31-mei
02-juni
13-juni
16-juni
27-juni

Voorjaarsvergadering
Midzomertoernooi kruisboog
Deurne
Oranje-jeugdoptocht Lierop
Aubade Someren-Dorp
Schieten ’t Zorgenkind bij Sint
Lambertus
Midzomertoernooi kruisboog
Lieshout
Geraniumactie
Midzomertoernooi kruisboog
Lierop
Anjeractie
NBFS kruisboog op wip Lierop
2004
Midzomertoernooi kruisboog
Vlierden
Kringdag Peelland Gemert
Midzomertoernooi kruisboog
Aarle-Rixtel
Kringdag Baronie en Markizaat
Gilze

NIEUWSBRIEF
Zomer 2004

Jaargang 04-02

Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:
De zomer is weer begonnen en daarmee ook de drukste tijd
voor het Gilde. We zijn er de afgelopen weken meerdere
malen op uit getrokken en hebben weer mooie resultaten
geboekt. Met name de jeugd en onze dames waren zeer
prominent aanwezig en behaalden prima resultaten tijdens
de gildenfeesten in zowel Gemert als Gilze. Dat onze
jeugdvendeliers met kop en schouder boven de concurrentie
uitsteken heeft alles te maken met het hoge niveau wat hen
met veel geduld is bijgebracht door Jan van den Eijnden.
Een absoluut hoogtepunt was het kruisboogschieten op de
wip in Gemert waar na een spannende strijd Peter Berkers
de volle winst binnenhaalde.
Als de vakanties voorbij zijn hebben we nog een Gildenfeest
in Mechelen (België), waarna we tijdens de kermis alweer
afscheid gaan nemen van onze huidige Koning Wim van
Brussel. Daarom als afscheid van Koning Wim en Koningin
Rina een gedicht.

Een afscheidsgroet aan Koning Wim van Brussel
Reeds broeder van de schut
in zijn jonge gildenleven
was zijn verlangend hart
naar kermismaandag geheven.
Met het geweer weinig bedreven
behaalde hij met roem
de kroon op zijn gildenleven
de vogel naar beneden.
Dit hield het bouwen
van zijn nieuwe stee niet tegen.
Want koning zijn was
nu eenmaal zijn streven.

NBFS-Toernooi Kruisboog op wip Lierop2004:
Schutters Sint Joris - Sint Catharinagilde Gemonde winnaars
Federatietoernooi voor kruisboogschutters in Lierop.
Onder het toeziende oog van collega schutters, stalen
zenuwen bij de deelnemers zelf en later ontwapenende
gezichten van de winnaars. Een dreigende lucht wat later op
de middag resulteerde in fikse onweersbui zo kan in vogelvlucht het vijfde NBFS federatietornooi boogschieten op wip
2004, maandag 31 mei (2de pinksterdag), gekarakteriseerd
worden. Het toernooi, dat georganiseerd werd door de twee
Lieropse gilden; het Gilde van Sint Antonius Abt en het Gilde
Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, werd geopend door
de federatiebestuurder Hennie Hoppenbrouwers. Om 10.00
uur waren de eerste schutters al aanwezig om de voorronde
van 15 pijlen af te schieten op de wip. Een stalen wip op een
hoogte van 12.5 meter. Alleen de schutters met 15 punten,
dus alles raak, gingen naar de volgende ronden. Bij deze
afkampronden werd het voor schutters steeds moeilijker om
de wip te raken, dit omdat deze steeds een kleinere diameter
kreeg. In de laatste ronde was de doorsnede van de wip nog
maar vier centimeter. 22 schutters, een record in de
geschiedenis van de Noord-Brabantse Federatie, hadden
zich in de laatste ronde geschoten. Daarvan vijf schutters
van beide organiserende gilden namelijk: Ton van de Ven,

Peter Berkers en Willie Donkers, Paul Sanders en Johan
Vlemmix . Een mooie derde plaats voor Ton van de Ven en
een verdienstelijk elfde plaats voor Peter Berkers was het
uiteindelijke resultaat. Guus van de Ven 14 punten viel net
buiten de prijzen evenals de overige Lieropse schutters.

Kringdag 2004 Gemert:
zondag 13 juni heeft het gilde deelgenomen aan Kringdag
Peelland 2004 te Gemert. 's-Morgens waren koning en
koningin Wim en Rina van Brussel en Huub van den Eikhof
aanwezig bij de officiële opening van dit gildenfeest. Dit
geschiede door het overdragen van de het Kringvaandel
aan het organiserende gilde. Daarna volgende de plechtige
gildenmis met als voorgangers Mgr. Hurkmans, pastoor van
Lamoen uit Gemert en kringpastor van Berkel uit Bakel. Na
de Eucharistieviering, koffietafel en erewijn werd er op het
gildenterrein aangesloten bij de overige gildenbroeders en
zusters voor een optocht door Gemert. Deze werd afgesloten
op het feestterrein met de opening van het gildenfeest
massale opmars en slangendefilé. Voor het eerst in onze Sint
Antonius Abt historie namen hieraan ook gildenzusters deel.
Na het officiële gedeelte volgden de wedstrijden. Met
wisselend succes werd hieraan door onze leden
deelgenomen. In het algemeen klassement werd een vijfde
plaats behaald van 23 deelnemende gilden. Het algemeen
klassement
werd samengesteld na beoordeling van
onderdelen in de optocht, te weten; schoonste- en ordelijks
geheel, best gaand gilde en tentoonstelling: documentatie,
koningszilver, attributen, gilden- en standaardvaandel.
Jeugdvendeliers Jorg van Bree, Bart Sijbers, Koen Sijbers en
Martijn Thijs, begeleid op de trom door Rens van Lieshout,
wonnen het groeps-vendelen jeugd tot 16 jaar. Koen
Sijbers en Martijn Thijs behaalden beide een derde plaats
vendelen jeugd tot en met 13 jaar. Lia Verberne werd tweede
bij het standaardrijden toernooiveld en werd tevens vereerd
met het Kring Peelland wisselschild. Peter Berkers werd na
een bloedstollend spannende competitie eerste bij het
kruisboogschieten op wip. Geen prijs maar voor de eerste
keer actief op een kringdag, jeu de boules, waren de
geüniformeerde dames.

Kringdag 2004 Gilze:
zondag 27 juni heeft het Gilde van Sint Antonius Abt
deelgenomen aan Kringdag Baronie en Markiezaat 2004 te
Gilze. Koning en Koningin Wim en Rina van Brussel en
Huub van den Eikhof bezochten de plechtige gildenmis geleid
door hoofdcelebrant emeritus bisschop Mgr. Ernst. Daarna
waren zij aanwezig bij de ontvangst van het gemeentebestuur
van Gilze-Rijen. Na genoten te hebben van een goed gevulde
koffietafel werd op gildenterrein
aangesloten bij de overige gildenbroeders en -zusters voor
een optocht door het mooie centrum van Gilze. Deze werd op

het feestterrein afgesloten met de opening Kringdag 2004 Gilze
met een massale opmars en -vendelhulde. Deelname aan de
wedstrijden was er met wisselend succes. In het algemeen
klassement werd een negende plaats behaald van 39 gilden. Lia
Verberne werd eerst bij het standaardrijden toernooiveld,
Martijn Thijs eerste vendelen jeugd 14 tot en met 16 jaar, Bart
Sijbers werd tweede vendelen jeugd tot en met 13 jaar en het jeu
de boules team van de dames behaalde hier een tweede prijs.

Agenda t/m September 2004
02 september
12 september
18 september
19 september
19 september

Het is zo juni 2005:
Het jaar 2005 leek nog zo ver weg, toen ze in 2001 aan Frans
Sijbers vroegen of hij de kar wilde trekken bij de organisatie
van de Kringdag Peelland in 2005. We zitten nu in 2004 en de
kringgildendag komt alsmaar dichterbij. Tijd om u in te lichten
over hoe het staat met de kringdag die op 10, 11 en 12 juni 2005
gehouden wordt.
De eerste stap die Frans Sijbers, de voorzitter van de commissie
Kringdag Peelland Lierop 2005, ondernam was het formeren
van een organisatiecomité. Jan van den Nieuwenhof werd de
penningmeester, Henk Berkers en Rob van Seggelen
vertegenwoordigen het gilde, Harrie van Horik werd gevraagd
voor de PR en Rina van Brussel werd verzocht om secretaris te
worden. Rina van Brussel zegde af omdat de Van Brussels
gingen bouwen. Haar opvolger Jan Bekx haakte af wegens
drukke werkzaamheden. Petra van Bree verricht nu de
secretariaatswerkzaamheden totdat Rina zich weer meldt.
Op 8 april 2002 kwam de commissie Stichting Kringdag
Peelland Lierop 2005 voor het eerst bijeen omdat er snel enkele
zaken geregeld dienden te worden. Op 15 november 2002 werd
de officiële oprichtingsakte ondertekend ten kantore van
Verhoeven & Brants notarissen Helmond. De ondertekenaars
waren Harrie Berkers en Jan v.d.Eijnden. Hurkmans BV werd
gevraagd om als hoofdsponsor van de kringdag te fungeren. De
familie Hurkmans en Van de Ven zijn immers zeer actief bij het
gilde betrokken. Hurkmans BV hapte meteen toe en op 18
januari 2003 werd het sponsorcontract getekend. De commissie
kon aan de slag. Gildenfeesten in Beek en Donk, Deurne,
Gemert, e.a. werden bezocht om ideeën op te doen. Op
sportpark De Renkant komt een grote tent te staan, die het liefst
drie dagen moet vollopen. “Op zondag zal dat geen probleem
zijn”, aldus Frans Sijbers, “want dat is het de grote dag”. Dan
komen de gilden en dat schouwspel zal veel volk op de been
brengen. Er komen niet alleen gilden uit de kring maar we zijn
ook bezig om Limburgse of Kempische gilden naar Lierop te
halen. Bisschop Hurkmans heeft al mondeling toegezegd om
voor te gaan in de gildenmis”. Maar ook op vrijdag- en
zaterdagavond probeert de commissie de mensen naar de tent te
lokken. Een echte Lierupse aovund met Lieropse artiesten, een
goederen- en dienstenveiling of een dorpskwis worden verder
uitgewerkt. Frans Sijbers rekent met die dagen natuurlijk wel op
hulp van de gildenbroeders en –zusters en aanhang. “We
hebben als gilde met een man of tien geholpen bij de
jubileumfeesten van fanfare St.-Willibrordus en de fanfare heeft
op haar beurt toegezegd te helpen bij onze Kringdag”. Frans:
“We gaan sponsoren af waarbij ook de gildenleden worden
ingeschakeld, we zijn bezig met het aanvragen van subsidies, na
de zomervakantie starten we met een loterij, de tent moet besteld
worden, de drankleverancier wordt benaderd, er worden
mensen gevraagd voor een comité van aanbeveling, we gaan
kijken naar geschikte kinderattracties en naar de mogelijkheden
om op de Bruiseldonk een braderie te houden. Het is zo juni
2005, we moeten nu dus echt aan de slag”.
Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-332082
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

20 september
25 september

Homepage:
E-mail
:

Najaarsledenvergadering
Mechels Gildenjuweel Mechelen
Opening Lierop kermis
NBFS-toernooi 2004
standaardrijden Alphen
onthulling bevrijdingsmonument
Someren.
Koningschieten
bevrijdingsherdenking Lierop

http://www.antoniusgilde-lierop.dse.nl
antonius@dse.nl

Bankrelatie : Rabobank 1288.05.978
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Het Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding
Het gildenwezen koestert, soms eeuwenoude gebruiken. Alle
gilden in zowel binnen- als buitenland kent ze. Het ene gilde
wat meer dan de andere. Heel gewichtig worden deze
gebruiken aangeduid als tradities. Soms wordt hiervoor de
schouders opgehaald. Het is een dooddoener geworden ze te
verwerpen als uit de tijd, oubollig en zonder (onmiddellijk)
nut. Leden begroeten elkaar met broeder. Hiermee
aantonend hun oorsprong van een genootschap,
broederschap, d.w.z. door een eed verbonden gelijken, die
leven en optreden volgens een regel die een stijl van leven
aanduidt. Stijl zijn de uitdrukkingsvormen kenmerkend voor
een bepaalde groep, met een eigen manier van handelen. De
diepere zin van deze uitdrukkingsvormen is soms verloren
gegaan en wordt dan als overbodig, nutteloos en zinloos
ervaren. Is stijl dan alleen traditie? Nee: traditie is het
overdragen van persoon naar persoon, van generatie op
generatie, mondeling, schriftelijk of welke media dan ook
van geestelijk bezit en cultuurgoederen. Wat is dan het
geestelijke bezit, het cultuurgoed dat gilden en haar leden
overgedragen? Het zou kunnen zijn de broederschap, het
zich aan elkaar gelijk voelen in een groep die in deze tijd
geen enkel rechtstreeks nut heeft, dat materieel iets oplevert.
Is het dan kinderachtig deze broederschap als geestelijk bezit
te beschouwen, na te streven, te ervaren? Gaat het te ver
tradities te kennen, om naar voorbeeld van onze voorouders,
proberen verbondenheid gestalte te geven? Is het dan dwaas
te menen dat dit alles bijdraagt tot het laten groeien van
groepsverbondenheid. Wanneer n.a.v. een gildenfeest
honderden gildenleden volgens dezelfde regels en met het
hanteren van identieke rituelen als een grote gemeenschap
(groepsverbondenheid) optreden. Is stijl dan geen machtige
handvat die aantoont dat het overgedragen van het
geestelijke bezit en cultuurgoederen nog springlevend is?

Stijl is cultuur, cultuur staat ten dienste van allen.
De redactie.

Nieuwe koning
Lambert van den Boogaard: is op kermismaandag de nieuwe
Schutterskoning geworden. Bij het 213de schot haalde hij het
laatste gedeelte van de vogel naar beneden. Het
koningschieten, waaraan 20 gildenbroeders en -zusters aan
deelnamen, vond plaats onder zeer grote publieke
belangstelling op schietterrein de Roovere. De
schietwedstrijd werd geopend door de vertegenwoordigers
van de geestelijke en wereldlijke overheid respectievelijk
burgemeester Veltman de Lieropse wethouders Anja Thijs en
Martien
Kusters.
De
geestelijke
overheid
was
vertegenwoordigd in de persoon van pastoor Jan Zwirs. De

aftredende koning Wim van Brussel moest met lede ogen
toezien hoe Lambert van den Boogaard het goede schot
loste. Hierdoor mag hij zich nu de komende twee jaar
gildenkoning noemen. Nadat de nieuwe koning op
traditionele wijze was geïnstalleerd werd hij middels een
rondgang door het dorp aan de bevolking voorgesteld met
als eindpunt gildenhuis Eet en -Drinkcafé 't Jagershuis. Hier
werd Lambert van den Boogaard en zijn familie een receptie
aangeboden. Met een vendelhulde van het gilde O.L.V. van
de Zeven Weeën werd het officiële gedeelte van deze dag
afgesloten. Na deze afsluiting werd het koningsfeest door de
beide gilden voortgezet. Rond de klok van 18.00 uur werd de
nieuwe koning naar zijn huis begeleid waar met een
vendelhulde van het eigen gilde deze dag van het
koningsfeest werd afgesloten. Lambert van den Boogaard
van beroep tuinder, lid vanaf 1999, getrouwd met Petra Bekx
heeft vier kinderen, Frans, Fianne, Lotte en Lisa. Lambert is
de 81ste bekende koning en Petra de negende koningin

Vendelhulde
Donderdag 12 augustus vendelhulde voor het gouden
bruidspaar Harrie en Truus Verberne - Kuijpers. Vele
gildenbroeders en –zusters waren ondanks de vakantie
hierbij aanwezig. Beide hebben, ondanks dat ze al meer dan
veertig jaar in Someren wonen, al die jaren ingezet voor het
gilde. Harrie, lid vanaf 1945 daarvan zeven en twintig jaar
lid van de overheid en vijftig jaar draagt hij met trots het
gildenvaandel. Koning 1980-1982, was jarenlang actief als
schutter. Hielp mee aan het beheer en onderhoud van
schietterrein de Roovere, de schuilgelegenheid en
Mariakapel. Mede door zijn verdienste voor het gilde mocht
hij in 1995 de Koninklijke Eremedaille verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Maar de belangrijkste
onderscheiding, volgens hoofdman Henk Berkers, die Harrie
heeft ontvangen was die van 1992 de zeldzame
gildenonderscheiding “Ere-Broeder in Groen”. De
hoofdman bedankte ook Truus voor haar inzet voor het gilde.
Stond niet alleen Harrie altijd af als het gilde hem riep maar
en hielp zelf mee aan gildenactiviteiten.

Opvolger
Bij voornoemde vendelhulde heeft Frans Verberne (P-Czn)
zich aangemeld als de toekomstige opvolger van zijn oom
Harrie als vaandrig. Tot zijn officiële installatie op de
Kringdag 2005 zal hij bij Harrie in de leer gaan en hem
vervangen op dagen dat Harrie niet aanwezig kan zijn.
Tijdens de najaarsvergadering 02 september jl hebben de
leden met algemene stemmen de goedkeuring gegeven aan
Frans zijn aanmelding.
Oom Harry wist te vertellen dat de vaandrig-functie nu de
derde generatie Verberne inging

Kort-kort-kort:
Mechels Gildenjuweel België
Hieraan op zondag 12 september deelgenomen.
Het gilde eindigde in de voorste gelederen bij de optocht door
de prachtige binnenstad. Peter Berkers werd eerste bij het
vendelen senioren, Martijn Thijs werd eerste bij het vendelen
jeugd tot en met 16 jaar en Rens van Bree werd winnaar
trommen jeugd tot en met 16 jaar en Frans Verberne kreeg
hier zijn vuurdoop als vaandrig.

Federatietoernooi
Lia Verberne is tijden het vendel, trom, bazuinblaas en
standaardrijd tournooi van de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden bij het Sint Willibrordusgilde Alphen winnaar
geworden van het onderdeel standaardrijden toernooiveld.
Peter Berkers heeft, zondag 26 september, tijden het
Nederlands Gildenkampioenschap hand- en kruisboogschieten
op wip bij het Gilde Onder Liever Vrouwe te Oirschot het
Nederlands kampioenschap eerste klasse behaald
Toch koning: wat Mies Sijbers al meer dan 40 jaar niet is
gelukt: koning worden van zijn gilde is op maandag 27
september wel gelukt in Someren. Tijdens de tweejaarlijkse
strijd om een nieuwe koning en nieuwe ere-koning bij het
Somerense Sint Jorisgilde won Mies de strijd bij de wedstrijd
om de ere-koning. Met het 89ste schot haalde hij het laatste
gedeelte van de vogel naar beneden en werd hij alsnog koning
niet bij zijn gilde maar bij het van de buurman.

Overleden
Sjeng Gubbels,
een echte “Bourgondische” gildenbroeder
Woensdag 22 september jl.is op 76-jarige leeftijd thuis in
Lierop overleden gildenbroeder Sjeng Gubbels
Sjeng werd in 1955 gildenbroeder na zijn huwelijk met Riek
Verberne.
Sjeng was bijna 50 jaar lid van het Gilde van Sint Antonius
Abt, was twaalf jaar lid van de overheid (bestuur) waarvan 11
jaar dekenschrijver (secretaris), 24 jaar lid van de commissie
trommen en bazuinblazen kring Peelland waarvan 12 jaar
secretaris en 11 jaar als voorzitter. Was sinds 1980 bestuurslid
en voorzitter van de NBFS (Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden)-commissie trommen en bazuinblazen. Voor
het Europese Schutterstreffen was hij sinds 1998 Nederlands
afgevaardigde in de commissie trommen en blazen, was mede
organisator van de jaarlijkse bloemenverkoopactie . Naast het
gildenleven was Sjeng lid van de plaatselijke fanfare Sint
Willibrordus en van diverse orkesten, was een van de
initiatiefnemers van het (jeugd)carnaval in Lierop en jarenlang
secretaris van CV de Kaauw Voetjes. Voor basisschool 't
Rendal verzorgde hij als activiteitenbegeleider al 25 jaar lang
de weekafsluiting
Voor al zijn inzet voor het gildengebeuren werd hij in 1998
vereerd met een kringonderscheiding.
Sjeng is maandag 27 september met gildeneer begraven op het
parochiekerkhof.
Aanspreekpunt:
Hoofdman,
Henk Berkers 0492-332082
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Homepage:
E-mail:

http://antoniusgilde-lierop.dse.nl/
sintantoniusabtlierop@hotmail.com

Agenda t/m december 2004
Zaterdag 09 okt.

Hoofdliedendag ‘sHertogenbosch
Zaterdag 16 okt. oud-ijzeractie
Najaarsvergadering Kring
Peelland Gemert
Zondag 31 okt. Kringschietwedstrijden
Zondag 21 nov. intocht Sint Nicolaas
Zondag 28 nov. Indoor vendelwedstrijden
jeugd (Overloon)

Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:
De Middeleeuwen staan bekend als een onveilig, gevaarlijk
tijdperk: roofovervallen, dun bevolkte streken, lange eenzame
wegen, kleine steden, machtige heren, ziekten en gebrek. Wat
konden de mensen hiertegen doen? Ze konden eigenlijk niet veel
meer dan steun zoeken bij elkaar. En dat deden ze dan ook, want
samen ben je nu eenmaal sterker dan alleen. Zo moet het dan ook
gebeurd zijn dat Kooplieden, en ambachtslieden van de diverse
ambachten gilden vormden. Allemaal verenigingen van mensen die
een zelfde beroep of ambacht uitoefenen. De doelstellingen van deze
gilden waren: elkaar bijstaan, hun vak hooghouden, samen
kerkdiensten bijwonen, samen feestvieren, samen rouwen.
Weduwen, weduwnaars en wezen van overleden collega’s helpen.
Vele van deze taken zijn in de huidige tijd overgenomen door
overheid en vakbeweging. Maar, in de huidige tijd waarin de
sociale samenleving steeds meer in de verdrukking komt lijkt
broederschap van vroegere tijden oubollig, toch hebben we elkaar
ook in deze moderne individualistische tijd nodig. We moeten ons
dat heel goed realiseren en eens wat vaker uit onze “moderne”
individuele schulp kruipen. Kom tot elkaar, help en praat eens met
elkaar zonder dat daar elektronica voor nodig is.
We zien elkaar weer op de Teerdag. Wie weet spreken we elkaar
daar. Tot dan!

Terugblik op 2004
Het is gebruikelijk dat aan het einde van een jaar teruggekeken
wordt naar gebeurtenissen en activiteiten in dat jaar en deze voor
het nageslacht worden vastgelegd. Het jaar 2004 begon met een
trieste mededeling. Het overlijden van Harrie Verberne. Harrie
werd 74 jaar en was 59 jaar lid van ons Gilde. Twintig jaar
daarvan als lid van de overheid. Harrie was een betrokken
gildenbroeder die altijd klaar stond voor zijn gilde. Vanwege de
enorme inzet voor het gilde werd hij vereerd met de eretitel: “Ere
Broeder in Groen” en met de “koninklijke eremedaille in zilver
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau“. Ook het overlijden
van Sjeng Gubbels, 76 jaar mag niet onvermeld blijven. Sjeng was
59 jaar lid van ons Gilde waarvan 12 jaar als lid van de overheid,
waarvan 11 jaar als dekenschrijver, secretaris. Verder was Sjeng
voorzitter van de kringcommissie trommen/bazuinblazen, voorzitter
van de NBFS commissie trommen/bazuinblazen en was hij
vertegenwoordiger
van
Nederland
in
de
Europese
Schuttersgemeenschap sectie trommen. Na het afscheid van twee
actieve geüniformeerde leden lijken andere zaken die zich in en om
het Gilde afgespeeld hebben minder belangrijk, maar er waren een
aantal, die het benoemen zeker waard zijn. Zo was er de teerdag
met de inzegening van vijf nieuwe dameskostuums, acht nieuwe
hellebaarden, de huldiging de gouden jubilarissen Theo van
Brussel, Jan van de Ven (Gzn), Marinus van Horik de zilveren
jubilarissen Harrie Bekx, Gerard van Bussel, Frans Sijbers Frans
Verberne. De organisatie, in samenwerking met het O.L.V.-gilde,
van het geslaagd NBFS toernooi kruisboog op wip 2004 De
deelname aan de gildenfeesten in Gemert, Gilze en Mechelen
Kolveniersgilde. De en eerste plaats van Lia Verberne bij het NBFS
toernooi standaardrijden in Alphen. Het behaalde Nederlands
kampioenschap kruisboog op wip 2004 van Peter Berkers in
Oirschot. De titel berekening van Mies Sijbers in Someren. De
overwinning van de jeugdvendeliers Jorg van Bree, Bart Sijbers,
Koen Sijbers en Martijn Thijs bij het groepsvendelen in het Indoor
Vendeltoernooi Overloon.

Dit was ook het jaar waarin de organisatie van het kringgildenfeest
2005 onder leiding van Frans Sijbers gestalte kreeg. Frans en zijn
mede commissieleden zijn er klaar voor en verlangen naar 10, 11
en 12 juni 2005.
Als nieuwe gildenleden werden ingeschreven: Yvonne Meulendijks Aarts, Rik van Brussel, Rina van Brussel - de Vries. Afscheid werd
genomen van: Harrie Verberne (Gzn), Ada Roels, Sjeng Gubbels,
Ad van Eijk

Teerdag 2005
"Teerdag", de jaarlijkse teerdag wordt gehouden op de zaterdag
15-januari. Deze dag begint om 10:30 met de Eucharistieviering ter
intentie van alle overleden gildenleden. Extra aandacht is er voor
de na de teerdag 2004 overleden leden: Sjeng Gubbels en Ad van
Eijk.
De jaarvergadering begint 11.00 uur in gildenhuis Eet- en
Drinkcafé '
t Jagershuis. Naast de gebruikelijke agenda, de
bestuursverkiezing. Herkiesbaar als lid van de overheid en als
hoofdman is Henk Berkers. Kandidaten voor genoemde vacature
kunnen zich tot aan de vergadering melden bij de overheid.
De huldiging: Johan van den Bogaard 70 jaar lid, Harrie Verberne
(Czn), Jan Verberne (Czn), Martien van de Ven (Bzn), allen 60 jaar
lid, Frits van de Ven (Jzn) 50 jaar lid, Frans van de Ven (W-Bzn),
Peter Linders (schoonzoon van Wim van de Ven Bzn), Jan Bekx en
Wim van de Wijnboom allen 25 jaar lid.
De teeravond begint 19.30 in zaal van Oosterhout met o.a. een koud
en warm buffet.
De Kaartavond is op maandag 17 januari 20:00 uur in gildenhuis
Eet- en Drinkcafé ’t Jagershuis. Kaartwedstrijden worden
gehouden in de spelsoorten rikken, jokeren en toepen.

Hoofdliedendag
Zaterdag 09 oktober heeft een delegatie deelgenomen aan de
Hoofdliedendag (jaarvergadering van de Noord-Brabantse
Federatie van Schuttersgilden) te '
s-Hertogenbosch. De dag, begon
met een Eucharistieviering in de St. Janskathedraal. De organisatie
van de viering was in handen van het Gilde Sint Mathias Oploo. De
viering met als voorganger Mgr. Hurkmans werd muzikaal
opgeluisterd door het herenkoor Cecilia en dameskoor Cantatio
eveneens uit Oploo.
Na de viering werd de dag voortgezet in het Provinciehuis, waar na
een minuut stilte bij gelegenheid van het overlijden van Sjeng
Gubbels, federatievoorzitter Ton van der Weijden zijn laatste
jaarrede uitsprak. Paul Spapens, journalist bij het Brabants
Dagblad en specialist in volksdevotie, hield een inspirerende lezing
met als thema ”De Brabantse gilden en hun heiligen” De muzikale
omlijsting van de dag was in handen van de Brabantse
liedjeszanger en gildenbroeder Henk Habraken uit Dinther.

Najaarsvergadering kring
zaterdag 16 oktober. Na even te hebben stilgestaan bij het
overlijden van Sjeng Gubbels werd het wel wee besproken van de
Peellandse gildenactiviteiten in 2004 en vooruit gekeken naar het
nieuwe seizoen 2005 met onder andere het gildenfeest in Lierop.
Verder de overdracht van de functie Kringkapitein van Jan
Verheijen Someren-Eind aan Toon Bergh Someren. Ook de

vrijgekomen vacature van voorzitter federatiecommissie trommen en
bazuinblazen, door het overlijden van Sjeng Gubbels, kwam aan de
orde. Frans Kampers Stiphout zal deze functie voorlopig overnemen.

Kort
Indoor Jeugdvendeltoernooi Overloon: met een deelname van bijna
honderd individuele vendeliers van gilden uit geheel Noord Brabant .
15 gilden waren vertegenwoordigd bij het groepsvendelen. De jeugdige
vendeliers: Martijn Thijs, Jorg van Bree, Koen Sijbers en Bart Sijbers
waren hier de beste groep en behaalde een prachtige eerste prijs. Zij
werden tijdens de wedstrijd begeleid op de trom door Leon Sijbers,
commandant was Ronny Thijs. De jeugdvendeliers worden getraind
door Jan van den Eijnden.

Agenda t/m April 2005
15 januari
15 januari
17 januari
19 maart
22 april
30 april
01 mei

Jaarvergadering
Teeravond
Kaartavond
Oud-ijzeractie
Voorjaarsvergadering
Koninginnedag
Schieten ‘t Zorgenkind

Gildenfeest 2005
Op weg naar juni 2005!
Het weekend van 10, 11 en 12 juni 2005 zal voor ons gilde een
bijzonder weekend zijn. In dat weekend wordt het Kringgildenfeest
gehouden.
Het programma is op een haar na rond en het definitieve programma
zal op de teerdag worden gepresenteerd. In de aanloop naar dat
weekend is er al het nodige vergaderd en zijn er al diverse
overlegsituaties geweest met diverse bedrijven, personen en instanties.
Even in vogelvlucht: maandelijks is er vergaderd door de organiserende
stichting.
Daarnaast is er overleg geweest met de Gemeente Someren (o.m. over
vergunningen), Burgemeester Veltman (o.m. comité van aanbeveling en
aanbieden erewijn), Gildenpastoor Jan Zwirs (o.a. comité van
aanbeveling, heilige eucharistievering en gebruik trapveldje), S.V.
Lierop (gebruik accommodatie), fanfare St. Willibrordus en
Carnavalsver. Kaauw Voetjes. De twee laatstgenoemde verenigingen
zullen een dag de barwerkzaamheden voor hun rekening nemen als
tegenprestatie voor het feit dat een aantal leden van ons gilde bij hun
activiteiten hand- en spandiensten heeft verleend.
We zijn ook aanwezig geweest bij de vergadering rondom de viering
van ‘Lierop 850 jaar’. We hebben aangegeven gebonden te zijn aan
voornoemde data, maar dat leverde ook geen problemen op. Wél
werden we gevraagd om aandacht te schenken aan ‘Lierop 850 jaar’
tijdens onze activiteiten. Toch alvast een tipje van de sluier: de
vrijdagavond zal in het teken staan van een Dorpskwis rondom het
thema ‘Lierop 850 jaar’. Zoals gemeld nadere informatie volgt op de
teerdag.
Ook bezocht een afvaardiging van de stichting de evaluatievergadering
van het in 2004 gehouden gildenfeest in Gemert. We hebben hier goed
geluisterd en hebben de verbeter-/aandachtspunten genoteerd.
Het comité van aanbeveling is compleet. Namen zullen eveneens worden
gepresenteerd op de ledenvergadering op de teerdag.
Op 14 december jl. werd in het gildenhuis een presentatie gegeven aan
het Kringbestuur en de diverse kringcommissies over de stand van
zaken. Aan de hand van een computerpresentatie werden de circa 30
aanwezigen geïnformeerd. Na afloop mochten we van de aanwezigen de
complimenten in ontvangst nemen voor de presentatie, aanpak en stand
van zaken.
Aan de hand van het door de Kring opgestelde draaiboek met
bijbehorende tijdslijnen werken we naar de Kringdag toe. De komende
maanden staan in het teken van het verzenden van uitnodigingen,
sponsorwerving en het benaderen van leden voor medewerking voor,
tijdens en na het weekend van 10, 11 en 12 juni.
Wij vertrouwen erop dat onze leden bereid zijn om het Gildenfeest te
doen slagen. Want één ding is duidelijk, het kan niet alleen vanuit de
organiserende stichting komen. En u weet het: vele handen maken licht
werk.
Met vriendelijke gildengroeten,
Frans Sijbers
Voorzitter stichting ‘Kringdag Peelland Lierop 2005 ‘

Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-332082
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Homepage :
E-mail
:

http://www.antoniusgilde-lierop.dse.nl

antonius@dse.nl

Inleiding

Gilde van Sint Antonius Abt

Traditie:

in kranten en radio werd meerdere keren melding
gemaakt dat tijdens de teerdag van het Gilde van Sint Antonius Abt
Lierop de volgende leden Johan van den Bogaard, Harrie Verberne,
Jan Verberen, Martien van de Ven, Frits van de Ven, Jan Bekx,
Peter Linders, Frans van de Ven en Wim van de Wijnboom zijn
gehuldigd. Hun lidmaatschap strekt zich uit van vijfentwintig tot
zeventig jaar. Vijf, zes en zelfs zeven decennia lid zijn, is een bijna
een mensenleven lang. Maar binnen ons familiegilde zijn dergelijke
jubilea eerder regel dan uitzondering. Zoals tijdens die interviews
meerdere keren ter sprake kwam was: “ik werd zoals ieder lid
opgeven door mijn vader toen ik zestien werd. Dat was gewoonte en
wie eenmaal lid was, was dat voor het leven”. De ouders betaalden
contributie tot de kinderen de deur uitgingen (trouwden). Door de
jaren heen is het door ouders lid maken van hun zestienjarig kind
wat verwatert. Wij als redactie zouden graag zien dat deze traditie
weer in ere wordt hersteld. Dus, ouders die kinderen hebben van
zestien jaar of ouder maak uw zoon of dochter lid van ons gilde.
Zoals alles binnen het gilde is ook het aanmelden van leden
gebonden aan regels. Nieuwe leden kunnen alleen worden
ingeschreven in de week waarin de feestdag van Sint Antonius Abt
valt, (17 januari) en tijdens Lierop kermis. Dit jaar zijn tijdens de
teerdag de volgende nieuwe gildenleden ingeschreven: Roel
Verberne (Frans Verberne (Pzn), Ellis Maas–van den Broek (Jan
van den Broek), Petra van de Broek–Berkers (Grardje Berkers),
Petra van den Boogaard–Bekx (Frans Bekx), Joost van den
Bogaard (Karel van den Bogaard), Marianne Bekx (Jan Bekx) en
Jan van den Bogaard (Johan van den Bogaard).

Oproep: Gilde Foto’s

Graag willen wij de volgende oproep doen. Wij weten dat
verschillende gildenbroeders en -zusters thuis foto's hebben liggen
uit het verleden van het Gilde van Sint Antonius Abt. Wij gaan er
vanuit dat er vele unieke plaatjes bij zitten die ook voor het gilde de
moeite van het bewaren waard zijn. Graag willen wij die foto's van
u lenen, zodat we ze digitaal kunnen opslaan (kopiëren op CD). Zo
blijven uw foto's ook in de toekomst en voor een groter publiek
bereikbaar. Natuurlijk krijgt u uw originelen binnen enkele dagen
weer terug. Alvast bedankt. Als u foto’s aan wil leveren, kan dat via

Huub van den Eikhof 0492-331514

Gildenfeest

Het Gildenfeest komt eraan. Op de laatste pagina van dit klökske
vind u zoals gebruikelijk informatie van de Stichting Kringdag
Lierop 2005. Wij als redactie van het klökske, zien met genoegen
hoe deze stichting de afgelopen jaren vorm heeft gegeven aan een
professionele organisatie. Een organisatie waaraan deze mensen
veel vrije uren hebben verspijkerd. De redactie heeft er alle
vertrouwen in dat het Lieropse gildenfeest van dit jaar een groot
succes zal worden. Lezers, houdt het weekend van 10-11 en 12 juni
vrij in uw agenda en zorg dat u erbij bent op dit gildenfeest, want
dit wordt evenement waarover nog lang gesproken zal worden.

Kaartavond

De kaartavond op 19 januari werd ook dit jaar weer goed bezocht.
Deze avond is voor velen een jaarlijks avondje uit. Ze komen niet
alleen voor de mooie vleesprijzen die er te winnen zijn maar gaan

vooral voor een super gezellige avond. Winnaar bij het rikken werd
Ton van de Ven en bij het jokeren Silvia Sijbers-van den Heuvel.

Bisschop Hurkmans

Zilveren priesterfeest bisschop Hurkmans van
Den Bosch: 23 januari is het gilde met een delegatie naar het
zilveren priesterjubileum van Bisschop Hurkmans geweest. De
delegatie heeft de bisschop en zijn gevolg samen met enkele
honderden gildenbroeders uit het bisdom De Bosch begeleid van het
bisschoppelijke paleis naar de Sint Jans kathedraal. Daar hebben
ze met meer dan tweeduizend mensen de Eucharistieviering, in een
extreem koude, Sint Jan bijgewoond. Het Bossche gilde De Oude
Schuts zorgde tijdens de eucharistie viering voor de traditionele
gildenhandelingen. Na de viering viel de regen met bakken uit de
hemel waardoor de bisschop in een gepast tempo terug begeleid
werd naar het bisschoppelijke paleis. Hierna begon in het Theater
aan de Parade de receptie ter gelegenheid van dit zilveren
priesterjubileum. De receptie is voor een korte periode door onze
delegatie bezocht.

Kruisboog een mooie sport

Bij het verschijnen van dit Klökske hebben de schutters hun boog
weer van de zolder gehaald en zijn ze weer heftig aan het oefenen
om tijdens de komende gildenwedstrijden weer optimaal voor de
dag te kunnen komen. Geïnteresseerde gildenleden man of vrouw,
jongen of meisje (vanaf 16 jaar) worden van harte uitgenodigd om
op de zaterdagmiddag een kijken op schietterrein de Roovere waar
vanaf 15.00 uur onze schutters aanwezig zijn om uitleg te geven
over de mooie sport voor jong en oud. Als de schutters in een goede
bui zijn mag je misschien zelfs een keertje schieten op de wip.

Trommen en vendelen

Na het onder de aandacht brengen van het kruisboogschieten, zijn
we ons verplicht ook het Trommen en Vendelen onder uw aandacht
onder uw aandacht te brengen. Jongens en meisjes vanaf zes jaar
kunnen zich voor een van beide disciplines opgeven bij de overheid.
Ook volwassen mannen en vrouwen zijn welkom. Zie informatie
hieronder:
Tamboer: Loopt achter de standaardrijder en gaan voor het gilde
uit. Hij/zij roert de trom en geeft de maat en tempo aan bij het
vendelen. Hij/Zij roffelt bij elk raak schot tijdens het
koningschieten. De tamboer zegt samen met de vendelier de kermis
aan bij de leden van de overheid. In optochten en processies leidt
hij/zij de maat van het lopen. Bij officiële gelegenheden is hij/zij in
de buurt van de vaandrig. De trom roept op, kondigt aan, houdt het
gilde bijeen. Verkondigt door ritme en toonhoogte blijheid en
verdriet aan. De tamboer roffelt triomfantelijk op de trom bij het
begeleiden van de koning en bij het binnentrekken van de kerk. In
het verleden (tot ongeveer 1950) hadden de meeste gilden zelf geen
tamboer. Deze werd per activiteit ingehuurd. De "huurling" werd
met de plaatselijke kermis uitbetaald.
De gildentrom: bestaat uit een hoge ketel of kuip en is bespannen
met een kalf- of geitenvel. De spanning wordt geregeld met zigzag
aangebrachte koorden en lederen schuifjes of met bouten met en
vleugelmoeren. De oudste trommen waren van hout, maar
tegenwoordig hebben de meeste gilden koperen of messing
trommen. Onderdelen: houten ringbanden, natuurvellen (kalfsvel),

maximaal vier snaren van kattendarmen, koordbespanning van touw
(katoen) en lederen schuiven
Vendelier: is in het begin van de 20ste eeuw (na de eerste wereld
oorlog) bij de Noord Brabantse gilden ingevoerd. De meeste gilden
hebben nu vendeliers die elkaar in wedstrijd bekampen zowel individueel
als in groepsverband, volgens een voorgeschreven reglement.
Vendelgebed: dit wordt bij bijzondere gelegenheden voorgelezen en
gevendeld. Het gebed beeld de strijd uit tussen Sint Joris (het goede) en
de draak (het slechte). Het heeft een mogelijke oorsprong bij de militaire
vaandrig. Met acrobatische behendigheid beeldde hij kracht en
onoverwinnelijkheid uit. Hiermee gaf hij het legercorps het vertrouwen
dat het vaandel niet ten onder zou gaan. Daarom zwaaide hij het
vaandel niet alleen in de hand, maar ook over zijn rug, met schouders en
kin onderdoor er overheen, met een arm, op zijn been. In de holte van
zijn knie, hurkend, kromstaand, liggend. Hij gooide het omhoog en ving
het weer op. Dit doen heden ten dage de gildenvendeliers. Het
balanceren en figureren met een vendel is een grote kunst.

Kort-kort-kort:

Wij feliciteren Mies Sijbers omdat hij tijdens de jaarvergadering van de
Kring Peelland op 19 februari jongstleden is herkozen in het
kringbestuurder en vice-voorzitter.

Gildenfeest 2005
Alles op schema

Voor de leden van de Stichting Kringdag Peelland Lierop 2005 komt het
weekeinde van 10 t/m 12 juni nu wel heel dichtbij.
De vergaderfrequentie wordt opgevoerd, besluiten staan niet alleen op
papier maar worden nu ook uitgevoerd; kortom er worden spijkers met
koppen geslagen. Alles ligt prima op schema.
Het programma was al langer bekend.
Op sportpark De Renkant komt een grote tent te staan, waarin het volk
drie dagen lang zich kan vermaken.
Op vrijdag 10 juni staat de dorpskwis in het teken van Lierop 850 jaar.
De quiz gaat enkel en alleen over Lierop; de geschiedenis, de inwoners,
de mooie en droeve momenten, kortom over onszelf. Tijdens de quiz ziet
u oude filmpjes en foto's en hoort u oude geluidsfragmenten en die
hebben meer dan eens het gilde als onderwerp.
Op zaterdag 11 juni is er een receptie en een spectaculair optreden van
de coverband Rock d'Opera. Deze band zorgde eerder in de regio voor
volle zalen en dat zal in Lierop ook het geval zijn.
De dag waar iedereen naar uitkijkt, is natuurlijk de gildendag op zondag
12 juni. De dag begint met een gildenmis met drie heren t.w. bisschop
Hurkmans, pastoor Jan Zwirs en Kringgildenpastor Van Berkel en met
medewerking van mannenkoor A Capella. Daarna trekken de gilden in
optocht door de straten naar het sportpark waar de diverse
gildenonderdelen (dit jaar ook met jeu de boules) worden afgewerkt. 's
Middags is er ook een braderie in de Schutterstraat en Drievennestraat.
Deze braderie wordt geheel verzorgd door het bedrijf Eeri uit Sevenum
en daar hoeven we dus helemaal niets aan te doen.
Voor de overige onderdelen vragen we wel dringend om uw hulp.
Zo worden er medewerkers gevraagd voor werkzaamheden zoals het
opbouwen en afbreken van de tent.
Hulp krijgen we in ieder geval van SV Lierop, fanfare St.-Willibrordus,
De Kaauw Voetjes en de KVB bij o.a. het tappen, muntenverkoop of de
koffietafel.
Juryleden zijn benaderd en bereid gevonden om de diverse onderdelen te
beoordelen.
Er is nog heel wat werk aan de winkel, maar - zoals eerder gezegd - we
liggen op schema.
Donaties en schenkingen zijn welkom op rek.nr. 1780.48.100.
Schenken van zilver is natuurlijk ook mogelijk, neem daarvoor contact
op met Frans Sijbers, tel. 331952.
Tot ziens bij het gildenfeest.

Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-332082
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Hommage :
E-mail
:

http://www.antoniusgilde-lierop.dse.nl

antonius@dse.nl

10-Apr
22-Apr
30-april
01-mei
06-mei
07-mei
11-mei
01-juni
05-juni
10-juni
11-juni
12-juni
22-juni

Agenda t/m Juli 2005

Groepsfoto Gilde
Voorjaarsvergadering
Koninginnedag
Schieten ’t Zorgenkind
Geraniumactie
Geraniumatie
Midzomer kruisboog Lierop
Anjeractie
Kringdag Kempenland Mierlo
Gildenfeest: Dorpskwis Lierop
850
Gildenfeest: Receptie,
feestavond mmv Rock d’Opera
Gildenfeest: Gildendag +
braderie + muziek
Midzomer kruisboog Lierop

Inleiding:

Gilde van Sint Antonius Abt

’t Waar nun skónen dag’, dat klonk na afloop uit vele monden over
het gildenfeest van de in Lierop gehouden Kringdag Peelland. Een
dag die niet meer stuk kon gaan na de prachtige eucharistieviering,
zo begon Kringvoorzitter dhr.Loek Swinkels zijn toespraak.
Het gildenfeest was dit jaar georganiseerd door ons gilde van Sint
Antonius Abt. Het bijna 450 jaar oude gilde vierde in het weekeinde
van 10 t/m 12 juni o.a. het 850 jarige bestaan van Lierop. Het
officiële startschot werd gegeven op zaterdag 11 juni. In een korte
optocht vanaf het gildenhuis naar het feestterrein presenteerde het
Gilde van Sint Antonius Abt zich samen met de Somerense gilden
Sint Joris, Sint Lambertus en Onze Lieve Vrouw van de Zeven
Weeën zich aan de Lieropse gemeenschap. De officiële opening van
de Kringdag Peelland 2005 Lierop, geschiedde met de overdracht
van het Kringvaandel door de voorzitter van Kring Peelland Loek
Swinkels aan de hoofdman van het Gilde van Sint Antonius Abt,
Henk Berkers. Tijdens de receptie werd een prachtig gloednieuw
gildenvaandel aangeboden door de werkgroep “Gildenvaandel”
bestaande uit Frits Aarts, Berthie Berkers, Henk Berkers, Mies
Sijbers en Anneke Verberne. Het vaandel, welke mede mogelijk
gemaakt is door stichting ONA werd in ontvangst genomen door
vaandrig Harrie Verberne. Daarna werden enkele gildenleden in
het zonnetje gezet voor hun zeer verdienstelijke prestaties in 2004.
Peter Berkers voor het Nederlands Kampioen Hand- en
Kruisboogschieten klasse-A. Lia Verberne NBFS kampioen
standaardrijden toernooiveld en de jeugdvendeliers Bart Sijbers,
Koen Sijbers, Jorg van Bree en Martijn Thijs behaalden, onder
leiding van Jan van de Eijnden, het groot federatieve
kampioenschap groepsvendelen.
‘s Avonds was het de beurt aan toporkest Rock d’Opera. Ongeveer
400 bezoekers genoten van een indrukwekkende show van deze 11koppige band. Alle muziekstijlen, letterlijk van rock tot opera
passeerden de revue. Het was een professionele, onderhoudende en
goed aangeklede show. Er werd volop meegedanst en geklapt,
kortom een uitstekende keuze van de organisatie.
Voorafgaand aan het zaterdag gebeuren werd vrijdagavond in de
‘Gildentent’ een dorpsquiz gehouden welk geheel in het teken van
het 850-jarig bestaan van Lierop stond. Het was een interessante
quiz. Er kwamen mooie herinneringen en leermomenten aan
Lieropse gebeurtenissen voorbij. De 20 deelnemende teams streden
onder de bezielende leiding van Rien en Harrie van Horik in ronden
van 4 groepen om een finaleplaats. Het waren uiteindelijk “De
Vriendinnen” (Rian Peeters, Francy Bukkems en Margo van
Vroonhoven) die de beker uit handen van Frans Sijbers in ontvangst
namen. Maria Smits bleek de sterkste onder het publiek en won
daarmee de publieksprijs, een mooie DVD-speler.
’t Waar skón.

Schitterend feest:

De weergoden waren de gilden gunstig gezind. De zon scheen door
de gebrandschilderde ramen van de Koepelkerk en gaf een extra
feestelijk tintje aan het begin van de plechtige Eucharistieviering.
De kerk schudde op zijn grondvesten onder het dreunende
tromgeroffel toen de gilden binnenschreden gevolgd door Celebrant
bisschop Lescrauwaert en concelebranten pastoor Jan Zwirs en
kringpastor Jan van Berkel. Mannenkoor A Capella o.l.v. van
Marion van Eijk, voerde de speciaal voor gildenfeesten geschreven
Missa Fraterna van Henk Habraken uit. Het geheel werd muzikaal
omlijst door organist Leo de Wit, bassist Theodoor van Heugten,
gitarist René van Oosterhout en tamboer Peter Verberne. Tijdens de
viering werd het nieuwe gildenvaandel van Gilde van Antonius Abt

ingezegend. Als slot bracht vaandrig Harrie Berkers de hernieuwde
Eed van Trouw aan het kerkelijke gezag, in ontvangst genomen
door bisschop Lescrauwaert. Na de heilige mis bood burgermeester
Veltman namens de gemeente Someren de erewijn aan voor keizerskeizerinnen, koning-koninginnen, hoofdmannen en leden van het
organiserende gilde in de pastorietuin aan. Namens de gemeente
mocht het Gilde van Sint Antonius Abt uit handen van burgemeester
Veltman een zilveren piek in ontvangst nemen. Met luid
tromgeroffel, vendels, kleurrijke siervaandels en blinkend zilver
zorgden meer dan 700 gildenbroeders en -zusters, verdeeld over 24
gilden, ’s middag voor een in alle opzichten schitterend gildenfeest.
Na de triomfale intocht op sportpark De Renkant kon het talrijke
publiek genieten van de vendeliers die massaal hun vendels lieten
zwaaien. Op deze kringdag werd de functie van kringkapitein
overgedragen door Jan Verheijen Sint Lambertus Someren-Eind
aan Toon Bergh Sint Joris Someren-Dorp. Oud-kringvoorzitter
Mies Sijbers nam van de gelegenheid gebruik en bood de nieuwe
kapitein, namens zijn vrouw en kinderen een nieuw kringsabel aan.
Tijdens het spelen van het Wilhelmus door de Lieropse fanfare St.
Willibrordus bracht de 2e vaandrig van het Gilde van Sint Antonius
Abt, Harrie Berkers, namens alle deelnemende gilden de
Hernieuwde Eed van Trouw aan het wereldlijke gezag.
Burgemeester Veltman van de gemeente Someren trad op als de
wettige vertegenwoordiger voor dit traditiegetrouwe gedeelte.
Harrie Verberne droeg het gildenvaandel, na dit meer dan 50-jaar
met trots te hebben gedragen over aan zijn neef Frans Verberne wie
zich nu vaandrig van het gilde van Sint Antonius Abt mag noemen.
Het officiële gedeelte van deze kringdag werd afgesloten met de
voor het publiek aantrekkelijke en spectaculaire slangendefilé.
Vervolgens verdeelden de deelnemers en het publiek zich over de
wedstrijden en liep de feesttent vol, waar de Koepelblaozers en de
Trekzakken de stemming er goed inhielden totdat rond 19.00 uur de
prijsuitreiking en het terecht bedanken van de vele vrijwilligers
plaatsvond. Met het overhandigen van het kringvaandel door
hoofdman Henk Berkers aan de voorzitter van Kring Peelland Loek
Swinkels kwam zo rond de klok van 20.00 uur een einde aan deze
geslaagde “Kringdag Peelland 2005 Lierop”. Dit werd de
afsluiting van een “skón” gildenfeest waarvan een groot aantal
bezoekers en deelnemers hebben genoten.

Uitslagen Kringdag Peelland
2005 Lierop:
Gilde Onze lieve Vrouw van de Zeven Weeën was winnaar van het
algemene klassement tijdens de Kringdag Peelland 2005 Lierop
zondag 12 juni, tweede werd Sint Antonius en Sebastiaan Gemert,
derde Sint Antonius Stiphout, 4de Sint Margaretha Aarle-Rixtel, 5de
Sint Joris Gemert. Verdere uitslagen: Schieten geweer:
koningskruis – Ad Donkers Sint Servatius Lieshout, keizerskruis –
Jan Vermeulen Sint Antonius Abt Mierlo-Hout, kampioen 1. Jan
Verheijen Sint Lambertus Someren-Eind, 2 George Govers Sint
Joris Someren-Dorp, Korps Sint Leonardus Beek en Donk
schutters; Jan Rovers, Antoon de Groot, Huub van den Heuvel, Cor
de Koning, gast gilden: kampioen Ties Ronken jr. Sint Sebastiaan
Mierlo, korps Sint Sebastiaan Mierlo schutters: Ties Ronken Sr.
Ben Ronken, Ties Ronken jr., Peter Berkers. Kruisboog: 1. Jan
Kuijpers Sint Servatius Lieshout, 2 Johan Vlemmix Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën Lierop. Standaardrijden:

optocht: 1 Gerard van Meel Sint Willibrordus Bakel,toernooiveld: 1
Sander Wilgers Sint Antonius Stiphout, 2 Jonkie Gevers Sint Antonius
Beek en Donk. Jeu de boules: 1 Sint Antonius Abt Lierop (buiten
mededinging), 2 Sint Lambertus I Someren-Eind, 3 Sint Lambertus II
Someren-Eind. Trommen: Klasse U; Jan van Rixtel Sint Leonardus Beek
en Donk, klasse A; Stijn Hendriks Sint Margaretha Aarle-Rixtel, klasse
B; 1 Bart van der Velden O.L.V.-gilde Aarle-Rixtel, 2 Danny Oosthoek
O.L.V.-Aarle-Rixtel, klasse C; 1 Frans Looverbosch Sint Hubertus
Liessel, klasse E; 1 Ed Vincent Sint Margaretha Aarle-Rixtel, 2 André
van Nunen Sint Leonardus Beek en Donk, jeugd; 1 Daan Regtien Sint
Antonius Stiphout. Groepen: klasse A; O.L.V.-gilde Aarle-Rixtel, klasse
B; Sint Willibrordus Bakel. Vendelen: klasse A: André Scheepers Sint
Joris Gemert, klasse B: Patrick van Heugten Onze Lieve Vrouw van de
Zeven Weeën Lierop, klasse C: 1 Jan van de Laar Sint Margaretha
Aarle-Rixtel, 2 Bart van der Velden O.L.V.-gilde Aarle-Rixtel, 3 Niels
Leenders Sint Margaretha Aarle-Rixtel, vaandelklasse t/m 49 jaar Peter
van de Berkmortel Sint Hubertus Liessel, vaandelklasse 50 jaar en ouder
Ben van Noordwijk O.L.V.-gilde Aarle-Rixtel, vaandelklasse 40 jaar en
ouder zonder acrobatiek; 1 Piet van den Burgt Sint Servatius Lieshout, 2
Theo van den Elsen Sint Antonius en Sebastiaan Gemert, 3 Piet
Brouwers Sint Antonius en Sebastiaan Gemert, Groepen; 4/5 personen 1
O.L.V.- gilde Aarle-Rixtel, Groepen 6 of meer personen 1 Sint Antonius
en Sebastiaan Gemert, 1 Jeugd 13 t/m 15 jaar: 1 Niels Thijs Sint
Lambertus Someren-Eind, 2 Kailey Gruijters O.L.V.-gilde Aarle-Rixtel,
Groepen jeugd: Sint Antonius Abt Lierop 42 p buiten mededinging, 1
Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën Lierop 41.5 punt. Jeugd
gastgilde: Thomas Berkers Sint Sebastiaan Mierlo. Geheime beoordeling
“het beschermen van de koning” Sint Joris Gemert.

Makkie!!!

Hoe gemakkelijk kan het organiseren van een groot evenement lopen?
Zoals nu blijkt heel gemakkelijk, ten minste zo lijkt het aan de buitenkant.
Deze bewering kan alleen kloppen als alles tot in de puntjes geregeld is.
Wat de overheid van het gilde vooraf verwachte is achteraf bewaarheid.
De kwaliteit van het organiserende comité onder voorzitterschap van
Frans Sijbers heeft zich in de voorbereiding en tijdens het gildenfeest
uitstekend gemanifesteerd in de manier waarop het gildenfeest is
verlopen. Zelfs het weer leek geregisseerd door het comité. Dat er al een
aantal jaren gewerkt en onderhandeld is met o.a. andere verenigingen is
als alles goed gaat tijdens zo’n feestweekend niet te zien. Dat leden van
het gilde en het comité bars hebben bemand tijdens fanfare carnavals
activiteiten, was niet te zien. Dat de fanfare en carnavalsvereniging
tijden het gildenfeest de bar en bonnen in de feesttent draaide was niet te
zien. Dat vrijwilligers die geen lid zijn van onze vereniging belangeloos
materialen en uren ter beschikking stelden was niet te zien. Dat er voor
het feest door vele leden hard is gewerkt om alles op het feestterrein op
tijd af te hebben was niet te zien. Dat de dames van de KVO de
koffietafel verzorgde was niet te zien. Dat op de maandag na het feest
alles weer opgeruimd was, was goed te zien. Dat A Capella een aantal
maanden heeft gerepeteerd op de gildenmis was goed te horen. Dat de
gebroeders van Horik alles uit de kast hebben gehaald om een
gevarieerde quiz avond te presenteren was goed te zien
Bovenstaande opsomming geeft maar een fractie weer van activiteiten
die in het kader van dit gildenfeest hebben plaatsgevonden. In
werkelijkheid is er veel meer gebeurd, maar dat heb ook ik niet gezien.

Kortom, het was een mooi weekend met twee
prachtige avonden voor de Lieropse bevolking met
aansluitend daarop een Gildenfeest dat klonk als een
klökske.

Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-332082
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Hommage : http://www.antoniusgilde-lierop.dse.nl
E-mail
: SintAntoniusAbtLierop@hotmail.com
antonius@dse.nl

Agenda t/m September 2005

06 juli

10 juli
18 juli
21 augustus
11
september
17
september
18
september
19
september

Midzomer-Competitie
Kruisboog te lieshout
Vrijwilligersdag
Seniorenschieten Mierlo- Hout
Herdenking 50-jaar
Mariakapel
Vrij-gildenfeest Deurne
Opening Lierop kermis
NBFS-toernooi
Standaardrijden Ravenstein
Koningschieten (O.L.V.-gilde)

Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:

Apentrots: Wá schón toch, wá moi, en nog meer positieve
gezegden waren er te beluisteren tijdens en na de Kringdag
Peelland 2005 in Lierop. Superlatieven vlogen ons om de oren en
ieder belichte een ander deel van de kringdag dat hij of zij naar
voren haalde: de opening, overhandiging van een nieuw
gildenvaandel
op
zaterdag,
de
Eucharistieviering
op
zondagmorgen, de preek van bisschop Lescrauwaert, de muzikale
opluistering van mannenkoor A Capella, de erewijn, een
goedgevulde koffietafel en een door veel publiek bezochte optocht
door Lierop met 24 deelnemende gilden voorafgegaan door fanfare
Sint Willibrordus met als uitsmijter de massale opmars en
slangendefilé. Kortom geweldig. Als afsluiting van deze inleiding
willen we de woorden van de wethouder van cultuur van de
gemeente Someren herhalen: “Als wethouder van cultuur voel ik ’n
beetje trots opkomen voor hetgeen toch maar weer gepresteerd is
door het Gilde van Sint Antonius Abt en de vele vrijwilligers die
daarbij horen. Allemaal proficiat met deze mooie dag en bedankt
voor jullie inzet”. De redactie is het hiermee eens.

50-jaar Mariakapel Hersel:

Zondag 21 augustus werd op een sobere doch stijlvolle manier de
vijftigste verjaardag van de Mariakapel op Hersel herdacht. Deze
herdenking was van een bijzondere betekenis door de aanwezigheid
van Oud-militairen, familieleden en familieleden van overleden
Oud-militairen waarvoor de Mariakapel in 1955 is gebouwd. Dit uit
dankbaarheid voor de behouden terugkeer van alle Lieropse oudmilitairen uit het voormalig Nederlands Indië. De Kapel is
opgedragen aan Onze Lieve Vrouw van de Vrede. De
herdenkingsplechtigheid bij de Mariakapel, werd voorgegaan door
pastoor Jan Zwirs bijgestaan door leden van de beide Lieropse
gilden Sint Antonius Abt en Onze lieve Vrouw van de Zeven Weeën.
Mannenkoor A Capella zorgde voor de muzikale opluistering.
Theo Maas sprak mede namens de Oud-militairen de ervaringen uit
die zij deze moeilijke jaren hebben meegemaakt. Een citaat uit zijn
toespraak “Onze eerste conclusie was dat we moesten en niets
wisten. We kregen daar ook wel de indruk dat we daar meer waren
voor de Nederlanders die er woonden dan voor de inlanders. We
merkten dat we als andere Nederlanders gezien werden dan de
Nederlanders van de plantages. We waren meer als hun gelijken.
Van de daar gevoerde strijd was het voor de inlander vechten voor
de vrijheid en voor de militairen voor ‘lijfsbehoud”.
Pastoor Zwirs beëindigde deze sobere maar hartverwarmde
plechtigheid met een vredesgebed en de zegening.
Na de herdenking is het gilde naar de Florastraat getrokken om
daar Frits Aarts een vendelhulde te brengen ter gelegenheid van
Zijn 75ste verjaardag. Frits was zeer vereerd met deze verassing en
nodigde het gilde na de vendelhulde uit achter in zijn tuin samen
met zijn familie een drankje op deze aangename verassing te nemen.

Drie keer is KEIZER:

Afgelopen kermis maandag is Martien van de Ven van het Gilde
Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën voor de tweede keer op een
rij koning geworden. Hij deed dit door de vogel geheel onverwacht
al bij het 98ste schot naar beneden te halen. Wij (de redactie van
het klökske) feliciteren Martien en Dinie met het hernieuwde
koningsschap en wensen hem nu al succes om ook de volgende keer
over twee jaar koning te worden. Want wie zich drie keer achter

elkaar tot koning schiet wordt KEIZER voor het leven. Om dit te
behalen zal Martien volgens de leden van het Gilde Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën er wel voor moeten schieten. Cadeau
krijgen is er volgens hen zeker niet bij. Voor koning Lambert was
het tweede opeenvolgende Koningschap van Martien een enorme
oppepper. Het zelfvertrouwen om als eerste keizer te worden van
ons gilde is door de prestatie van Martien flink gegroeid.

De verjonging:

Naar aanleiding van het geslaagde gildenfeest heeft de redactie
besloten onderstaand artikel uit het eerste klökske te herplaatsen.
De ledenlijst doorkijkend komen wij tot de conclusie dat een
aanzienlijk aantal jeugdigen en jongeren lid zijn van het gilde.
Jeugdigen, zijn zij die de leeftijd van 35 jaar nog niet hebben
bereikt. Jongeren zijn zij die in de maatschappij hun plaats hebben
gevonden en in de leeftijdsgroep vallen tussen de 35 en 55 jaar. Zo
u ziet kan u bij het gilde als jongeling terecht, terwijl u bij menig
ander vereniging al oud en versleten zou zijn. Rustende
gildenbroeders- en zusters ga bij u zelf eens te rade of u uw
gildenlidmaatschap op de een of andere manier kunt (her)activeren.
Dit kan door uw belangstelling te tonen bij de activiteiten van het
gilde, door vergaderingen te bezoeken, of mee te helpen bij de
diverse activiteiten zoals de oud-ijzer- en bloemenactie. Maar het
mooiste is u aan te sluiten als geüniformeerd lid (tamboer, vendelier
etc.) Beste leden heeft u of een van uw naaste familieleden interesse
om aan gildenactiviteiten deel te nemen, of wilt u meer over het
gildengebeuren weten? Neem dan contact op met een lid van de
overheid of het aanspreekpunt achter op dit blad.

Prijzen:

Het gilde: heeft zondag 11 september in Deurne deelgenomen aan
het Vrijgildenfeest. Organisatie het plaatselijke Sint Antonius
Abtgilde. Naast een prachtig herinneringsschild waren er prijzen
voor Lia Verberne (eerste standaardrijden optocht), Martijn Thijs
(tweede vendelen jeugd 14/15 jaar) en de jeugdvendeliers Jorg van
Bree, Bart Sijbers, Koen Sijbers en Martijn Thijs, (derde
groepsvendelen tot 16 jaar).
Lia Verberne: heeft 17 september tijden het federatietoernooi
standaardrijden van de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden bij het Sint Barbaragilde Ravenstein de vijfde
plaats behaald bij het onderdeel standaardrijden toernooiveld.
Op 05 juni als gastgilde deelgenomen aan
de Kringdag
Kempenland te Mierlo Aan de schietwedstrijd (geweer) gasten,
deelname 22 schutters, vier van Sint Antonius Abt en negen van het
Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën met de Nederlandse
kampioen Paul Sanders in haar gelederen. Na een langdurige strijd
bleven er twee schutters over, Wim van Brussel van de Grúún en Ad
Vlemmix van de Rooi. Uiteindelijk waren de zenuwen van
“kruisboog”schutter Wim van Brussel sterker dan die van de
“geweer”schutter Ad Vlemmix.
Standaardrijder Lia Verberne behaalde tijdens de optocht het
hoogste puntentotaal (57,5) maar als lid van een gastgilde
werd deze prestatie niet met zilver beloond.
Bij de kruisboogwedstrijd: in Vlierden 04 september hebben Wim
van Brussel en Peter Berkers respectievelijk de eerste en derde prijs
behaald. Ton van de Ven, misschien wel onze beste edstrijdschutter,
moest deze strijd aan zich voorbij laten gaan. Hij kreeg die dag
Abraham op bezoek.

Beschermheer:

Beschermheer Allard Verhoeven heeft tijdens de najaarsvergadering te
kennen gegeven op de komende jaarvergadering zijn functie van
beschermheer neer te leggen. Verhoeven legt uit dit te doen ten gunste
van zijn voormalig zakenpartner Notaris Brandts. Dit omdat het ook
voor Brants mogelijk moet zijn om tijdens zijn notarisschap een aantal
jaren beschermheer te kunnen zijn van het Gilde. Namens de redactie
danken wij gepensioneerd Notaris Verhoeven voor zijn jarenlange (sinds
1978) inzet en betrokkenheid als beschermheer van het gilde. Verdere
wensen wij notaris Brants veel succes toe met zijn nieuwe
beschermheerschap.

Midzomercompetitie kruisboog:

Ad Vlemmix van Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën is evenals
in 2003 en 2004 winnaar geworden van de Midzomercompetitie
kruisboogschieten op de wip 2005 van Kring Peelland. Deze vijfde
competitie werd verschoten over zes wedstrijden gehouden in AarleRixtel, Deurne, Lierop (2x), Lieshout en Vlierden. Per wedstrijd zijn
maximaal 15 punten te verdienen. Winnaar Ad Vlemmix behaalde deze
record score zes keer. Beste schutter van Sint Antonius Abt was Wim van
Brussel met een gedeelde vierde plaats. Een tiende plaats was er voor
Guus van de Ven, Dirk van de Ven 17, Peter Berkers 19, Ton van de Ven
20, Mies Sijbers 25, Frans van de Ven 28.

Onderling schietcompetitie:

De onderlinge schietcompetitie gehouden op schietterrein de Roovere
verdeeld over zes wedstrijddagen, omvattende de onderdelen Kruisboog,
Opgelegd en Vrije Hand. Algemeen winnaar werd Ad Vlemmix van
Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën. Guus van de Ven werd vierde
kruisboogschieten, Peter Berkers en Frans van de Ven behaalde een
gedeelde vijfde plaats. Bij dit onderdeel
“Opgelegd” leverde een gedeelde achtste plaats op voor Wim van
Brussel en Frans van de Ven en bij het onderdeel “Vrije Hand” werd
Guus van de Ven vierde, Wim van Brussel werd zevende en Frans van de
Ven tiende.

Kort-kort-kort-kort-kort:

Hoogste puntentotaal: was er voor de jeugdvendeliers Jorg van Bree,
Bart Sijbers, Koen Sijbers en Martijn Thijs bij het groepsvendelen jeugd
tijdens de kringdag Peelland 2005 Lierop. Maar omdat lid zijn van het
organiserend gilde was er voor hen geen zilver weggelegd.
Overleden: 9-juli-2005 op 82 jarige leeftijd Driek van de Ven (Bzn).
Driek was 65 jaar lid van het gilde. In 1946 was Driek de eerste koning
na de Tweede Wereldoorlog. De overheid heeft namens het gilde
echtgenote Annie gecondoleerd. Op verzoek van Driek hebben wij hem
begeleid vanuit zijn parochiekerk Sint Lambertus Someren naar zijn
laatste rustplaats op parochieel kerkhof en is met gildeneer afscheid van
hem genomen waarna hij door dezelfde broeders ten grave is gedragen.
Overleden: 29-aug-2005 op 79 jarige leeftijd Annie van de Ven – van
Tulden. Annie was lid van het gilde vanaf de tijd dat vrouwen
volwaardig lid konden worden overleed zes weken na Driek. De overheid
heeft namens het gilde de familie van Annie gecondoleerd. Op haar
eigen verzoek hebben wij haar begeleid van uit de parochiekerk Sint
Lambertus Someren naar haar laatste rustplaats, bij haar man Driek, op
het parochiële kerkhof is met gildeneer afscheid genomen waarna ze ten
grave is gedragen.

Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Hommage :
E-mail
:

http://www.antoniusgilde-lierop.dse.nl

antonius@dse.nl

Agenda t/m december 2005

02 oktober
08 oktober
08 oktober
09 oktober

15 oktober
20 november

Lierop 850
Najaarsvergadering Kring
Peelland Lierop.
Hoofliedendag ’s Hertogenbosch
Kringkampioenschappen
geweerschieten Lierop
Oud ijzeractie
Intocht Sint Nicolaas.

NIEUWSBRIEF
Winter 2005
Jaargang 05-04
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:
De uniformen hangen weer in de kast, de trommen, vendels en
pieken opgeborgen en met de vendelhulde aan pastoot Jan Zwirs
t.g.v. zijn 65ste verjaardag werd een druk gildenseizoen afgesloten.
De overheid is druk bezig het programma voor 2006 samen te
stellen om zo samen met de geüniformeerde gildenzusters, –
broeders, jong en oud klaar te zijn voor een nieuw gildenjaar.
Met het verschijnen van dit Klökske sluit de redactie het vijfde jaar
van het verschijnen hiervan af. De opzet van de redactie vijf jaar
geleden was om met deze nieuwsbrief vooruit te kijken naar de
toekomst en het te gebruiken voor een goede communicatie tussen
overheid en leden. “Stilstand is achteruitgang” en ook het gilde zal
vooruit moeten kijken. Daarbij is het een zaak om een goede balans
te vinden tussen behoud en vernieuwing. Dit gaat niet zonder de
nodige discussie en daarbij wil ook ’t Klökske graag een grote rol
spelen. Zo willen de redactie ouderen aan het woord laten om uitleg
te geven over waardevolle gebruiken en tradities. Maar zij
aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Reacties
van oudere en jongere leden hierover zien wij graag tegemoet.

Prijzen:
Zondag 20 november namen vier jeugdige gildenbroeders van het
Gilde van Sint Antonius Abt en vier van het Gilde van O.L.V. van de
Zeven Weeën deel aan het Indoor jeugdvendeltoernooi Bakel. En
niet zonder succes! Bart Sijbers (gruun), werd 1ste in zijn
leeftijdscategorie. Rik Verhees, (rooi), werd in dezelfde categorie
4de Martijn Thijs (gruun), werd 4de in zijn leeftijdscategorie.
Bij het groepsvendelen werden Koen en Bart Sijbers, Jorg van Bree
en Martijn Thijs allen lid van Sint Antonius Abt derde. Er waren in
totaal over alle categorieën 17 prijzen te winnen. Een groot aantal
prijzen ging mee naar Lierop.

Pelgrimreis Midden-Europa: In de periode
van woensdag 20 september tot en met zondag 1 oktober 2006
organiseert de Stichting Pelgrimage een pelgrimsreis die voert door
Midden-Europa naar het voormalige Joegoslavië met als onderdeel
een presentatie in gildensfeer in Medjugorje (gelegen in het huidige
Bosnië-Herzegovina).
De Stichting Pelgrimage: bestaat meer dan 15 jaar en heeft als doel
reizen te organiseren naar pelgrimplaatsen in de wereld. Daarbij
wordt nauw aangesloten op de doelstellingen van de gilden zoals
samenhorigheid en broederschap en de eeuwenlange relaties tussen
de gilden en de RK gemeenschap. Tijdens de reizen worden de
gebruiken en tradities van de gilden op gepaste wijze tot uiting
gebracht en gaat het in de eerste plaats om de broederschap en de
samenhorigheid. Op de tweede plaats komen de uitstraling,
presentatie en gebruiken van de gilden en schutterijen.
Vertegenwoordiger van Kring Peelland in deze stichting is Jos van
de Ven uit Aarle-Rixtel.
Kort overzicht van het programma:
Dag 1 - gaat de reis via een tussenstop in Bad Neuenahr naar
Stuttgart om daar te overnachten.
Dag 2 - gaat de rit via de watervallen van Schaffhaussen, Bregenz
door de Arlbergtunnel naar Insbruck. Na een bezoek aan deze stad
wordt verder gegaan naar het Zillental om te overnachten.
Dag 3 - na een mooie tocht door Oostenrijk gaan de reis verder
naar Opatija in Slovenië waar wordt overnacht.
Dag 4 - de reis gaat verder met een mooie tocht langs de kust, naar
de plaats Makarska, waar drie dagen wordt verbleven.

Dag 5 – een vrije dag met de mogelijkheid een boottocht te maken
op de Adriatische Zee.
Dag 6 - staat geheel in het teken van de Stichting Pelgrimage en
gaat naar Medjugorje. Hier zal om 12.00 en 13.30uur een Heilige
mis worden opgedragen. De stichting denkt voor het ter kerke gaan
een kleine processie te organiseren met de medewerking van onze
meereizende, gildenbroeders en gildenzusters.
Dag 7 – wordt er gereisd van Markaska Riviera langs de kust via
Zadar, een zeer oude maar vooral mooie stad, naar de Plitvice
Meren waar twee dagen wordt verbleven.
Dag 8 - bezoek aan de Plivice Meren en het National Park.
Dag 9 - wordt via Ljubljana gereisd naar Golling in Oostenrijk,
waar twee keer zal worden overnacht.
Dag 10 - gaat naar de Mozartstad Salsburg waar een
Nederlandstalige gids een stadsrondleiding zal verzorgen.
Dag 11 - gaat de reis via München en Nürnberg naar Bamberg
waar om 16.00 uur een afscheidsdienst wordt gehouden. Hierna
gaat de reis door Würtzburg om te overnachten.
Dag 12 - wordt de reis naar huis begonnen met een rit door het
mooie Frankenland naar Limburg aan de Lahn voor een
gezamenlijke afscheidslunch. Rond de klok van 18.00 uur zijn de
deelnemers weer terug bij de opstapplaatsen.
Bij deze reis is inbegrepen:
*
Vervoer per luxe Comfort Class Touringcar, uitgerust met
koffiebar, ijskast en toilet
*
Begeleiding van chauffeur tevens reisleiding
*
Reis- en toeristenbelasting
*
11 overnachtingen in driesterren accommodaties
*
5x lunch (1x lunchpakket en warme afscheidslunch)
*
Rondleiding Salzburg met Nederlandstalige gids
Bovenstaand programma wordt door de stichting verzorgd voor
659€ per persoon.
Voor verblijf in een éénpersoonskamer wordt 120€ toeslag
berekend.
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot Huub van den
Eikhof 0492-331514.

Bedevaartplaatsen in
Noord-Brabant:
In Noord-Brabant blijken ongeveer 65 levende bedevaartplaatsen te
bestaan. De Mariaoorden plaatsnaam?????? krijgen de meeste
belangstelling. Van deze 65 bedevaartplaatsen zijn er drie waar
Sint Antonius Abt wordt vereerd. Dit zijn Chaam, Esch en Schijf.
Vanaf 1742 wordt in Chaam ter bedevaart gegaan. Vandaag de dag
nog bezoeken op 17 januari (St Antonius patroonsdag) nog veel
pelgrims (hoofdzakelijk boeren) de plechtige hoogmis. Tijdens deze
mis wordt het lof- en smeeklied van de Heilige Antonius gezongen.
Als de communie heeft plaatsgevonden vindt de meelzegening
plaats. Tegelijkertijd met het vereren van de relikwie. De oorsprong
van de meelzegening ligt in het feit dat Antonius werd aangeroepen
tegen vele veeziekten. Om deze te voorkomen liet men graan of meel
zegenen dat werd uitgestrooid over de eigen voorraden. Aangezien
vee gemakkelijk besmet raakte mengde men het gezegende meel ook
wel door het veevoeder. In Esch wordt Sint Antonius Abt vereerd
met de paardenzegening. In 1950 werd dat voor de eerste keer
gedaan maar mens en dier vonden het in de winter (17 januari)
blijkbaar te koud aangezien twee jaar later de paardenzegening

naar de eerste zondag van juli werd verplaatst. De boeren en ruiters die
de beschermer tegen veeziekten wilden aanroepen moesten eerst het lof
volgen waarna de eigenaars met het paard langs de pastoor liepen om
door hem gewijd te worden. Na 1965 werd door het teruglopen van de
belangstelling het lof afgeschaft en werd er een comité paardenzegening
opgericht waarin leden van het kerkbestuur en paardenliefhebbers
toetraden. Sinds 1981 worden niet alleen de paarden gezegend maar ook
hun begeleiders. In Schijf is evenals in Chaam de verering van Sint
Antonius Abt levendig gebleven. Na ingebruikname van de kerk in Schijf
(1882) ontstond de devotie en begon de bedevaart naar Antonius. Om de
“Schijfje aflaat” te verdienen moest men op 17 januari of de
daaropvolgende zondag naar de ochtendmis of ’s middags naar het lof.
Tijdens de mis en het lof wordt afgewisseld door Antoniusliederen over
het leven van Antonius verteld. Na mis en lof bestaat de mogelijkheid om
de relikwie en het beeld van Sint Antonius Abt te vereren.

Agenda t/m Maart 2006
14 januari
15 januari
16 januari
22 januari
29 januari
05 februari

Kort-kort-kort-kort-kort
Overleden: Jan Janssens: 29 september op 81 jarige leeftijd. Lid sinds
1941 en al die jaren rustend. Gildenleden waren 28 september aanwezig
bij de uitvaartdienst.
Frans Bekx: 3 oktober op 83-jarige leeftijd.. Frans was eenmalig
geüniformeerd, tijdens een gildenpelgrimage naar Rome in 1990. Hij
was 66 jaar lid van het gilde. Na de uitvaartdienst op 7 oktober heeft het
gilde met gildeneer van Frans Bekx afscheid genomen en hem op
parochieel kerkhof ten grave gelegd.
Ballonnenwedstrijd: zondag 12 juni werd in Lierop de gildendag Kring
Peelland gehouden. De organisatie was in handen van het Gilde van Sint
Antonius Abt. Naast de gebruikelijke gildenactiviteiten was er ruime
aandacht voor de kinderen. Zij konden zich vermaken met o.a.
speeltoestellen, een luchtkussen, vogelknuppelen en schminken. Eén van
de onderdelen was het oplaten van ruim 250 ballonnen. Van de 250
kaartjes, die aan de ballonnen hingen, zijn er 26 teruggestuurd. De
meeste ballonnen landden in het gebied rondom Essen en Dortmund in
Duitsland. De uitslag: 1e prijs Kristel van Bussel, Bennungen, 377 km,
2e prijs Gert-Jan Vossen, Worbis, 325 km, 3e prijs Bjarne van den
Biggelaar, Dortmund, 126 km.
Oud-ijzeractie 15 oktober: is geslaagd. Bij dezen willen wij iedereen
bedanken die hieraan medewerking heeft verleend.
Hoofdliedendag 8 oktober: een delegatie heeft deelgenomen. De dag,
met als thema "De Brabantse gilden en hun heiligen”, begon met een
Eucharistieviering, in de St. Januskathedraal voorganger was bisschop
Hurkmans. Het gildenceremonieel werd verzorgd door het Sint
Martinusgilde uit Waalre met muzikale opluistering van het
Willibrorduskoor uit Waalre. Na de viering werd het programma
voortgezet in het provinciehuis waar afscheid werd genomen van oudvoorzitter Mr. Th. Van der Weijden en kennisgemaakt met de nieuwe
voorzitter Jos Verbeeten burgemeester van de gemeente Sint Antonius.
De middag werd voortgezet met een forum over wapens en munitie.
Tijdens de middagpauze kon men de tentoonstelling van allerlei soorten
gildenwapens bezichtigen. De muzikale omlijsting van deze dag was in
handen Henk Habraken, Lia de Haas en Hennie Korsten.
Kringnajaarsvergadering 8 oktober: Er was een evaluatie van de
Kringdag Peelland 2005 Lierop, Vrij-gildenfeest Deurne, Jaarfeest
Verpleeghuizen Bakel en er werd vooruitgekeken naar het groot Indoor
Jeugdvendeltournooi op 27 november in Bakel en de Kringdag Peelland
2006 Liessel.
Kringkampioenschappen schieten geweer op de wip: doordat het gilde
in juni de Kringdag Peelland heeft georganiseerd behoren in dat kader
nog enkele meerdere gilden activiteiten te worden georganiseerd
waaronder deze kringkampioenschappen: winnaars Paul Sanders (vrije
hand), Ad Vlemmix (opgelegd) beiden O.L.V-gilde en het Sint
Leonardusgilde Beek en Donk (korps).
Sint Nicolaas 20 November: begeleid op zijn “voettocht” door Lierop
waar tijdens een tussenstop op het kerkplein de jeugdvendeliers de
goedheiligman eerde met een vendelhulde.
Representatie: 10 november: in Someren de uitvaartdienst bijgewoond
van de Sint Joris gildenbroeder Leo Meeuws.

Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Homemage : http://www.antoniusgilde-lierop.dse.nl
E-mail
: sintantoniusabtlierop@hotmail.com

11 maart
12 maart
18 maart

teerdag
vergadering Kringcommissie
schieten Lierop.
kaartavond
vergadering Kringcommissie
trommen Aarle-Rixtel.
vergadering Kringcommissie
trommen Aarle-Rixtel
kennismaking heropgericht gilde
Sint Agatha Boekel.
jaarvergadering Kring Peelland
Lierop.
Kringkampioenschappen trommen
Lierop
oud-ijzeractie

NIEUWSBRIEF
Lente 2006
Jaargang 06-01
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:
Als dit klökske bij jullie in de bus valt is de zomertijd ingegaan.
Tijd, een begrip waar we niet al te veel bij stilstaan. Of het moeten
de lege batterijen van je horloge zijn. Toch komt het, direct of
indirect ter sprake, ook in ons gilde. We zeggen het gildenseizoen
gaat weer beginnen, dus weer tijd om de uniformen uit de
mottenballen te halen. Of het gaat over de komende vergadering.
Hoe laat begint die? (“en wel op tijd aanwezig zijn”). Er wordt
gezegd dat schietterrein De Roovere met de Mariakapel haar
jaarlijkse onderhoudbeurt moet krijgen (“hoogste tijd”) en
gevraagd wordt of je mee wilt doen met het organiseren of
meehelpen van de diverse gildenactiviteiten en -acties (“sorry, geen
tijd”). Een te veel gehoord woord, als er een beroep op ieders vrije
tijd wordt gedaan. En dan maar weer zeggen dat het
gildengebeuren tijdloos is ……..
Misschien is dit allemaal een beetje overdreven. Lid van een gilde
ben je ten slotte vooral vanwege de gezelligheid, en die kent geen
tijd (“dus drinken we er nog eentje, zoals altijd”).
Ondertussen heb in mijn eenentwintigste voorwoordje namens de
redactie ook weer af, zoals gewoonlijk net op tijd.

Nieuws:
Dat onze kruisboogschutters af en toe ook heel goede
geweerschutters zijn, bleek tijdens de eerste kringwedstrijden
geweer schieten georganiseerd door het gilde “Onze Lieve Vrouw
van de Zeven Weeën”, op hun en ons thuisterrein De Roovere op
het onderdeel korps. Zij wonnen hier onverwacht het goud. Het is
voor het eerst in minstens 50 jaar dat een dergelijk resultaat door
onze broeders is behaald.
Uitslagen: 1 korps bestaande uit Ton van de Ven (Frzn), Guus van
de Ven de Ven (Fzn), Frans van de Ven (Wzn) en Dirk van de Ven
(Tzn).
Verdere uitslagen: Personeel: 4de Guus van de Ven (Fzn). Vrije
Hand: 5de Dirk van de Ven (Tzn). Puist: 6de Harrie Berkers, 7de
Mies Sijbers.

Teerdag 2006:
Ook dit jaar kunnen we weer terug zien op een geslaagde teerdag.
De vergadering werd voor een belangrijk deel beheerst door de het
afscheid van beschermheer oud-notaris Allard Verhoeven die deze
functie 28 jaar heeft bekleed. Tijdens de vergadering zou het
beschermheerschap officieel overgedragen worden aan notaris Hub
Brants. Vanwege ziekte van Hub Brants kon deze plechtigheid
helaas niet doorgaan. Om de nieuwe beschermheer toch ten
overstaan van onze gildenleden te instaleren is in overleg met
beiden (oud-notaris Allard Verhoeven en notaris Hub Brants)
afgesproken dat de officiële installatie zal plaatsvinden tijdens de
voorjaarsvergadering van 18 april. Hoofdman Henk Berkers had
voor de scheidende beschermheer een persoonlijk woordje waarin
hij de vele verdiensten van de scheidende beschermheer aan het
gilde benadrukte en hem als dank hiervoor onder luid applaus
benoemde tot “erelid voor het leven”. Allard dankte in een
emotionele toespraak het Lieropse gilde voor het mooie wat hij in
28 jaar heeft mogen meemaken. Hij eindigde zijn verhaal als volgt:
“ ik hoop dat het gilde de gilde blijft in de sfeer zoals die nu
bestaat”.
De teerdag begon met een Eucharistievieringviering geleid door
gildenpastor Jan Zwirs. De intentie van deze viering was voor alle
overleden leden maar met namen werden genoemd de leden welke
zijn overleden naar de teerdag 2005: Driek van de Ven, Annie van

de Ven - van Tulden, Jan Janssens en Frans Bekx. Na de viering de
volgde de algemene ledenvergadering in gildenhuis Eet en
Drinkcafé ’t Jagershuis. Jan van den Eijnden en Rob van Seggelen
werden herkozen in de overheid. Lia Verberne volgde het statutair
aftreden kascommissielid Peter Verberne op en Piet Verberne werd
gekozen als gildenbroeder van het jaar. Verder was er een evaluatie
(door Frans Sijbers) van de Kringdag Peelland 2005 Lierop. De
presentatie van het jaarprogramma 2006 met onder andere de
Kringdag Peelland 2006 te Liessel op 21 mei, Kringgildeprocessie
Ommel 25 mei, Europees Schutterstreffen Bernheze 26 en 27
augustus en het jaarfeest van de Bakelse Verpleeghuizen op 17
september. Ook het opluisteren van de plaatselijke en gemeentelijke
festiviteiten werd goedgekeurd.
Tijdens de teeravond, in zaal Nellie van Oosterhout, werd de
hoofdsponsor van de Kringdag Peelland 2005 in Lierop Hurkmans
BV Someren, in de persoon van René van de Ven (tevens gildelid)
bedankt voor de vele steun bij de organisatie. Verder werden de
zilveren jubilarissen Ton van Brussel en Everaart van der Zanden
gehuldigd. Hoofdman Henk Berkers had voor beiden een woordje,
een oorkonde en een zilveren Sint Antonius Abt speld.

Oud-notaris Allard Verhoeven:
Van 1978 tot en met 2006 is notaris Allard Verhoeven
beschermheer van het Gilde van Sint Antonius Abt geweest.
Voorgangers van hem waren: notaris H.A.C. van Keulen (1946 tot
en met 1959), notaris W.J.M. Keulen (1959 tot en met 1978). Zij
allen en ook de nieuwe beschermheer notaris H.J.M.G. Brants,
waren/is verbonden aan hetzelfde notariskantoor, Verhoeven Brants
en Visser Netwerk Notarissen, de huidige naam van het kantoor.
Beschermheer Verhoeven stond ons gilde 28 jaren bij. Tijdens deze
periode zijn onder meer de eerste statuten (1979) opgesteld. Bij
diverse aanpassingen van statuten, reglementen, kamer van
Koophandel, voorzag Allard Verhoeven ons altijd van advies.
Ook was hij nauw betrokken bij afspraken tussen de beide Lieropse
gilden, de gemeente Someren, de parochie Lierop, bij het
lidmaatschap van vrouwen etc. Zijn liefde voor het gilde liet hij
blijken door zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de maandelijkse
overheidsvergaderingen, ledenvergaderingen en gildenactiviteiten.
2003 was voor de toen nog niet gepensioneerde notaris Verhoeven
een bijzonder jaar. In januari werd hij gehuldigd vanwege zijn 25
jarig beschermheerschap. Tijdens de teerdag werd hem vanwege dit
jubileum een zilveren draagschild aangeboden.
In hetzelfde jaar bracht het voltallige gilde hem en zijn familie een
vendelhulde vanwege het door de koningin verleende eervolle
ontslag wegens het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd.
In die periode liet Allard Verhoeven doorschemeren dat hij na zijn
pensionering nog graag enkele jaren wilde doorgaan als
beschermheer. Na overleg met beoogd opvolger notaris Hub Brants
werd besloten dat hij nog enkele jaren aan zou blijven, in ieder
geval tot aan de Kringdag Peelland 2005. Na afloop van dit feest
vond hij dat de tijd gekomen was om afstand te doen van het
beschermheerschap. Dit om ruimte te maken voor zijn opvolger.
Tijdens de algemene jaarvergadering 14 januari 2006 nam hij met
een bloedend hart officieel afscheid door het overdragen van sikkel
en sjerp aan hoofdman Henk Berkers. Hiermee kwam officieel een
einde aan 28 jaar beschermheerschap van de heer Allard
Verhoeven. Zijn beloning: erelid voor het leven.

Gildelid van het jaar:
Piet Verberne is door de overheid gekozen als gildelid van het jaar
2005. In 1962 werd hij op kermis zondag op 30-jarigeleeftijd lid.

Hij nam de volgende dag deel aan het koningschieten en werd tot ieders
verassing de nieuwe koning na slechts een dag gildebroeder te zijn. Dit
is een record wat nog steeds staat in ons gilde. Toen hij als nieuwbakken
koning gefeliciteerd werd wist Piet nog niet of hij lid was van de grúún
ofwel van de róói schut. Tegenwoordig is dat geen probleem meer. Piet
is een gedreven gildebroeder die het gilde hoog in het vaandel heeft
staan. Hij is een gildebroeder in hart en nieren die altijd paraat staat als
er een beroep op hem wordt gedaan. Of het oud-ijzer-. bloemen-,
anjeractie, bezorgen huis-aan-huisfolders, onderhoud schietterrein en
Mariakapel hij was er. Piet maakt altijd tijd. In zijn rijke gildeverleden is
Piet een periode overheidslid geweest. Als het gilde er op uit trekt is Piet
bijna altijd van de partij en wordt zijn humor als sfeerverhogend
ervaren. Piet op zijn beurt kan ook genieten van de sfeer binnen het
gilde. Hij is zich ervan bewust dat het gilde niet alleen plezier maken is
maar ook een sociale status heeft binnen de Lieropse gemeenschap.

Kort-kort-kort-kort-kort:
Inauguratie: Gilde Sint Agatha Boekel dit gebeurde tijdens een
Pontificale Eucharistieviering zondag 05 februari in de Sint Agathakerk
in Boekel.
Reeds in 1530 was er sprake van een gilde in Boekel (Gilde Sint Achten
op Boekelt). Over het exacte jaartal dat het gilde slapend is geworden is
niets bekend. In 2003 ontstond bij enkele Boekelse inwoners het idee het
aloude gilde nieuw leven in te blazen. Na een gedegen onderzoek onder
bevolking bleek dat de haalbaarheid van een heroprichting mogelijk
was. Onder bezielende leiding van burgemeester en pastoor en bevriende
gilden is er drie jaar hard gewerkt met als resultaat een prachtig nieuw
gilde van zo’n veertig leden en een bevolking die er achter staat. Het
gilde Sint Agatha heeft zich als 22ste gilde aangesloten bij de Bond van
Schuttersgilden Kring Peelland.
Vernielingen: het is niet de eerste keer dat die door onverlaten aan de
Mariakapel zijn aangericht. Met een stok is geprobeerd het Mariabeeld
omver te duwen. Een vaas ging aan gruzelementen. De beheerders van
de kapel, de beide gilden, hebben om meer vernielingen te voorkomen
besloten de kapel te beschermen met dik plexiglas.
Nieuwe leden: tijdens het patroonsfeest van Sint Antonius Abt zijn door
hun ouders als lid ingeschreven; Guus Berkers (Henk Berkers (Gzn),
Frans Bastiaans (Fons Bastiaans).
Jaarvergadering Bond van Schuttersgilden Kring Peelland te Lierop:
op de agenda ondermeer bestuursverkiezing, Huub Manders Sint
Antonius Abt Deurne en Herman Boumans Sint Willibrordus Bakel
werden herkozen. Jan Verheijen Sint Lambertus Someren-Eind werd
opgevolgd door Frans Kampers Sint Antonius Stiphout. Na meer dan
drie decennia kringbestuurder te zijn geweest werd Jan Verheijen onder
luid applaus benoemd tot erelid van de Kring Peelland. Er was een
terugblik op 2005 met het zeer geslaagde gildefeest van het Gilde van
Sint Antonius Abt. Verder kwam het programma 2006 ter sprake met
onder andere Kringdag Peelland 2006 Liessel, kringgildeprocessie
Ommel en Jaarfeest Verpleeghuizen Bakel. Het voorstel van de S.A.T.
(Studie–Archief-Tentoonstelling)-commissie de jurering bij gildefeesten
aan te passen werd goedgekeurd. Sint Antonius Stiphout heeft zich
kandidaat gesteld voor de organisatie van de Kringdag Peelland 2008.
Het in zijn bestaan bedreigde Sint Jorisgilde Asten krijgt alle steun van
kringbestuur en de aanwezige gilden om uit deze impasse te komen. Het
op 05 februari heropgerichte Sint Agathagilde uit Boekel werd tijdens de
Eucharistieviering verwelkomd als 22ste gilde van Kring Peelland. Deze
Eucharistieviering had als thema “Verleden Heden Toekomst” werd
voorgegaan door de pastores Noud van den Eikhof en Jan van Berkel
beiden uit Bakel. De muzikale opluistering was voor rekening
van mannenkoor A Capella onder leiding van Theo van Heugten en
organist Peter van Schalen.
Deze vergadering werd georganiseerd door het Gilde van Sint Antonius
Abt en geld al afsluiting van de Kringdag Peelland 2005 Lierop.

Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Hommage :
E-mail
:

http://www.antoniusgilde-lierop.dse.nl

antonius@dse.nl

Agenda t/m Juni 2006
18 april
29 april

voorjaarsledenvergadering
Koninginnedag:jeugdactiviteiten
Lierop/aubade Someren

03 mei
07 mei

Midzomercompetitie kruisboog 2006

12/13 mei
17 mei
18 mei
21 mei
25 mei
28 mei
31 mei
11 juni
14 juni
28 juni

schieten ’t Zorgenkind
Asten/Someren
geraniumactie,
Midzomercompetitie kruisboog 2006

anjeractie
Kringdag Peelland 2006 Liessel
Kringprocessie Ommel
NBFS Toernooi Kruisboog Diessen
Midzomercompetitie kruisboog 2006
40-jarig priesterfeest pastor Jan Zwirs
Midzomercompetitie kruisboog 2006
Midzomercompetitie kruisboog 2006

NIEUWSBRIEF
Zomer 2006
Jaargang 06-02
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:

Heroprichting van gilden:

Dit klökske beginnen we met een samenvatting van het zeer drukke
programma wat we de afgelopen maanden achter de rug hebben Dit
begon met de uitvaart van Mina van de Ven – van de Wijnboom en
eindigde met de vendelhulde aan het gouden bruidspaar Bert en
Bertha van Lieshout. Tussen de uitvaart en het huwelijksfeest,
waren vele optredens zoals het opluisteren van de opening
toeristische attractie in Asten, koninginnedagactiviteiten in Lierop /
Someren, Kringprocessie Ommel, was er een vendelhulde voor het
gouden paar Piet en Betje van de Wijnboom - van Heugten, de
medewerking aan Schieten voor ’t Zorgenkind, opluisteren
klokkendag Asten, deelname aan de Kringdag 2006 Liessel en
natuurlijk het robijnen jubileum van pastoor Jan Zwirs. Verder
waren onze schutters actief bij diverse wedstrijden met kruisboog
en geweer en werden er recepties bezocht. Bij dit alles zal de
redactie nog wel het een of ander vergeten zijn. Tijdens zo’n
periode blijkt weer dat een groot aantal mensen zich inzet voor het
gilde.Dit is voor de overheid en redactie een stimulans om met volle
inzet door te gaan. Denk eens aan diegenen die ervoor zorgden dat
het groot onderhoud van het schietterrein en zij die zorgden voor
bloemen en kaarsen in de Mariakapel en Antonius Abtkapel. Aan
de organisatie van schietwedstrijden, oud-ijzer-, geranium-, en
Anjeractie. Aan het rondbrengen van de post waaronder dit
Antonius Klökske. Dit zijn slechts enkele van vele activiteiten.
Gildebroeders en gildenzusters u leest het. Er is nogal wat
inspanningnodig om ons gilde met al haar activiteiten draaiende te
houden. Maar het belangrijkste blijft gewoon het plezier waarmee
het gedaan wordt

Wij als gilde waren op 05 februari 2006 aanwezig bij de
heroprichting van het Gilde Sint Agatha te Boekel. Dit gilde is het
eerste in Kring Peelland wat na ruim vijftig jaar is heropgericht.
Sinds de jaren vijftig en zestig worden er regelmatig gilden
heropgericht. Nog steeds zet deze opbloei zich voort. Deze
heroprichtingen vinden plaats in bijna alle kringen van de
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS). Naast het
voornoemd heropgerichte gilde in Boekel zijn er in onze kring nog
diverse slapende gilden: in Asten (Sint Catharina), Someren Dorp
(Sint Antonius Abt), Bakel (Sint Hubertus), Milheeze (Sint Antonius
Abt), Helmond (Sint Antonius, Sint Sebastiaan, Sint Joris), Gemert
(Sint Hubertus, Sint Ambrosius) en in Lieshout (Sint Ambrosius).
Verder zijn er enkele gilden die een marginaal bestaan leiden en
niet bij een kring zijn aangesloten zoals in, Someren
(Sacramentsgilde), Helmond (Sint Isidorius) en zelfs bij ons in
Lierop (Sint Ambrosius). Wij als redactie zullen hiermee wel niet
alle slapende gilden in Peelland vernoemd hebben maar het geeft
wel aan dat er in het verleden veel gilden hebben bestaan, die om
diverse redenen slapend zijn geworden. Al deze slapende gilden
zoals men ze noemt kunnen weer heropgericht worden, maar dan
moet er wel aan een aantal criteria voldaan worden. Deze criteria
zijn: legitimiteit, continuïteit en authenticiteit.Legitimiteit: De
heroprichters van gilden moeten hiervoor zelf gerechtigd zijn. Zij
moeten kunnen aantonen dat er een bevoegd gezag is dat hiermee
instemt (b.v. gemeentebestuur). Continuïteit: Er moet een relatie
zijn tussen de heroprichters en de oorspronkelijke gildebroeders,
(ouders, grootouders et cetera) of er moet sprake zijn van een
redelijk recent nog bestaande traditie van de aanwezigheid van een
gilde in de gemeenschap waarbinnen de heroprichting plaatsvindt.
Authenticiteit: De heroprichters moeten een "echt" gilde willen
heroprichten met inachtneming van de kenmerken die daarbij
horen, zoals de organisatievorm en doelstelling (op eigentijdse
wijze) aan te willen sluiten bij de traditionele "Ideologie" die
algemeen bij de gilden bewaard is gebleven. Brabantse
schuttersgilden hebben van oudsher te maken met een geografische
begrenzing. Vanuit deze begrenzing wordt een identiteit ontleend.
Deze identiteit, zoals die in een gehucht wijk, dorp of stad door een
bepaalde ontwikkeling is ontstaan, is uniek en de bewoners hiervan
bezitten als het ware het eigendomsrecht, dat ook gezien kan
worden als een geestelijk recht, dat door verering of overdracht is
ontstaan. Er moet iets of iemand zijn geweest waaraan men het
recht kan en mag ontlenen om tot de daad van heroprichting over te
gaan. Tevens moet er een geestelijke basis, een gezindheid of
mentaliteit zijn, die waarborgt dat men zo dicht mogelijk bij de
oorspronkelijke vorm en inhoud van een schuttersgilde blijft. Alleen
op deze manier zal er sprake zijn van legitieme redenen om een
nieuw schuttersgilde te stichten.

Mededeling:
Op 26 en 27 augustus vindt in Bernheze het Europees
Schutterstreffen plaats. Tijdens deze dagen wil koning Lambert aan
heel Europa laten zien dat hij geen eendagsschutter is. Daarom
heeft de overheid besloten deel te nemen aan dit Schutterstreffen.
Behalve koningschieten, zullen er tijdens deze twee dagen ook
andere activiteiten zijn waaraan ons gilde zal deelnemen. Het
vervoer naar Bernheze en terug naar Lierop vind op beide dagen
per bus plaats. Om de gildenbroeders en zusters niet op te hoge
kosten te jagen heeft de overheid besloten om 7,5€ in rekening te
aan de mensen die tijdens deze twee dagen mee gaan. Dit betekent
dat iemand die op zaterdag en zondag meegaat hetzelfde betaald als
iemand die alleen op zaterdag of zondag meegaat. Belangstellenden
kunnen zich vanaf nu opgeven bij Huub van den Eikhof of Rob van
Seggelen. Reageer snel, want op is op.

Film:
Op 02 september wordt de lang verwachte film van het gildenfeest
2005 vertoond in Nirwana. Belangstellenden zijn vanaf 20.00 uur
welkom bij Nirwana.

DVD-gildefeest te koop:
Van het gildefeest zijn zo,n 12 uur film opgenomen. Deze zijn
gereduceerd tot ruim twee uur film verdeeld over twee DVD-s.Een
vanaf de opening op zaterdag tot en met de koffietafel op zondag
de tweede begint met de optocht en eindigt met het muziek van de
trekzakken. De DVD’s zijn te koop, tegen kostprijs, á 2,50 euro per
stuk en zijn te bestelleen op de filmavond of via mail.
Verder zijn er veel foto’s van het feest gemaakt. Ook deze zijn
vastgelegd op in een digitaal fotoboek en kost eveneens 2.50 euro.

Kort-kort-kort-kort-kort:
Mina van de Ven – van de Wijnboom:

04 april op 84jarige leeftijd overleden. Mina getrouwd met gildenbroeder Frits van de
Ven (Bzn) is lid vanaf 2002. Zaterdag 08 april heeft het gilde na de
uitvaartdienst in de Pauluskerk Someren-Noord afscheid genomen van
Mina van de Ven - van de Wijnboom en haar met gildeeer ten grave
gelegd op Sint Lambertskerkhof in Someren-Dorp.

Groen-Rood overleg 13 april: met onder meer uitleg van
het jaarprogramma, de gezamenlijke activiteiten in
Lierop het 40-jarig priesterjubileum van pastoor Jan Zwirs, de
gildefeesten in Liessel en het Europese Schutterstreffen in Bernheze, de
geranium- en anjeractie.
Gegevens nieuwe beschermheer Hub Brants: Hubertus
Johannes Maria Gerardus Brants. Roepnaam Hub en 57 jaar gelden
geboren in het Zuid-Limburgse heuvelland. Vandaar bekend met de
schutterij de Limburgse tegenhanger van de Brabantse gilden. Werkt
sinds 1977 als notaris in Helmond bij Verhoeven Brants en Visser
Netwerk Notarissen.Woont sedert 1980 in Stiphout waar hij kennis
gemaakt heeft met gildegebeuren.De nieuwe beschermheer Hub Brants
hoopt gedurende de periode als beschermheer een positieve bijdrage aan
het gilde te leveren. Hub Brants is de vierde beschermheer verbonden
aan het voornoemde notariskantoor sinds 1946. Zijn voorgangers
waren; notaris H.A.C. van Keulen (1946 tot en met 1959), notaris
W.J.M. Keulen (1959 tot en met 1978, notaris A.J. Verhoeven (1978 tot
en met 2006).
Kringdag Peelland 2006 Liessel: aan deelgenomen. Het
Gilde eindigde vooraan in het algemeen klassement; verder werden door
de groene gildeleden de volgende resultaten behaald: Lia Verberne 1ste prijs standaardrijden toernooiveld, Jorg van Bree, Bart Sijbers,
Martin Thijs - 1ste groepsvendelen jeugd tot en met 16 jaar, Lia
Verberne - 2de standaardrijden optocht, Bart Sijbers - 3de vendelen tot
13 jaar, Peter Berkers - 3de vendelen 40+ ZA.
Onderlinge schietcompetitie van de beide gilden: over
zes wedstrijden omvatten de onderdelen Kruisboog, Opgelegd en VrijeHand. Uitslagen: Algemeen klassement 2de Guus van de Ven,
Kruisboog, 2de Peter Berkers, 3de Wim van Brussel, opgelegd 2de Wim
van Brussel.
Koninginnedag: in Lierop de jeugdoptocht begeleid en in Someren
de aubade opgeluisterd. De hernieuwde Eed van Trouw aan het
wereldlijke gezag, afgenomen door burgemeester Veltman, werd
afgelegd door vaandrig Frans Verberne. Dit was voor hem de eerste
keer. Zowel Veltman als Frans hebben de Eed van Trouw overleefd.
Vendelhuldes: waren er voor de gouden bruidsparen Piet van de
Wijnboom / Betje van Heugten en Bert van Lieshout /Bertha van Eijk.
Koninklijke onderscheiding: deze onderscheiding is door
burgermeester Veltman uitgereikt aan gildelid Jan Strik voor de vele
activiteiten die Jan binnen de Somerense en Lieropse gemeenschap heeft
ontplooid.
Robijnen pastoor Jan Zwirs: door beide Lieropse gilden
opgeluisterd door de jubilaris en zijn gevolg op te halen van de pastorie
hen begeleid naar de kerk waar de plechtige jubileumviering plaats
vond. Deze met gildeceremonieel opgeluisterd. Hierna bracht vaandrig
Frans verberen de Hernieuwde Eed van Trouw aan het kerkelihjk gezag.
Afgenomen door pastoor Jan Zwirs. Voor Frans was dit de eertse keer in
Lierop dat het deze plechtigheid uitvoerde. De gildebijdrage aan dit
grote feest werd afgesloten met een mooie vendelhulde.

Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

E-mail :
Homepage:

Sintantoniusabtlierop@Hotmail.com

antonius@dse.nl

Agenda t/m September 2006
05 juli
26/27
augustus
02 september
05 september
10 september
10 september
16 september
17 september
17 september
18 september

Midzomercompetitie Kruisboog
Lierop
Europees Schutterstreffen
Bernheze
Filmavond gildenfeest
Najaarsledenvergadering
Opluisteren Oogstdankfeest
NCB/KVO de Donck Someren
Vriendschapsschieten kruisboog
Vlierden
Opening Lierop kermis
Jaarfeest verpleeghuizen Bakel
NBFS-toernooi standaardrijden
Steensel
Koningschieten (onze schut)

NIEUWSBRIEF
Herfst 2006
Jaargang 06-03
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:
De zomerpauze is weer voorbij, de scholen zijn begonnen,
iedereen is weer aan het werk en de Gildeactiviteiten zijn
weer gestart. Zo is ook de tijd weer aangebroken voor de
redactie van het klökske om de derde nieuwsbrief van 2006
aan jullie, gildeleden, te presenteren.
De eerste na-vakantie activiteit is onze deelname aan het
Europese Schutterstreffen in Bernheze waar een hoge
onderscheiding (de Ridderorde van de Heilige Sebastianus
van Europa.) werd uitgereikt aan Mies Sijbers. Het was ook
in Bernheze waar Lia Verberne twee eerste prijzen wist te
behalen. Lierop kermis met het daaraan verbonden
koningschieten. Dit jaar moest er uit ons gilde een opvolger
voor Koning Lambert van den Boogaard geschoten worden.
De schutter met het meeste geluk werd Jan Bekx. Hij mag
zich de komende twee jaar presenteren als koning van het
Gilde van Sint Antonius Abt. Met voorlopig nog een
geüniformeerd optreden, de intocht van Sint Nicolaas en nog
enkele reguliere activiteiten met onder andere de oudijzeractie, Indoor-Jeugdvendeltoernooi Oploo, Kring- en
Vrije-schietwedstrijden samen met OLV-gilde, beide
activiteiten vinden plaats op schietterrein de Roovere, gaan
we weer langzaam naar het einde van een “zéér druk”
gildeseizoen 2006. Voor de overheid de tijd om zich voor te
bereiden op de teerdag met de algemene jaarvergadering,
teeravond en voor het maken van het jaarprogramma 2007.

Nieuwe koning:
Jan Bekx: is op kermismaandag de nieuwe Schutterskoning
geworden. Bij het 110de schot haalde hij het laatste gedeelte
van de vogel naar beneden. Het koningschieten, waaraan 22
gildebroeders en -zusters aan deelnamen, vond plaats onder
grote publieke belangstelling op schietterrein de Roovere. De
schietwedstrijd werd geopend door de vertegenwoordigers
van de wereldlijke en geestelijke overheid in de volgorde van
burgemeester Veltman, pastoor Zwirs en wethouder Kusters.
De aftredende koning Lambert van den Boogaard moest met
lede ogen toezien hoe zijn zwager Jan Bekx het goede schot
loste. Hierdoor mag deze zich nu de komende twee jaar gilde
koning noemen. Nadat de nieuwe koning op traditionele
wijze was geïnstalleerd werd hij middels een rondgang door
het dorp aan de bevolking van Lierop voorgesteld met als
eindpunt gildehuis Eet en -Drinkcafé 't Jagershuis. Hier
werd Jan en zijn familie een receptie aangeboden. Met een
vendelhulde sloot het zustergilde O.L.V. van de Zeven Weeën
het officiële gedeelte van deze altijd weer prachtige Lieropse
dag af. Na deze afsluiting werd het koningsfeest door beide
gilden voortgezet. Rond de klok van 18.00 uur werd de
nieuwe koning naar zijn huis begeleid waar met een
vendelhulde van het eigen gilde deze dag van het
koningsfeest werd afgesloten. Jan Bekx is van beroep
bibliothecaris. Hij is lid vanaf 1980 en getrouwd met Gaby
Hazen. Samen hebben ze acht kinderen, vijf dochters en drie

zonen. Jan is de 82ste bekende koning en Gaby de tiende
koningin.

Vendelhulde en afscheid
met gilde-eer:
Bij de overheid kwamen geluiden binnen over hoe en
wanneer een vendelhulde gegeven wordt en wanneer er bij
overlijden afscheid wordt genomen met gilde-eer. Om in de
toekomst misverstanden te voorkomen plaatst de redactie op
verzoek van de overheid de volledige tekst zoals die in het
boekje “Sint Antonius Abt het jaar door…………….” Staat.
Dit boekje is een handleiding voor de overheid (opgesteld
met in achtneming van statuten en huishoudelijk reglement,)
hoe het gilde te besturen.

15. Vendelhulde:
Bij een huwelijk- of dienstjubileum een koninklijke- of
kerkelijke onderscheiding et cetera van een gildenlid, kan op
aanvraag van het gildenlid of diens familie een vendelhulde
gebracht worden.
Opmerking 1: traditionele vendelhulden zijn:
kermismaandag aan de plaatselijke geestelijkheid, bewoners,
verzorgers en bestuur Steunpunt Plus Centrum Henricushof,
eveneens op kermismaandag aan de nieuwe koning van het
Gilde van Sint Antonius Abt of van gilde Onze Lieve Vrouw
van de Zeven Weeën.
Opmerking 2: aanvraag voor een vendelhulde wordt
altijd beoordeeld door de overheid.
Opmerking 3: een vendelhulde heeft voor het gilde een
dergelijk grote waarde dat opgepast dient te worden dat deze
niet zomaar gegeven wordt.

16. Begrafenis/Crematie
van een gildenlid:
Wanneer de overheid in kennis wordt gesteld dat een van de
gildenleden is overleden zal zij haar opwachting maken ten
huize van de overledene om de nabestaanden te condoleren
en de diensten van het gilde aanbieden bij de
uitvaart/crematie en indien zij dit op prijs stellen met
gildeneer afscheid van de overledene te nemen.

Kort-kort-kort-kort-kort:
Kring Peelland Midzomercompetitie
Kruisboog:
Deze
zesde
competitie,

2006

onder
verantwoordelijkheid van Kring Peelland, werd verschoten
over zes wedstrijden. Per wedstrijd zijn maximaal 15 punten
te verdienen. Wim van Brussel werd met 73 punten derde,
Peter Berkers met 70 punten vijfde, Guus van de Ven
zevende, Ton van de Ven tiende en Dirk van de Ven twaalfde.
Wim van Brussel, Peter Berkers, Guus van de Ven en Ton
van de Ven wonnen de wedstrijd korps.
Receptie: van de jubilerende voetbalvereniging (60 jaar)
SV Lierop werd bezocht.

Ridder Mies: gildebroeder Mies Sijbers is tijdens de
openingsplechtigheden van het Europees Schutterstreffen 2006
Bernheze opgenomen in de Ridderorde van de Heilige
Sebastianus van Europa. Samen met nog 23 gildebroeders,
komende uit heel Europa, werd Mies tijdens de Investituursmis
door de beschermheer van de Europese Gemeenschap van
Historische Schuttersgilden; Zijne Koninklijke en Keizerlijke
hoogheid Aartshertog Dr. Otto van Habsburg, met het zwaard
tot ridder geslagen. Deze hoge onderscheiding werd hem
uitgereikt voor zijn vele verdiensten voor het schutters- en
gildewezen (plaatselijk, lokaal, provinciaal, landelijk en
europees) en zijn katholieke levenswijze.
Europees Schutterstreffen Bernheze: 26 en 27
augustus hieraan deelgenomen. Zaterdag was de dag van de
wedstrijden onder meer de strijd om de Europese Koningstitel,
kruisboogschieten op de wip korps en individueel, vendelen
groepen en individueel. Zondag was de grote optocht en de
wedstrijden standaardrijden toernooiveld en optocht. In beide
wedstrijden behaalde Lia Verberne de eerste prijs.
Brabant 900: de grote representatieactiviteit hiervan
vrijdag 01 september in.‘s-Hertogenbosch werd bijgewoond
door hoofdman Henk Berkers.
Eucharistieviering:10 september ter gelegenheid van het
Oogstdankfeest ZLTO kring Peelland samen met overige
Groot-Somerense gilden met gildeceremonieel opgeluisterd.
Jaarfeest Verpleeghuizen Bakel: waren hier
vertegenwoordigd. Samen de optocht gelopen met het Gilde
Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën en het Somerense Sint
Jorisgilde.
Nieuwe opzet onderlinge schietcompetitie: de beide
Lieropse gilden hebben de jaarlijkse onderling schietcompetitie
een ander jasje gegeven. De oude competitie ging over zes
wedstrijden die afgewerkt moesten worden in een tijdbestek van
+/- 10 weken. De nieuwe opzet 12 wedstrijden in de maanden
vanaf september 2006 t/m mei 2007. Er kan geschoten worden
minimaal een en maximaal twee wedstrijden per maand. Een
maand hoeft er niet geschoten te worden. Vanaf september kan
er iedere zaterdag geschoten worden van 14.00 uur tot 16.30
uur met kruisboog en geweer op de volgende onderdelen;
kruisboog op drie bomen (zes schoten), geweer opgelegd (zes
schoten) en geweer vrije hand (eveneens zes schoten). Van elk
onderdeel wordt het slechtste resultaat van een dag geschrapt.
Voor de einduitslag tellen 11 van 12 wedstrijden mee. Voor
meer informatie: Willie Donkers tel. 0492- 331831. De
schietcompetitie wordt gehouden op schietterrein de Roovere

Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Hommage :
E-mail
:

http://antoniusgilde-lierop.dse.nl/
Sintantoniusabtlierop@Hotmail.com

Agenda t/m december 2006
07 oktober

Najaarsvergadering Kring Peelland
Liessel
14 oktober
Hoofdliedendag ‘s-Hertogenbosch
15 oktober
Kringschietwedstrijden Lierop
21 oktober
Oud-ijzeractie
19 november Intocht Sint Nicolaas
26 november Vrije-schietwedstrijden Lierop
(opbrengst puistschieten is voor de
actie Borneo).
26 november Indoor-jeugdvendeltoernooi Oploo

NIEUWSBRIEF
Winter 2006
Jaargang 06-04
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:
Na enkele rustige herfstmaanden is de overheid weer hard aan het
werk om het nieuwe jaarprogramma voor 2007 samen te stellen.
Deze voorbije rustige periode hadden de leden van de overheid
hard nodig om een zéér druk jaar 2006 uitgerust af te sluiten.
Inmiddels is de overheid weer druk met de voorbereidingen op de
teerdag 2007, met de algemene jaarvergadering, teeravond,
kaartavond en het samenstellen van het nieuwe jaarprogramma.
Ook uitgerust presenteert de redactie van ‘t Antonius klökske dan
ook het laatste exemplaar van de jaargang. Deze is uitgebreid met
drie nieuwe rubrieken “Onder de schietboom, Het draaiend Vendel
en Familiegebeurtenissen”. Het is de bedoeling dat bij de eerste en
tweede rubriek schutters en vendeliers iedere drie maanden een
klein verhaal aanleveren met daarin beschreven wat er zoal onder
de schietboom en bij vendelen gebeurt. De derde rubriek kan alleen
gevuld worden als jullie gildebroeders en -zusters familiewijzingen
doorgeven aan de redactie van ’t Antonius Klökske of aan de
dekenschrijver. Ook de niet schietend of vendelende gildeleden
bijvoorbeeld koning(in), vaandrig, tamboers en zij met andere
disciplines, kunnen door middel van een artikeltje een bijdrage
leveren aan een leesbaar klökske voor alle leden en hun
familieleden.
Inmiddels zijn de gildeactiviteiten, de Kringschietwedstrijden met
het daaraan gekoppelde puistschieten voor de actie “Lierop geeft
om Borneo”, oud-ijzeractie, intocht van Sint Nicolaas en het
Indoor-Jeugdvendeltoernooi Oploo als laatste gildeactiviteiten van
2006 achter de rug.
Rest ons als redactie u allen een goed 2007 toe te wensen met de
hoop op weer een mooi gildejaar.

Teerdag 20 Januari
De eerste grote gildenactiviteit van volgend jaar is de Teerdag op
20 Januari. Traditioneel begint deze dag met een Eucharistieviering
ter intentie van de overleden leden met speciale aandacht voor hen
die na de teerdag van 2006 overleden zijn te weten: Mina van de
Ven – van de Wijnboom.
Vervolgens start de Jaarvergadering, met de gebruikelijke
agendapunten: notulen 14 januari 2006, jaarverslag, financieel
verslag de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is Harrie
Berkers, aftredend en niet herkiesbaar is Huub van den Eikhof.
Door de overheid wordt Wim van Bree voorgedragen als kandidaat
bestuurslid met als functie secretaris.
Na wat rust te hebben genomen beginnen we ’s avonds aan de
Teeravond met als hoogtepunt de huldiging van Frits van de Ven
(Bzn) die zijn 70 jarig gildejubileum viert.
Als de zondag voorbij is en we weer een beetje bekomen zijn van de
Teeravond, is het Maandag en kan de Kaartavond met de
spelsoorten rikken, jokeren en toepen bij gildehuis Drink en Eetcafe
’t Jagershuis beginnen. Het zal ook dit jaar wel weer een latertje
worden.

Theun in de Folklore :
Het verschil tussen cultus, riten en folklore is niet altijd even
duidelijk. Maar het leek me toch wel nuttig een scheiding proberen
aan
te
brengen,
voornamelijk
in
verband
met
presentatiemogelijkheden.
Een uitleg van gilden: In het begin van onze jaartelling was
Noord-Europa uiterst dun bevolkt (Germane). De mensen leefden
in gelegen kleine leefgemeenschappen bestaande uit hoogstens

enkele boerderijen. Om de mogelijkheid te scheppen van sociale
contacten in grotere verbanden kwamen de leefgemeenschappen
van bepaalde landstreken op gezette tijden bijeen in zogenaamde
"gehilden" (ook wel genaamd "guild", "guld" of "ghilde"). Deze
gehilden hadden ten doel het gezamenlijk vieren van feesten en het
beoefenen van godsdienstige rituelen zoals offeranden. De leden
van zo'n gehilde waren door een eed gebonden tot onderlinge
trouw en hulpbetoon bij rampspoed, broederschap en
weerbaarheid naar buiten toe in geval van stammenstrijd. Van het
godsdienstige element maakte de kerk goed gebruik door na de
kerstening de gilden de bescherming van de kerkelijke goederen op
te dragen. Bij ieder gilde konden mannen, vrouwen en kinderen
zich aansluiten. Het bestuur bestond meestal uit een hoofdman of
kapitein, 2 oude dekens (secretaris en penningmeester) en 2 jonge
dekens, zijnde gewone leden van het bestuur. Ieder gilde had een
koning. Dit was een lid van het gilde dat de schietwedstrijd had
gewonnen tijdens de jaarlijkse gildenfeesten. Daarnaast koos ieder
gilde zich een beschermheilige, deze heilige waarmee het gilden
zich verwant voelden, of die plaatselijk bijzonder vereerd werd. Zo
ontstonden in agrarische gemeenschappen veel Sint Antonius
gilden.
Naarmate de bevolking sterk toenam, ontstond omstreeks het jaar
1000 onder de verschillende groepen handwerklieden de behoefte
om hun beroepsgroep te beschermen. Voor de organisatie van deze
bescherming greep men terug op de vanouds bekende
organisatievorm van het gilde, de ambachtsgilden. In de dertiende
eeuw, toen de grotere steden stadsrechten verkregen en zelf
boogschutters in dienst kregen ontstonden de schuttersgilden; Sint
Joris voor de kruisboogschutters en Sint Sebastiaan voor de
handboogschutters. Het wezenlijke onderscheid tussen schutsgilden
en ambachtsgilden is hierin gelegen dat de schutsgilden een
belangrijke, naar buiten toe gekeerde sociale functie hadden,
terwijl de ambachtelijke gilden als voornaamste doel de
bescherming van het eigen belang nastreefden en dus een naar
binnen toe gekeerd karakter hadden. De welvaart in het Zuidelijke
deel der Lage Landen trok veel roofzuchtige elementen van elders
aan. Hierdoor kreeg het militante element in het karakter der
schutsgilden meer nadruk. In 1566 trok, als voorspel van de 80jarige oorlog, de beeldenstorm over ons land. De schutsgilden in
Brabant kwamen hun opdracht tot bescherming van kerkelijke
goederen indachtig, in actie en redden wat er te redden viel. Na de
bezetting van ons land door de Fransen (1794) werden alle
ambachtsgilden verboden. De schutsgilden mochten blijven
bestaan en alle beperkende maatregelen in het godsdienstige vlak
werden opgeheven. Daarvoor in plaats echter kwam de dreiging
van een burgerdienstplicht voor weerbare mannen en hiervoor
kwamen nu juist de gildebroeders wegens hun traditionele
weerbaarheid in aanmerking. Hiervoor beducht gaven veel
gildebroeders hun lidmaatschap op, hetgeen een nog verdere
teruggang van het aantal schutsgilden tot gevolg had. Na het
vertrek van de Fransen en de stichting van het Koninkrijk der
Nederlanden kregen de schutsgilden nauwelijks de gelegenheid
zich te herstellen, want tijdens de Belgische opstand in 1830
moesten die gilden hun wapens inleveren. Nog een verdere afbraak
van de gilden werd veroorzaakt door het feit dat de 19de eeuw het
militante element aan de gilden werd ontnomen immers; de
bescherming van de kerkelijke goederen, de leefgemeenschap en
eigen huis en haard viel toe aan een regulier leger en een goed
georganiseerd politieapparaat. Na de 2de Wereldoorlog en vooral
de laatste 40 à 50 jaar zijn veel

oude gilden heropgericht; momenteel zijn er ruim 200 gilden in
Noord-Brabant actief. Veel gilde-eigendommen en archieven zijn
weer bijeen gebracht en gerestaureerd; historische onderzoek is
geïntensiveerd en heeft de publieke belangstelling voor belangrijke
mate gestimuleerd.

Onder de Schietboom.
Goede prestatie: de groene schutters Wim van Brussel, Guus van de
Ven, Frans van de Ven en Ton van de Ven hebben tijdens het
kampioenschap korps (geweer) Kring Peelland op 1-oktober een
mooie tweede plaats behaald. In de finale bleken de schutters van Sint
Leonardus hun meerdere. Met de bijwedstrijden behaalden Ton van
de Ven een 3de en Wim van Brussel een 4de prijs op het onderdeel
personeel. De wedstrijden werden georganiseerd door Sint
Hubertusgilde Liessel in het kader van de Kringdag Peelland 2006.
Wim van Brussel: behaalde 08 oktober een 4de plaats tijdens het
Nederlands kampioenschap kruisboog op de wip bij het Gilde
Broederschap Onzer Lieve Vrouwe Oirschot.
Goede prestatie: van de schutters Ton van de Ven, Dirk van de Ven,
Wim van Brussel en Peter Berkers zij werden eerste bij het viertal
schieten tijdens Kringschietwedstrijden 15 oktober op schietterrein de
Roovere. Wim van Brussel werd 5de personeel en lid Jan van
Lieshout (Hemelaar) won een puistprijs.

Het draaiend Vendel.
De jeugdvendeliers: hebben zondag 26 november deelgenomen aan
het Indoor Jeugdvendeltoernooi in Oploo. Martijn Thijs behaalde een
2de prijs individueel 14 t/m 16 jaar. Jorg van Bree, Jasper Thijs en
Martijn Thijs behaalde een gedeelde derde prijs groepsvendelen jeugd
t/m 16 jaar.
Job van den Nieuwenhof heeft 26 november tijdens intocht van Sint
Nicolaas de honneurs waargenomen van de in Oploo overblijvende
overige jeugdvendeliers. Samen met een vendelier van het O.L.V.gilde en twee zwarte pieten bracht hij een vendelhulde aan Sint
Nicolaas.

Familiegebeurtenissen
Geboren: 1-Mei Amke Julia, dochter en zusje van Peter, Miriam,
Anne en Daantje Verberne.
Geboren: 14-Sept. Lars, Michiel, Johan zoon en broertje van Leon,
Cathalijne en Pien Sijbers.
25-jarig huwelijk: 8-Oktobe, Evaraart van der Zanden en

Helmie van Bussel.

Kort-kort-kort-kort-kort:
Mooi bedrag: tijdens de kringschietwedstrijden 15 oktober werd er op
de puist geschoten ten bate van de actie “Lierop geeft om Borneo”.
Deze actie bracht 557.70 euro op.
Oud-ijzeractie: 21 oktober was zeer geslaagd.
Sint Nicolaas: 26 november tijdens zijn bezoek aan Lierop begeleid.
Vertegenwoordigers: van het gilde waren aanwezig op de
Kringnajaarsvergadering bij het Sint Hubertusgilde Liessel
en bij de Jaarvergadering (Hoofdliedendag) van de
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden te ’sHertogenbosch.
Webpagina : het nieuwe webadres is in gebruik zie onder het

adres,

Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
B.g.g.
Deken schrijver Huub van den Eikhof 0492-331514

Homepage : http://www.sintantoniusabtlierop.nl
E-mail:
secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

Agenda t/m Maart 2007
20 januari
22 januari
10 maart
31 maart

Teerdag
Kaartavond
Kringjaarvergadering
Oud-ijzeractie

NIEUWSBRIEF
Lente 2007
Jaargang 07-01
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:
Nu de letter "R" weer bijna uit de maand is, gaat het nieuwe
gildeseizoen weer echt beginnen. In de wintermaanden hielden we
ons nog een beetje slapend maar nu, de krokussen en narcissen
weer gebloeid hebben, komen de gildekriebels weer naar boven.
We halen de uniformeren uit de mottenballen en bereiden ons voor
op de te komen gildeactiviteiten. Op het moment dat u dit leest is er
alweer heel wat gebeurd. De teerdag was een groot succes met de
huldiging van de 70-jarige jubilaris Frits van de Ven (Bzn) het
afscheid van het bestuur en het benoemen van Huub van den Eikhof
tot “Ere-broeder in Groen” en het kiezen van Wim van Bree als
nieuw bestuurslid.
Helaas gebeurden er ook minder leuke dingen, zoals het overlijden
van gildeleden Jan Verberne (Czn) (79), Piet van Eijk (Jzn) (81),
Sjef Berkers (81) en naasten: Tanja Beerepoot van den Eikhof (28).
Aan alle gebeurtenissen in en rond het gilde proberen wij in deze
nieuwsbrief aandacht te schenken. Dat is ook de bedoeling; zo blijft
iedereen op de hoogte van wat er zoal binnen het gilde gebeurt.
Op deze manier kan ”t Antonius Klökske" de broederschap die bij
het gilde hoog in het vaandel staat alleen maar versterken.
Tot slot willen wij iedereen nog een mooi gildejaar wensen. Het
zou mooi zijn als jullie je belevenissen opschrijven en als kopij
aanleveren aan de redactie van het klökske. Wellicht leest u in een
van de volgende uitgaven een verhaal van jezelf terug.

Teerdag 2007:
Begon zoals het bij een Gilde hoort met een Eucharistieviering
voorganger gildepastor Jan Zwirs. De intentie van deze viering
was voor de overleden leden maar met name Mina van de Ven –
van de Wijnboom dit omdat zij na de teerdag 2006 is overleden. Na
de Eucharistieviering de algemene ledenvergadering, in gildehuis
Eet en Drinkcafé ’t Jagershuis. De “gildetweeling” Wim van
Brussel en Ton van de Ven werden gekozen als gildeleden van het
jaar 2006. Harrie Berkers werd als als overheidslid herkozen. Wim
van Bree volgde de niet herkiesbare Huub van den Eikhof op. Huub
werd door zijn vele verdienste voor het gilde benoemd tot “Erebroeder in Groen”. De hoogste onderscheiding van het Gilde van
Sint Antonius Abt, pas voor de vijfde keer uitreikt. Gaby Bekx Haazen volgde het statutair aftreden kascommissielid Ine van
Lieshout – van de Ven op. Het jaarprogramma 2007 met onder
andere de Kringdag Peelland 2007 Bakel 20 mei, Vrijgildefeest
Lierop 17 juni, Mechels Gildenjuweel 2007 Mechelen België 09
september en het opluisteren van de plaatselijke en gemeentelijke
festiviteiten werd goedgekeurd.
Tijdens de teeravond, in zaal Nellie van Oosterhout, werd Frits van
de Ven (Bzn) gehuldigd vanwege zijn zeventigjarig lidmaatschap.
Hoofdman Henk Berkers bood de jubilaris bijbehorende
versierselen bij dit uniek jubileum aan.
“Unne echt gruune gildebroeder”: zeventig jaar lid dat is bij ons
in de familie geen uitzondering, mijn vader was 75 jaar en ome
Fried was zelfs tachtig jaar lid, aldus Frits van de Ven.(87) Al zijn
zes zonen evenals een schoondochter twee kleinzonen en een
kleindochter zijn ook lid van het gilde. Ook zijn vorig jaar
overleden vrouw Mina was gildelid op het moment dat de
mogelijkheid zich aanbood. Ton, Guus en Hannie zijn
geüniformeerd en kleinzoon Dirk is actief als schutter”. Frits is er
“gruts” op dat zijn nazaten de liefde voor het gilde hebben
overgenomen. Frits werd lid tijdens Lierop kermis 1937. Jan van
Eijk, de toenmalige dekenschrijver, kwam bij hem vragen of hij
Frits kon inschrijven als lid van de “gruun” schut. Hij wist wel dat
je inschrijfgeld moest betalen. Maar één gulden dat was wel een
hele hap van zijn kermisgeld. Maar, spijt heeft hij nooit gehad. Zijn

hoogtepunt als gildebroeder beleefde Frits in 1984 toen hij zich tot
koning schoot. Frits heeft al die jaren genoten van het gilde, de
gezelligheid, het buurten, het met elkaar optrekken, het potje bier
kortom het samenzijn gaf hem het gevoel gildebroeder te zijn.
Ere-broeder in groen: deze hoge onderscheiding was er voor Huub
van den Eikhof wegens zijn vele verdiensten voor het gilde. De
onderscheiding, een zilveren Tau-staf, werd hem uitgereikt door
hoofdman Henk Berkers. Huub is vanaf 1972 gildelid was van 1986
tot 1988 koning en vanaf die tijd bestuurlijk actief. Was onder meer
acht jaar tweede dekenschrijver, tien jaar dekenschrijver en
plaatsvervangend hoofdman. In deze functies heeft hij zich onder
andere ingezet voor een volwaardig gildelidmaatschap voor
vrouwen. Toen dit in 2000, bij het Gilde van Sint Antonius Abt als
eerste gilde in Kring Peelland werkelijkheid werd, was dat ook zijn
grootste trots. Daarnaast was hij actief bij het organiseren van vele
gildeevenementen, niet alleen met zijn eigen gilde maar ook
plaatselijke met her gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën
gemeentelijk met de gilden Sint Joris en Sint Lambertus. Steeds had
hij daarin de functie als secretaris. Met uitzondering in 2000 bij de
organisatie van het NBFS-toernooi standaardrijden daar was hij
naast secretaris ook voorzitter en penningmeester. Tevens is hij
ruim acht jaar lid geweest van de kring S.A.T. (studie - archief en
tentoonstelling) commissie en vertegenwoordigde het gilde
plaatselijk, gemeentelijke, regionaal, landelijk en zelfs in het
buitenland. Huub van den Eikhof is pas de vijfde Sint Antonius Abt
gildebroeder die deze unieke onderscheiding in ontvangst mocht
nemen.

Familiegebeurtenissen:
Tanja Beerepoot: Is op 16 januari na een snel om zich heen
grijpende ziekte op 28 jarige leeftijd overleden. Tanja was gehuwd
met gildelid Walter van den Eikhof.
Jan Verberne: is dinsdag 20 februari op 79 jarige leeftijd
overleden. Jan is Lid van het Gilde van Sint Antonius Abt geworden
in 1945. Vanaf de jaren zeventig tot begin jaren 2000 was Jan
geüniformeerd lid. Hij stelde zich altijd voor activiteiten
beschikbaar zoals: glas-, oud-ijzer- en geraniumactie, organisatie
kienavonden, het onderhouden van schietterrein de Roovere en was
enkele keren lid van de kascommissie.
Buiten het gilde was er ook nog een wereld en dat wist Jan heel
goed. Vanaf 1982 was Jan lid van het kerkkoor en de Bosgalm en
van beide koren archivaris. Vanaf 1992 kwam daar het
lidmaatschap van ouderenkoor De Koepelzangers bij, werd lid van
de Katholieke Bond van Ouderen. Was 12 jaar bestuurslid van de
Gehandicapten Organisatie Nederland, afd. Asten Someren en
bracht een kleine 20 jaar maaltijden rond voor ouderen bij
“Tafeltje, dek je”
Voor al deze inzet voor Lierop is Jan in 1995 onderscheiden met
eremedaille in zilver in de orde van Oranje –Nassau.
Jan Verberne werd zaterdag 24 februarina de uitvaartdienst, naar
zijn laatste rustplaats begeleid en met gildeneer ten grave gelegd.
Piet van Eijk (Jzn): is zaterdag 24 februari op 81 jarige leeftijd
overleden. Piet was lid van het Gilde van Sint Antonius Abt vanaf
1941 en was geüniformeerd lid tot midden jaren zeventig. Hij was
na de herstart van de gilden na de tweede wereldoorlog de grote
animator voor de schietsport. Niet alleen voor de beide Lieropse
gilden maar voor geheel Peeland. Piet was zelf tot begin jaren
tachtig een van de betere Peellandse schutters. Naast het schieten
was Piet van 1952 tot en 1973 lid van de overheid en van 1961 tot
en met 1963 hoofdman.. Trots was hij op de twee koningstitels die
hij behaalde 1950-1952 en 1958-1960. Voor zijn verdiensten voor
het gildegebeuren maar speciaal voor de schietsport werd hij 1991

vereerd met een kringonderscheiding. Tot de dag van zijn

overlijden voelde Piet zich betrokken met het wel en wee van zijn gilde
het “Gilde van Sint Antonius Abt”.Het gilde heeft donderdag 01 maart
na de afscheidsdienst in de parochiekerk met gildeeer afscheid
genomen van gildebroeder Piet van Eijk.
Sjef Berkers: zondag 04 maart op 81 jarige leeftijd overleden. Sjef
was met een groot hart ruim vijftig jaar betrokken bij het jeugdwerk
Lierop. Vrijwel vanaf het begin van de oprichting van de verkenners
kaderlid en hopman. Zat in de Stichting Beheer Blokhut en Stichting
Jeugdwerk Lierop en 31 jaar in het Oranjecomité waarvan 18 jaar
voorzitter. Was lid van: De Belangengroep Lierop, Lieropse Lijst,
Supportersclub Lieropse Renners, Katholieke Bond van Ouderen en
het Gilde van Sint Antonius Abt en decennia lang collectant in
Lieropse trots ‘de Koepelkerk’. Mede auteur van het Boek Someren in
de Tweede Wereldoorlog. Samen met zijn familie was Sjef zeer
betrokken bij de bewoners van het onderduikerkamp op Moorsel
1943-1944 en was van 1947 tot 1950 een van de 17 Lieropse jonge
mannen die hun dienstplicht in Nederlands Oost-Indië moesten
vervullen.
Door zijn betrokkenheid in het Lieropse verenigingsleven ontving Sjef
Berkers in 1990 een koninklijke onderscheiding de “Eremedaille in
zilver in de orde van Oranje–Nassau”.
Sjef Berkers werd donderdag 08 maart na de uitvaartdienst in
Lieropse parochiekerk Heilige Naam Jezus waarna de begrafenis
plaatsvond op het parochiekerkhof.

Onder de Schietboom:
De schutters bezochten 14 januari de jaarvergadering 2007
Kringschietcommissie geweer waar de wedstrijd data 2007 werd
opgemaakt. Voor Lierop; 15 april (SAA) en 30 september (OLV).
Verder schietagenda: Midzomercompetitie Kruisboog 2007 in Lierop
16 mei (OLV) en 27 juni (SAA).
Senioren (55+) wedstrijden geweer 02 mei en 05 september.

Het draaiend Vendel:
De vendeliers waren 21 januari in Aarle-Rixtel aanwezig bij de
jaarvergadering Kringcommissie vendelen..

Kort-kort-kort-kort-kort:
Erebroeder in ‘t groen. Huub van den Eikhof is tijdens de algemene
vergadering 2007 door hoofdman Henk Berkers namens het Gilde
benoemd tot erebroeder in het Groen. Huub is het vijfde gildenlid die
deze eretitel mag dragen. De reden dat Huub deze titel heeft gekregen
zijn de vele verdiensten die hij tot nu toe voor ons Gilde heeft gehad.
De aanleiding was het na een lange periode (21 jaar) aftreden van
Huub
als
secretaris
en
bestuurslid.
Wegens
trieste
familieomstandigheden bij Huub is gekozen om de benoeming en
uitreiking van certificaat en zilveren Tau-staf sober te houden.
Hoofdman verhuist. Op donderdag 1-februari heeft het Gilde de
laatste spulletjes van hoofdman Henk Berkers en zijn Ine verhuisd met
de platte kar. Vanaf het huis van initiatiefnemer Koning Jan, vertrok
het Gilde met de platte kar door Lierop naar Henk en Ine's huis.
Omdat de laatste spulletjes al overgehuisd waren en het Gilde niet
wilde overbrengen voor niets gekomen te zijn, werden Henk en Ine
uitgenodigd om samen met het Gilde een ritje door hun oude straat te
maken om vervolgens in hun nieuwe huis een pilsje te drinken op het
nieuwe onderkomen. Het bleek als vanouds gezellig, mede door
de negen aanwezige oud koningen die wederom (letterlijk)
ongelofelijke verhalen wisten op te diepen en het op sommige punten
(oude jongens krentebrood) wederom roerend met elkaar eens waren.
Toen de laatste koning naar huis ging was de platte kar al lang thuis.

Aanspreekpunt:
Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
B.g.g.
Deken schrijver Wim van Bree 0492-332272
Homepage :
E-mail
:

http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

Agenda t/m Juni 2007
03 april
08 april
15 april
17 april
24 april
30 april
02 mei
06 mei
12 mei
16 mei
20 mei
17 juni
27 juni

Rood-Groen overleg
Vergadering ’t Zorgenkind Sint Joris
Asten
Kringschietwedstrijden geweer De
Roovere
Groot Someren Overleg Sint
Lambertus
Voorjaarsvergadering
Koninginnedag Lierop/Someren
Senioren (55+) schieten geweer De
Roovere
Schieten ’t Zorgenkind.
Geraniumactie
Midzomercompetitie kruisboog De
Roovere
Kringdag Peelland Bakel
Vrij gildefeest OLV Lierop
Midzomercompetitie kruisboog De
Roovere

NIEUWSBRIEF
Zomer 2007
Jaargang 07-02
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:
Bij het uitkomen van deze editie van ’t klökske is het gildeseizoen
weer volop aan de gang. Zo waren we als gilde voltallig aanwezig
op de Kringdag Peelland 2007 in Bakel en het Vrij-gildefeest van
het O.L.V-gilde in Lierop. Beide feesten waren zoals in het
gildewezen hoort een feest van verbroedering. In de voorbije
maanden was er ook verbroedering toen wij als gilde van vier
leden waardig afscheid hebben moeten nemen. Deze broederschap
was ook herkenbaar tijdens de jaarlijkse acties welke nodig zijn om
het gilde wat meer financiële draagkracht te geven. Nu we richting
vakantie gaan doen we het wat rustiger aan om vervolgens toe te
leven naar twee hoogtepunten in september; het Mechels
Gildenjuweel Mechelen België en Lierop kermis. Veel hoeven we
hier vanaf deze plek niet over te zeggen, iedereen is op de hoogte.
Wij houden het kort maar krachtig, zorg dat je er bij bent op 09 en
15 en 17 september.

Koninklijke onderscheiding:
Was er voor gildebroeder Huub van den Eikhof (63) Huub is in
Lierop niet alleen bekend als actief lid van het Gilde van Sint
Antonius Abt, als plaatselijke correspondent voor het Eindhovens
Dagblad maar ook van de vele verdiensten op diverse gebieden
voor de Lieropse gemeenschap. Hij was en is betrokken bij de
vijfjaarlijkse bevrijdingsherdenking in Lierop en bij de realisatie
van het boek “Lierop 825” Verder is hij vanaf 1973 actief lid van
mannenkoor A Capella en vanaf 1997 van het avondwake koor.
Sinds 1963, in Bakel, en vanaf 1971 in Lierop heeft hij diverse
functie ingevuld binnen de vakbond, waaronder penningmeester,
voorzitter en regionale vertegenwoordiger van de Vakbondsschool
Asten. Ook voor de voetbalclub SV Lierop is Huub actief geweest
als bestuurslid en lid het comité rond het zestig jarig bestaan van
de vereniging. In zijn geboorteplaats Bakel was hij was tot 1971
jeugd- en hoofdleider bij RKVV Bavos. Sinds 1977 is hij
bestuurslid van de Belangengroep Lierop (onderdeel van Stichting
Samenleving Opbouw Someren) en in de jaren zeventig was hij
medeoprichter en bestuurslid van peuterspeelzaal ’t Heikrekeltje.
Vanaf 2003 is Huub van den Eikhof beheerder en archivaris van
het parochiearchief, secretaris, suppoost bij openstelling van de
van de koepelkerk en geeft hij rondleidingen. Huub was mede
organisator van de grote tentoonstelling kerkelijke kunst in 2005.
In dat jaar was hij mede organisator van de activiteiten en
feestelijkheden rond het 850 jaar bestaan van Lierop. In 1980 met
de viering van Lierop 825 jaar zat hij eveneens in de organisatie.
De onderscheiding voor Huub is aangevraagd door ons gilde.
Vanwege dit feit mocht onze hoofdman Henk Berkers Huub tijdens
de decoratieplechtigheid toespreken. Een aantal anekdotes uit deze
toespraak willen wij u niet onthouden.
Zo begon Henk met de zin: “Dit jaar weer geen lintje”. Dat zei
Huub steevast gekscherend na afloop van de aubade tgv
Koninginnedag op het Wilhelminaplein. ”Deze flauwe humor moet
nu maar eens afgelopen zijn”, zei een serieuze gildebroeder van
ons gilde en opperde een aanvraag voor onderscheiding neer te
leggen bij onze burgemeester Veltman/koningin.
De aanvrager kwam er al snel achter dat hij”met” die ene regel in
de aanvraag Huub niet aan een lintje zou helpen. Nee, hij moest de
koningin laten weten wat Huub allemaal heeft betekend voor de
gemeenschap. Zo ging hij op zoek en had hij al gauw de aanvraag
vol. Zoals verwacht werd de aanvraag gehonoreerd en kon de
onderscheiding vrijdag voor koninginnedag door burgemeester
Veltman aan een totaal verraste Huub uitgereikt worden. Om het
feest voor Huub en zijn familie compleet te maken heeft het gilde

nog diezelfde avond in ons gildehuis een receptie aangeboden..

Een dagje uit naar het Limburgs
Schutterij Museum:
Evenals de Brabantse gilden hebben schutterijen uit Nederlands en
Belgisch Limburgse een eeuwenoude, diepgewortelde traditie in de
samenleving. Deze circa 170 schutterijen zijn verenigd in de Oud
Limburgse Schuttersfederatie (OLS). Door de eeuwen heen hebben
deze schutterijen een rijke collectie nagelaten van vaandels, buksen,
uniformen, koningszilver, onderscheidingen, documentatie enz.
Deze attributen verdienen het voor het nageslacht geconserveerd te
worden. Maar dat niet alleen, ook verdient deze waardevolle
collectie een waardige plaats waar ze kunnen worden bewonderd,
in een schutterijmuseum. Mede door toedoen van de Stichting
Garde Tegeliers werd enkele jaren geleden een opstap gemaakt om
deze collectie schuttersattributen aan een breder publiek voor te
stellen. Hiervoor werd een stichting in het leven geroepen die
startte met een tijdelijke expositie in de botanische tuin Jochumhof
te Steyl. Dit mondde uit tot de definitieve vestiging van het
Limburgs Schutterij museum in Steyl. Met medewerking van het
gemeentebestuur Tegelen, de Paters van het Missiehuis en de inzet
van vele vrijwilligers werd de voormalige kapel de Notre Dame,
onderdeel van het kloostercomplex van de Missie Paters, als
definitief museum ingericht. Deze kapel is zo ingericht dat alle
facetten van het schutterijwezen op een fascinerende wijze aan het
publiek gepresenteerd wordt. De eeuwenoude geschiedenis van de
schutterijen wordt hierbij op een levendige wijze gekoppeld aan de
hedendaagse beleving ervan. Het Oud Limburgse Schuttersfeest,
eveneens bogend op een rijke en oude traditie (Landjuweel) is
hiervan een succesvol bewijs dat een groot publiek aanspreekt.
Op 25 augustus 2001 werd het museum in het kloosterdorp Steyl
feestelijk geopend. Bezoekuren: dinsdag t/m zondag 13.00 -17.00
uur (maandag gesloten).Groepen eventueel op afspraak: tel. 0773735284. Entree: Volwassenen 2€, 65-plussers 1,50€ en kinderen
tot 12 jaar 1€.

Vanuit de overheidskamer:
Voorjaarsvergadering: op de agenda de koninginnedag activiteiten
in Lierop en Someren, schietwedstrijden ’t Zorgenkind te houden in
Lierop, geranium- en anjeractie, Kringdag Peelland 2007 Bakel,
schietwedstrijden Lierop Kring Peelland en Vrij-gildefeest Lierop.
Er was een evaluatie van de oud-ijzeractie gehouden op 31 maart.
Verder kwam ook het jaarlijks groot onderhoud van schietterrein
de Roovere ter sprake. Hoofdman Henk Berkers overhandigde het
insigne, Tau staf, behorende bij het Ere broederschap aan Huub
van den Eikhof. Het Ere broederschap werd Huub tijdens de
jaarvergadering verleend. Door droevige familieomstandigheden is
toen besloten de benoeming tot Ere-broeder sober te houden en dit
feestelijk over te doen tijdens de voorjaarsledenvergadering.
Gildecongres te Aarschot (België): Het veertiende Gildencongres
te Aarschot werd geopend met een Eucharistieviering in de Onze
Lieve Vrouwkerk. vandaaruit vertrokken de deelnemers in optocht
naar het Congrescentrum. Thema van de dag; “Verdraagzaamheid
en Verantwoordelijkheidszin: een evenwichtsoefening”. Sprekers
waren: prof. dr. Hugo Vandenberghe, prior Dirk Hanssens osb
proost Hoge Gildenraad Brabant en prof.mr.martin J.A. van
Mourik beschermheer Sint-Barbaragilde Ravenstein.
Het congres werd afgesloten met een receptie aangeboden door de
stad Aarschot.
Ruim € 900,= voor ’t Zorgenkind: De schietwedstrijden ten bate
van de Vereniging van Ouders van Geestelijke Gehandicapten afd.
Asten / Someren hebben het mooie bedrag van ruim € 900,=

opgeleverd Dit jaar was het de 26ste keer dat de Gilden Sint Joris
(Asten, Sint Joris (Someren-Dorp), Sint Lambertus (Someren-Eind)
en de beide Lieropse gilden, Sint Antonius Abt en Onze lieve Vrouw
van de Zeven Weeën geld inzamelde voor de Vereniging van Ouders
van Geestelijke Gehandicapten afd. Asten/Someren. De organisatie
lag in onze handen hierdoor was het de taak van onze hoofdman
Henk Berkers om aan de vertegenwoordiger van voornoemde
organisatie het opgebrachte bedrag overhandigen. Wim van Brussel
werd 2de bij het onderdeel Personeel en Frans van de Ven 2de bij de
onderdelen Vrije-hand en Ere-Kampioen en 3de bij Kampioen.

Onder de schietboom:

Agenda t/m Sep 2007
01 juli

Familiedag verzorgd door (oud)
koningen
04 september Najaarsvergadering
09 september Mechels Gildenjuweel te Mechelen
België
15 t/m 18
Lierop Kermis
september

Vergadering Federatie commissie schieten Oirschot 27 februari:
bijgewoond door Guus van de Ven. Deze voor schietaangelegenheden
georganiseerde bijeenkomst was speciaal gericht op de veranderingen
m.b.t. de regelgeving in de wapenwet. Belangrijkste punt voor de met
geweer schietende gilden is: dat ze geen lid van de Koninklijke
Nederlandse Schiet Associatie (KNSA) hoeven te worden maar via een
door de federatie op te richten vereniging. Alle schutters kunnen zo
lid worden van de KNSA. Hierdoor hoeven de gilde de statuten niet
aan te passen om leden KNSA lid te laten worden. Dit is na stemming
aangenomen.
Kringschietwedstrijden 15 april Lierop: er was een 2de prijs voor
Peter Berkers bij het onderdeel personeel en een 2de en 3de prijs voor
Ton van de Ven en Guus van de Ven bij het onderdeel puist.
NBFS-toernooi kruisboog op wip 2007, 28 mei, bij het Heilig
Kruisgilde Gerwen. 15p Guus van de Ven, na afkampen 8ste, 14p Peter
Berkers, na afkampen 20ste, 13p Ton van de Ven, 12p Wim van Brussel.
Midzomercompetitie Kruisboog: Lieshout; 15p Wim van Brussel,
Dirk van de Ven, Ton van de Ven, 14p Guus van de Ven, 12p Peter
Berkers.
Lierop; 15p Peter Berkers, Guus van de Ven, 14p Ton van de Ven, 13
p Wim van Brussel, 12p Dirk van de Ven.
Midzomercompetitie Kruisboog Peelland: Deurne: 15p, Guus van de
Ven, Wim van Brussel, 14p, Peter Berker, 13p Ton van de Ven, Dirk
van de Ven. Peter Berkers, Wim van Brussel, Guus van de Ven en Ton
van de Ven wonnen de korpsprijs met 57 van de 60 te behalen punten.
Onderlinge schietcompetitie van beide gilden: over zes wedstrijden
omvatten de onderdelen Kruisboog, Opgelegd en Vrije-Hand.
Uitslagen: Algemeen klassement 7de Guus van de Ven, Kruisboog, 2de
Wim van Brussel, 4de Peter Berkers, 5de Ton van de Ven, Opgelegd
7de Ton van de Ven, Vrije-Hand 5de Guus van de Ven.

Familieberichten:
Albert (Bert) van Lieshout:donderdag 16 mei (Hemelvaartdag) op 76
jarige leeftijd overleden. Bert werd in 1989 lid om zijn kinderen en
kleinkinderen de mogelijkheid te geven lid te kunnen worden van het
familiegilde, het Gilde van Sint Antonius Abt. Bert was niet
geüniformeerd maar wel actief met tractor en platte kar bij de oudijzeracties.
De uitvaart van Bert van Lieshout in Lieropse parochiekerk Heilige
Naam Jezus is donderdag 21 mei door een vertegenwoordiging van
de overheid en diverse gildeleden bijgewoond. Na de dienst is Bert
ten grave gelegd op het parochiekerkhof.

Kort-kort-kort-kort-kort:
Rome-bedevaart: door de Europese Gemeenschap van Historisch
Schuttersgilden (EGS) van 03 tot 08 november 2007.
Geïnteresseerden kunnen voor verdere informatie op de internetsite
van de EGS (www.e-g-s.eu) terecht.
Kringdag Peelland 2007 Bakel: Er werd een 8ste plaats behaald in
het algemeen klassement Lia Verberne werd 1ste standaardrijden in
de optocht en Jasper Thijs 2de vendelen t/m 12 jaar.
Vrij-gildefeest Lierop: resultaten: 1ste tentoonstelling, 1ste Lia
Verberne standaardrijden optocht, 4de jeu de boules, 5de optocht.
kruisboog Guus van de Ven en Wim van Brussel schoten zich met
maximaal te behalen 15 punten in de afkampronde. Wim behaalde
uiteindelijk een 5de plaats. Voorwaar een gezellig gildefeest waar wij
als bezoekend gilde flink van genoten hebben. Vanaf deze plaats wil ik
de organisatie bedanken voor dit mooie evenement.

Aanspreekpunt : Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
B.g.g.
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272

Homepage : http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
E-mail
: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

NIEUWSBRIEF
Herfst 2007
Jaargang 07-03
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:
Van 15 tot en met 18 september was het weer Lierop kermis. Voor
vele gildeleden is de kermis een van de hoogtepunten van het
gildejaar. Want wie kan zich de kermis voorstellen zonder de
Gilden. De kermis begint op zaterdag in de loop van de dag als een
aantal gildebroeders en -zusters bij de koning en overheidsleden de
kermis gaat aanzeggen. Later op de dag trekken beide gilden en
fanfare er op uit om de caféhouders in het dorp te laten weten dat
de kermis is begonnen. Op zondag hebben de gildebroeders en
-zusters tijd om samen met hun gezin de kermis te bezoeken. Het
hoogtepunt van de kermis is de maandag. Deze dag begint ’s
morgens vroeg met een mis voor de levende gildeleden. Na de mis
is er een vendelhulde bij het Henricushof, waarna beide gilden
genieten van een Brabantse koffietafel. Het hoogtepunt van de dag
echter is het koningschieten op schietterrein de Roovere. Dit wordt
om en om door beide gilden uitgevoerd. Dit jaar was het OLVgilde aan de beurt en zij hadden voor het eerst sinds lange tijd de
mogelijkheid om een keizer te schieten. Maar helaas, Martien van
de Ven had deze dag zijn zenuwen niet in bedwang. De vogel werd
naar beneden gehaald door Wim van den Eijnden, die zich hiermee
voor twee jaar koning mag noemen van het OLV-gilde. Jammer,
maar ook mooi dat zelfs een keizerschap niet weggeven wordt. Na
het schieten hebben we de nieuwe koning een vendelhulde
gebracht, zijn receptie bezocht en hem laten zien aan het Lieropse
publiek wat toevallig ook in de cafés aanwezig was. De dag hebben
we bij koning Wim afgesloten en genoten van het brood met zult
een paar pilsjes. Dinsdagmorgen hebben we geheel volgens traditie
de mis bezocht die opgedragen was aan de overleden leden. Na de
mis heeft de Pastoor een rondleiding gegeven naar de plaatsen in
de kerk waar een onverlaat (ook wel inbreker genoemd)in de nacht
van Kermis zondag op maandag nogal wat schade heeft
aangericht. Jammer.
Wat wel aardig is om te zien dat er sinds de oudheid niet veel is
veranderd m.b.t. de gilden en de kermis.
Zie hieronder hoe de Meierijsche Courant van 25-09-1913 hiervan
melding maakte: Lierop. Aanstaanden zondag vieren wij onze
kermis. Hoewel geene bijzondere vermakelijkheden eene plaats op
onze dorpskermis zullen innemen, toch zijn het gewoonlijk dagen
van veel genoegen. Onze beide schutterijen dragen daartoe veel
bij! Laat ons hopen, dat evenals vorige jaren, alles in de beste orde
verloopt en geen walgelijke dranktooneelen plaats grijpen.
Meierijsche Courant 29-09-1913: Lierop. Maandag hielden de
leden van ’t Gilde St. Antonius bij de Wed. van Oosterhout het
vierjaarlijks koningschieten. Na een vreedzame strijd trad als
koning uit den strijd Joh. Sprengers, wien met de schilden en een
lauwerkrans de erewijn werd aangeboden.

Mechels Gildenjuweel
Nadat we drie jaar geleden voor het eerst hebben deelgenomen aan
het eerste Mechels Gildenjuweel, zijn we op zondag 9 september
met ruim 25 geüniformeerde en een 15tal niet geüniformeerde leden
met de bus afgereisd Eenmaal in Mechelen aangekomen was onze
verbazing groot. Er waren zoveel gilden uit kring Peelland
aanwezig dat het wel leek of we een vrij gildenfeest binnen onze
eigen kring bezochten. Zelfs op het erepodium zagen wij een oude
bekende in de persoon van onze eigen kringvoorzitter die daar een
prominente plaats had ingenomen. Was dit een gevolg van de goede
reclame die wij drie jaar geleden hebben gemaakt? Wie zal ’t
zeggen. Ondanks de grote deelname van onze kringgildebroeders
zijn wij niet met lege handen naar huis gegaan. De vendeliers
hebben de volgende prijzen opgestreken: Jasper Thijs 1ste jeugd t/m
13 jaar, Peter Berkers 1ste 50+ ZA en de vendelgroep senioren,

Jorg van Bree, Peter Berkers, Wim van Brussel en Martijn Thijs
werden 1ste. Waarbij aangetekend dient te worden dat Jorg en
Martijn voor het eerst een senioren wedstrijd meevendelden.

De Noord-Brabantse Federatie van
Schuttersgilden (NBFS):
Hierover horen en lezen wij vaak. Maar toch wordt nog steeds de
vraag gesteld wat is dit voor organisatie. Hieronder de doelstelling
van de voornoemde federatie.
De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden is opgericht op
7 december 1935 met de intentie om ten eeuwigen dage te blijven
bestaan.
De identiteit: de Federatie is een verbond van samenwerkende
zelfstandige kringen van schuttersgilden, die haar belangrijkste
bindende element vindt in de broederschap tussen de gildebroeders,
welke broederschap van oudsher is gebaseerd op de Heilige Schrift
in verbondenheid met de Rooms Katholieke Kerk en op welke
broederschap elke gildebroeder persoonlijk aanspreekbaar dient te
zijn.
Het doel: de schuttersgilden in stand te houden en in aanzien te
doen toenemen; de geest en de tradities van de Brabantse
schuttersgilden in hun volle omvang te bestendigen en het
gildewezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot
bloei te brengen en daardoor - in overeenstemming met de
bedoelingen der oprichters en stichters van de schuttersgilden - in
het belang van de schuttersgilden werkzaam te zijn onder
handhaving en met behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun
oorsprong hebben gehad.
De Federatie tracht het doel langs wettige weg te bereiken door:
het begeleiden van de bij de Federatie aangesloten kringen; het
bevorderen van de onderlinge band tussen de kringen en de leden
van de kringen; het leggen van contacten en het samenwerken met
de geestelijke en wereldlijke overheid; het houden van gildenfeesten
zoals landjuwelen en federatiedagen; het organiseren en stimuleren
van gildendemonstraties en onderlinge wedstrijden; het organiseren
van studiebijeenkomsten, vergaderingen en tentoonstellingen; het in
studie nemen van alles wat op het gildenwezen betrekking heeft; het
doen uitgeven van geschriften, het gildenwezen betreffende; het
aanleggen en bijhouden of doen bijhouden van een documentair
gildenarchief;
alle andere wettige en geoorloofde middelen

Van de overheid:
Familie-vrijwilligersdag: voor de derde keer georganiseerd met dit
keer als thema “Koningsmaal”. Ruim 60 personen namen deel.
“En ’t war wir únun skone” dag hoorde je om je heen. Dit was te
danken aan de tomeloze inzet van organisatoren Rob en Ronny
alsmede het mooie weer en de mogelijkheid voor de kinderen om
fijn te kunnen spelen in het zand en bos. Tijdens de dag bleek het
een van de mooiere dagen van de afgelopen periode te zijn, ook al
moesten we een keer, tijdens het koningschieten, onder het afdak
schuilen voor een heftige regenwolk. Dagkoning werd Jasper Thijs
en het winnende team stond onder leiding van de Koningen Frits,
Peter, Lambert en Jan. Even na half acht, toen het dagelijks
bestuur als laatste aan het opruimen was, barste er wederom een
hevige regenbui los waardoor de heren eerst twee uur later naar
huis konden. Een troost was dat er nog een restant drank was. Een
mooie geslaagde dag en over twee jaar?? Zeker weer.
Najaarsvergadering: dinsdag 04 september in Gildehuis Eet- en
Drinkcafé ’t Jagershuis. Er was een evaluatie van het voorbije
gildeseizoen.En werd er vooruit gekeken naar het Mechels.
Gildenjuweel te Mechelen in België op zondag 09 september en
Lierop kermis 2007

Proficiat; door de redactie mede namens overheid en leden aan Wim
van den Eijnden met zijn koningschap van het O.L.V.-gilde.

Onder de schietboom:
Midzomercompetitie: Vlierden; 15p. Wim van Brussel, Dirk van de
Ven, 14p. Ton van de Ven, 13p. Guus van de Ven, 12 p. Peter Berkers.
Aarle-Rixtel; 15p. Ton van de Ven, 14p. Wim van Brussel, Guus van
de Ven, 13p. Peter Berkers, 9p. Dirk van de Ven. Ton van de Ven, Wim
van Brussel, Guus van de Ven, Peter Berkers wonnen korpsprijs.
Lierop; 14p. Wim van Brussel, Peter Berkers, Guus van de Ven, Ton
van de Ven, 13p. Dirk van de Ven. Wim van Brussel, Peter Berkers,
Guus van de Ven en Ton van de Ven winnaar korps.
Uitslagen/eindstanden Midzomercompetitie Peelland kruisboog
2007: 2de Win van Brussel 73p, 3de Ton van de Ven 73p, 5de Guus
van de Ven 72p, 9de Peter Berkers 68p, 12de Dirk van de Ven 68p.
Wim van Brussel, Peter Berkers, Guus van de Ven en Ton van de Ven
met 170p winnaar korps.
Federatiekampioenschap op 2 september Aarle-Rixtel; deelgenomen
Wim van Brussel en Guus van de Ven. Beide kwamen niet verder dan
de inschietronde. Die straffe wind hé!!!!!.

Familieberichten:
Geert Verberne (Mzn): 28 juni op 45 jarige leeftijd overleden. Geert
lid vanaf 1978. Was enkel jaren tamboer maar toen de selectie van SV
Lierop hem riep ging voetbal boven het trommelen en werd hij weer
gewoon lid maar altijd paraat om het gilde te helpen bij de diverse
acties. Vele gildeleden hebben tijdens avondwake, uitvaartdienst en
begrafenis 02 / 03 juli afscheid genomen van Geert Verberne.

Kort-Kort-Kort- kort-kort:
Terug naar het gilde; na het overlijden van Piet van Eijk heeft de
familie van Eijk (Frans Verhoeven) terug geschonken aan het gilde.1.
speld zilver type "oud"(met schutter) van Piet van Eijk; 2. speld zilver
type "nieuw" (huidige logo) Wim van Eijk; 3. speld goud met robijn
"nieuw" Piet van Eijk (60-jarig jubileum); 4. speld "kring Peelland 50
jaar J.van Eijk (vader van Piet) met rood/wit/blauw lint met twee
palmen- of lauwertakken gegraveerd; 5. foto's van Piet van Eijk
tijdens huldiging kringonderscheiding Peelland, speld met groen/wit
lint en oorkonde; 6. foto koningsvogel met 4 schilden; 7. koperen
kogel (intact).
Straatnamen; de gemeente Someren heeft de straatnamen vastgesteld
voor het nieuwe woningbouwplan ten zuiden van Lierop, tussen de
Kromvenweg en Somerenseweg. De nu gekozen namen hebben
betrekking op de gilden. Eigenlijk een logische zaak met twee
florerende gilden die volledig in de Lieropse samenleving staan. De
straatnamen zijn: Gildeplein, Vendelierstraat, Piekenierstraat,
Vaandrigstraat en Tamboerstraat.
Vendelhulde 17 augustus; voor Peter Berkers ter gelegenheid van
zijn 40-jarig dienstjubileum bij Raymakers en Co. B.V. Gemert.
Opluisteren Prinsjesdag 18 september; door ruim 200 NoordBrabantse gildebroeders en –zusters.Huub van den Eikhof
vertegenwoordigde hier het Gilde van Sint Antonius Abt
Lezersverzoek; een aantal lezers hebben de redactie gevraagd om een
banknummer en redactie e-mail adres. Wij zijn blij dat we deze
verzoeken kunnen inwilligen.
Onder in het zwart omlijnde vlakje op deze pagina vindt u voortaan
het banknummer en redactie e-mail adres. Als er voldoende informatie
of kopij via dit e-mail adres binnenkomt, overwegen wij een
lezersrubriek in dit blad aan te maken. De redactie ziet uw e-mail vol
verwachting tegemoet.

Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail klökske

: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
: Rabobank 1288 05 978
: klokske@Sintantoniusabtlierop.nl

Homepage
E-mail

: http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

Agenda t/m Dec. 2007
06 oktober
07 oktober

Kringnajaarsvergadering Bakel

Kringkampioenschap schieten
(geweer) Bakel
20 oktober
Oud-ijzeractie
27 oktober
Hoofdliedendag ‘s-Hertogenbosch
18 november Intocht Sint Nicolaas

NIEUWSBRIEF
Winter 2007
Jaargang 07-04
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:
Vanaf deze plaats wil de redactie u allen een goed 2008 wensen en
hopen wij dat ook het nieuwe jaar een goed gildejaar wordt. Verder
willen wij u (lezers) danken voor de kopij die u via het nieuw
E-mail-adres:(klokske@sintantoniusabtlierop.nl aan
ons gestuurd heeft. Ga zo door!!!
In het laatste Klökske van 2007 willen wij de inleiding gebruiken
om wat spreuken uit onze en andere europeese conterijen over het
varken van de patroonheilige Sint Antonius Abt te memoreren. Zie
hieronder:
•
De Sint Antoniusgilden hadden het recht hun varkens vrij in de
straten naar voedsel te laten zoek ("Teunusverkens").
•
In het Frans wordt rusteloze beweeglijkheid uitgedrukt in het
spreekwoord: 'De porte en porte, comme les pourceaux de St.
Antoine' ('van poort naar poort, zoals de varkens van Sint
Antonius').
•
In het Duits kent men de uitdrukking: 'So frech wie ein
Antonius-Schwein'.
•
In het Nederlands kan men iemand verwijten dat hij anderen
'naloopt als een Sint Antoniusvarken' of dat hij 'snuffelt als een
Sint Antoniusvarken'.
•
Van zware personen werd wel gezegd dat zij 'dik waren als het
varken van Sint Teunis'.
•
Omdat het stelen en verorberen van een Sint Antoniusvarken
gelijk stond aan heiligschennis, werd in Italië van personen die
onder onverklaarbare omstandigheden overleden, wel gezegd:
'Ha forse rubato un porco di San Antonio' ('hij zal wel een
varken van Sint Antonius gestolen hebben').
•
Een vet varken heeft er geen weet van hoeveel honger een
mager varken heeft.
•
De vuilste varkens zoeken het schoonste stro.
•
Varkens gaan eerder dood van een lege bak dan van een vuile
•
Stro in de muil van ‘t zwijn, zal ‘t kort nadien slecht weer zijn.

De teerdag:
Wordt in 2008 op 19 Januari gehouden. Traditioneel begint deze
dag met een Eucharistieviering ter intentie van de overleden leden
met speciale aandacht voor hen die na de teerdag van 2007
overleden zijn te weten: Jan Verberne, Piet van Eijk, Sjef Berkers,
Bert van Lieshout en Geert Verberne.
Na de mis start de Jaarvergadering met de gebruikelijke
agendapunten: notulen 20 januari 2007, jaarverslag, financieel
verslag de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn; Rony
Thijs en Jos van Lieshout.
Daarna kan je thuis even rusten om ’s avonds te gaan teren. Het
hoogtepunt van deze avond zal ongetwijfeld de huldiging van maar
liefts 7 zilveren jubilarissen; Jos van Lieshout, Frits van Lieshout,
Wiljo van Seggelen, Rob van Seggelen, Harrie van Horik, Wim
Verberne en Peter van Bussel. Met twee ex koningen en
geüniformeerde bestuursleden is dit nu al een prima lichting
gebleken. Als de zondag voorbij is en we weer een beetje bekomen
zijn van de Teeravond, is het alweer Maandag en kan de jaarlijkse
Kaartavond (met de spelsoorten rikken, jokeren en toepen) bij
gildehuis Drink en Eetcafe ’t Jagershuis beginnen. Hopelijk zullen
de deelnemers dit jaar meer geintereseerd zijn in de worsten als
vorig jaar. (ongeveer 30 overgebleven) Hoe dan ook, het zal ook dit
jaar wel weer een latertje worden. Tip: kom langs en doe mee. De
kaartavond is echt gezellig.

Prinsjesdag 2007:
Dit jaar was het de Brabantse gilden weer gegund om een erehaag
te vormen langs de route die de koningin en haar gevolg gaat. Het

is traditie dat ieder jaar een van de twaalf provincies deze erehaag
verzorgd. Dit jaar dus Noord Brabant. De vraag van de provincie
naar de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden of zij
evenals 12 en 24 jaar geleden de Erewacht wilden vormen (210
personen). Het NBFS-bestuur had het idee opgevat, om per gilde
een afgevaardigde naar Den Haag te gaan.
Vier volle bussen vertrokken van verschillende opstapplaatsen,
gildeleden uit Oost Brabant vanuit Eindhoven, naar Den Haag.
Waar we op het provinciehuis werden verwelkomd door de
commissarissen van de koningin in Zuid-Holland de hr. Jan
Franssen en Noord-Brabant mevr. Hanja Maij–Weggen. Na het
aangeboden ontbijt werd er in optocht vertrokken naar de Korte
Vijverberg, waar gildeleden de erehaag zouden vormen. Tamboers,
bazuinblazers, vaandrigs, vendeliers, koningen, koninginnen,
keizers, keizerinnen, zilverdragers en overige gildeleden zonder
attributen. Door de strenge veiligheidseisen was het verboden
pieken, kruisbogen en geweren mee te nemen.De stoet marcheerde
met slaande trom, onder grote belangstelling, naar de Korte
Vijverberg. Daar werden we opgesteld met een meter tussenruimte;
de vaandels en vendels verspreid ertussen. Het was een kleurig
gezicht met al die verschillende uniformen en vaandels. De
inspectie van de Erewacht werd afgenomen door de Gouverneur der
Residentie, generaal Beuving. Toen was het wachten op de stoet met
o.a. de Gouden Koets. Voordat deze kwam, marcheerden militairen
en politie in gala-uniformen voorbij. De weg is daar erg smal; dus
je moest terug gaan staan anders liepen de paarden over je voeten.
Het is een mooie ervaring de gouden koets vlak voor je voorbij te
zien gaan met daarin de Koningin, Willem Alexander en Maxima.
Na afloop ging de stoet, weer onder grote belangstelling, terug naar
het provinciehuis. Daar stond een uitgebreide lunch klaar. Na een
voldaan gevoel stapten we in de bus om in traag tempo, vanwege de
files, naar Eindhoven te rijden. Prinsjesdag was een gezellig
samenzijn; een leuke ervaring. Ik ben toch wel een beetje trots dat
ik het Gilde van Sint Antonius Abt, Lierop en Noord-Brabant deze
dag in Den Haag heb mogen vertegenwoordigen.
Toen ik op de Kleine Vijverberg op de stoet stond te wachten gingen
mijn gedachten terug naar tijd toen ik nog een “menneke” was van
zes / zeven jaar. Met een papieren oranje vlaggetje stond ik en alle
andere kinderen van de jongens- en meisjesschool van Bakel te
zwaaien naar de toenmalige koningin Juliana. Zij bracht een bezoek
aan Bakel ter gelegenheid van de officiële opening van Sanatorium
Sint Jozefheil.

Hoofdliedendag 2007:
Zaterdag 27 oktober gehouden in ’s-Hertogenbosch. Ook dit jaar
weer was het "uitverkocht". Een bomvolle Sint Jan in de ochtend en
een prima verzorgde middag in het Provinciehuis. De
Eucharistieviering lag in handen van het Gilde Sint Joris Goirle.
Door ziekte van Mgr. A. Hurkmans werd de Eucharistieviering
voorgegaan door Vicaris-generaal Van Meijgaarden. Deze had zijn
preek opgebouwd rond de identiteit van de gilden. Aan de ene kant
de uiterlijke uitstraling, maar ook de diepe verbondenheid met het
geloof en de kerk.De Vicaris-generaal eindigde zijn preek als volgt;
In de gilden zijn er allerlei soorten wedstrijden en er zijn prijzen te
verdienen, koningschieten, vendelen om de beste vendelier, de beste
tamboer, de beste schutter, maar als gildenbroeder of gildenzuster
is er eigenlijk maar één hoofdprijs: het bevorderen van welzijn en
geluk voor elkaar. Het gilde is niet een vereniging zoals de andere
in het dorp. Gildebroeder of gildezuster zijn is een 'way of life':
broederschap, dienstbaarheid ongevraagd en onbetaald en trouw
aan broederschap, dienstbaarheid ongevraagd en onbetaald en
trouw aan God, en kerk, aan koningin en vaderland. Verburgerlijk
niet. Houdt uw 'way of life' hoog!

Het middagprogramma werd gehouden in het provinciehuis met de
jaarede van federatievoorzitter Jos Verbeeten en een lezing door Mr.
A.M. Essed getiteld “deregulering.
Deze middag werd muzikaal opgeluisterd door gildebroeder en
troubadour Henk Habraken (Dinther) en de Brabantse volkszanger Jo
Hoogendoorn (Tilburg)

Van de bestuurstafel:
Intocht Sint Nicolaas 25 november; de Sint samen met fanfare
opgehaald van ’t Alfort, de Sint en pieten die te voet Lierop bezochten
begeleid naar de Vurherd met een tussenstop op het kerkplein. Hier
werd de Sint verwelkomd met sinterklaasliederen door de fanfare en
een vendelhulde van onze jeugdvendeliers. De vendeliers, Johem van
den Nieuwenhof, Jasper Thijs, Thomas Thijs en Jannick Verberne
wisten de Sint te ontroeren met deze mooie vendelhulde.

Onder de schietboom:
kringkampioenschappen Bakel 07 oktober; aan deelgenomen met
schutters Peter Berkers, Wim van Brussel, Dirk van de Ven, Frans van
de Ven, Guus van de Ven en Ton van de Ven . Het
kringkampioenschap korps werd gewonnen door Sint Joris SomerenDorp. Bij de bijwedstrijd erekampioen behaalde Guus van de Ven een
3de - en Wim van Brussel een 4de prijs.
Nederlandse kampioenschap kruisboog Oirschot 14 oktober; hier
met 4 schutters, Wim van Brussel, Peter Berkers en Ton van de Ven,
deelgenomen. Helaas mochten zij het genoegen van een prijs niet
proeven.

Kort-Kort-Kort-Kort-kort:
Intrek: zoals bij het gilde vroeger gebruikelijk was worden leden die
verhuisen daarbij door gildebroeders geholpen. Zo zou dat ook
gegaan zijn bij de verhuizing van Piet en Peter Verberne. Piet
verhuisde van de Van Dongenstraat naar de Offermansstraat en Peter
kwam met zijn gezin terug uit Asten om in het ouderlijk huis aan de
Van Dongenstraat hun intrek nemen. Maar juist maandag 29 oktober
de avond van de verhuizing, kruiwagens bij de hand. Het weer was zo
slecht dat de overheid besloot om nieuwe vloerbedekkingen en
meubilair schoo te houden en de intrek niet door te laten gaan. Als
alternatief werden beide gildebroeders en familie thuis opgehaald om
in het gildehuis te toosten op hun nieuw onderkomen.
Carnaval: gildelid Huub van Lieshout (Knor, Huub Holland Huub) is
gekozen als carnavalsprins Huub d’n Twidde.
De zoon van gildelid Aad Bussel, Roel, is gekozen als jeugdprins Roel
de Eerste.

Familieberichten:
Overleden: 17 oktober is Fien Bekx – Smulders de moeder van koning
Jan Bekx op 85 jarige leeftijd.

Aanspreekpunt : Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
B.g.g.
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
Banknummer
: Rabobank 1288 05 978
E-mail klökske : klolske@Sintantoniusabtlierop.nl

Homepage : http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
E-mail
: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

Agenda t/m Maart 2008
01 januari
02 januari
13 januari
19 januari
21 januari
01 maart
04 maart
29 maart

Nieuwjaarsreceptie De Vurherd
Nieuwjaarsreceptie
Gemeente bestuur
Vergadering commissie
geweerschieten
Eucharistieviering
Jaarvergadering/Teeravond.
Kaartavond
Jaarvergadering Kring Peelland.
Rood/Groen overleg
(Sint Antonius Abt).
Oud-ijzeraktie.

NIEUWSBRIEF
Lente 2008
Jaargang 08-01
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:
Zodra de paasdagen achter de rug zijn begint het bij de echte
gildemensen weer te kriebelen. De uniformen worden uit de kast
gehaald, de tamboers trekken hun vellen strak (van de trom
natuurlijk) en de schutsbomen worden in orde gemaakt. Kortom
het gildeseizoen is weer begonnen.
Maar eerst kijken we zoals bij elk jaareinde nog even terug naar
de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten van het voorbije
jaar. Het eerste half jaar van 2007 was triest met het overlijden
van maar liefst vijf gildeleden; Jan Verberne (Czn), Piet van Eijk
(Jzn), Sjef Berkers, Bert van Lieshout en Geert Verberne (M-Czn).
In de tweede helft overleed de moeder van onze koning en lid van
ons gilde Fientje Bekx. Bij alle uitvaartdiensten was het gilde
vertegenwoordigd, zowel geüniformeerd als ongeïnformeerd. Na
het afscheid van genoemde leden schijnen andere zaken die zich in
en om het Gilde afgespeeld hebben minder belangrijk, toch zijn er
een aantal zaken die het benoemen zeker waard zijn. Zo was er de
teerdag met de wisseling van het secretariaat. Wim van Bree
volgde Huub van den Eikhof op. Huub werd benoemd tot
Erebroeder in Groen. Op dezelfde dag was er de huldiging van de
zeventigjarige jubilaris Frits van de Ven (Bzn). Er was een
Koninklijke onderscheiding voor Huub van den Eikhof en we
hebben deelgenomen aan gildefeesten in Lierop, Bakel en
Mechelen De prijzen welke tijdens deze gildefeesten behaald zijn,
zijn noemenswaardig. Dat geldt zeker voor de eerste prijs
groepsvendelen senioren in Mechelen.
Het was al met al een Gildejaar waar vreugde en verdriet elkaar
opvolgde, maar ook dit versterkt de onderlinge broederschap.

Teerdag 2008:
Die begon met een Eucharistieviering voorgegaan door pastor
Jan Zwirs, waarna de gildebroeders en- zusters naar het gildehuis
vertrokken om de jaarvergadering te houden.
Na het doornemen van het jaar- en financieel verslag en de
bespreking en goedkeuring agenda voor 008 was het tijd voor een
speciaal moment. Op voordracht van het bestuur werd Harrie
Berkers gesierd met de onderscheiding "Erebroeder in groen".
Harrie kreeg deze onderscheiding vanwege grote inzet voor het
gilde. Harrie is 40 jaar gilde-lid en 25 jaar overheidslid. Zijn
functie hierin is dekenbode. Punctueel bezorgt hij, onder alle
weersomstandigheden, alle informatie naar de leden. Het motto
van Harrie is: “wat vandaag bezorgt kan worden hoeft niet op
morgen te wachten”. Daarnaast is Harrie, met zijn opmerkelijke
geheugen, een ware agenda gebleken binnen het bestuur. Alle data
kon en kan hij zo opnoemen, iets wat voor de huidige collega
bestuursleden onmogelijk is zonder digitale zakagenda's, internet
en hun vrouwen.
Frans Verhoeven werd gekozen tot gildelid van 2007. Frans is een
trouwe medewerker bij de oud-ijzer-, geraniumactie, kienen en
vele overige klussen. Frans van de Ven (Wzn) volgt Mies Sijbers
op als lid in de beheersgroep “de Roovere”. Mies gaat het wat
rustiger aan doen. Mies blijft zich wel actief inzetten voor de
Mariakapel. De aftredende overheidsleden Jos van Lieshout en
Ronny Thijs zijn met één stem verschil herkozen. Een grote
groepsfoto van ons gilde werd aangeboden aan het Ad de Groot,
uitbater van ons gildehuis. Ad zorgt ervoor dat deze foto een
prominente plaats krijgt in zijn café.
De teeravond, in zaal Van Oosterhout,begon met een warm en
koud buffet wat werd geopend door koning Jan Bekx. Tijdens het
feest werden zeven gildebroeders gehuldigd vanwege hun 25-jarig
lidmaatschap. Deze leden zijn: Peter van Bussel, Frits van
Lieshout, Jos van Lieshout, Wiljo van Seggelen, Rob van Seggelen

en Harrie van Horik. Wim Verberne, ook 25 jaar lid kon door
omstandigheden niet aanwezig zijn. Hem zijn de versierselen
behorende bij het 25 jarig lidmaatschap thuis uitgereikt.
Drie van de jubilerende gildebroeders zij geüniformeerd vier niet.
Het mag hier wel geschreven worden dat elke jubilaris jaarlijks
meerder keren actief is tijdens de verschillende activiteiten en
acties voor en van het gilde. Dit zijn ondermeer de oudijzer-,
geranium-, Anjeractie,
schietwedstrijden, werkzaamheden
schietterrein, Antonius Abtkapel, Mariakapel en bij eenmalige
activiteiten. Dit is de kracht van ons familiegild, iedereen draagt
zijn steentje bij. Na de felicitaties ging het feest verder. In
navolging van vorig jaar was er dit jaar ook weer live muziek. De
spijker exact op z’n kop want de driemanformatie ‘’Achterum’’
speelde herkenbare Brabantse folklore en onvervalste gilde
liederen, die beluistert, gedanst, meegezongen en zelfs
meegespeeld konden worden. De jongeren (tot 50 jaar) de
middelbare (50-70 jaar) en ouderen (70+) maakten hiervan
dankbaar gebruik. Op de achtergrond draaide er een doorlopende
fotoshow op een groot scherm waar menig herinnering opgehaald
kon worden.

Kringdag Peelland Stiphout 2008:
Zaterdag en zondag 17 en 18 mei wordt de kringdag Peelland
2008
georganiseerd door het Sint Antoniusgilde Stiphout
gehouden. Wij als gilde zullen aan dit gildenfeest deelnemen. Om
een beeld te krijgen van het organiserende gastgilde hierbij enkele
gegevens over dit gilde. De exacte oprichtingsdatum is niet bekend.
Wel is bekend dat in 1510 in de kerk van Stiphout een Sint
Antoniusaltaar aan het Sacramentsaltaar werden toegevoegd. Het
gilde heeft dus al bestaan voordat het officieel erkend werd. Het
gilde beschikt verder over een caert van St. Antonis Gild of
Schutterij te Stiphout 16 oktober 1711.
De patroonheilige van het gilde heeft (evenals ons gilde) 17
januari van het jaar als feestdag. Het gilde “teert” dan op die dag
of op de zaterdag die daar het dichts bij ligt. Het koningschieten
vind eens in de drie jaar plaats.

Vergadering Kring Peelland:
Afscheid Mies Sijbers: zaterdag 01-maart, tijdens de
Jaarvergadering van de Bond van Schuttersgilden Kring Peelland
te Bakel heeft aftredend en niet herkiesbaar, vice-voorzitter Mies
Sijbers afscheid genomen van het Kringbestuur. Binnen het
Kringbestuur heeft Mies van 1990 tot 2008 diverse functies,
waaronder voorzitter bekleed. Mies werd door de huidige
voorzitter Loek Swinkels dank gezegd voor zijn jarenlange
bijdrage aan het bestuur. Onder luid applaus werd Hij benoemd
tot ere-lid van Kring Peelland. Omdat het Kringbestuur Mies niet
kan missen is hem gevraagd als adviseur bij de Kring betrokken te
blijven. Het echte afscheid zal tijdens een speciale
kringvergadering bij Mies thuis genomen worden.

Van de bestuurstafel:
Ere-broeder in Groen:

Harrie Berkers, is tijdens de
jaarvergadering voor zijn vele verdiensten voor het gilde benoemd
tot Ere-broeder in Groen. Deze hoge onderscheiding is zeldzaam.
Harrie is de zesde Sint Antonius Abt gildebroeder die deze
onderscheiding mocht ontvangen.
Harrie is lid vanaf 1968, 40 jaar vendelier, waarvan 20 jaar
voordraaier. Hij is 25 jaar overheidslid. Zijn hoofdfuncties zijn

dekenbode en verantwoordelijke voor het kienen. Hij was mede
oprichter van de stichting kringdag Peelland 2005. Haalt contributie
op, is mede organisator van de jaarlijkse kaartavond.
Vaak vertegenwoordigd hij het gilde tijdens recepties en uitvaarten
van Peellandse gildebroeders- en zusters. Daarnaast is Harrie actief
bij de Oud-ijzer-, geraniumactie, tussendepot/opslag oudijzer, Anjeractie. Als verenigings activiteit is hij graag geweerschutter
en als hij dan toch op de “roovere”is neemt hij het onderhoud van het
schietterrein mee.
Hij was koning van 1988-1990 en Gildebroeder van het jaar in 2003.
Onderhoud uniformen: Een aantal dames uit ons gilde zijn
gestart met het controleren, repareren en (indien nodig) het laten
stomen van onze uniformen. Verder worden van alle uniformen de
knopen vervangen. Dat dit een enorme klus is blijkt uit het feit dat
alleen het omzetten van knopen al ruim anderhalf uur per uniform
kost.

Kort-Kort-Kort-Kort-kort:
Receptie: op 13 januari bezocht van Prins Huub d’n Twidde (Huub
van Lieshout)
Vendelhulde: op zaterdag 09 februari hebben wij als gilde een
vendelhulde gebracht aan Rina en Wim van Brussel. Zij vierden die
dag hun 25-jaarig huwelijk. Wij zijn als gilde op de mooie locatie van
de “Somerense Vennen” ontvangen waar we met een grote groep een
vendelhulde aan Rina, Wim en hun familie hebben gegeven. Hierna
zijn we naar binnen gegaan, alwaar we een paar drankjes nuttigden
en een kopie van het oudste bekende gilde document (1564) aan het
bruidspaar hebben overhandigd. De fout van de niet aanwezige
bloemen voor de bruid is inmiddels gecompenseerd. Rina heeft de
bloemen achteraf alsnog ontvangen.
SPAR spaaractie voor verenigingen
Zoals bekend heeft de Spar een spaaractie gestart voor verenigingen.
Ook het Gilde neemt hieraan deel. Gedurende 10 weken kunnen de
kassabonnen verzameld worden. De vereniging met het hoogste
bedrag aan kassabonnen krijgt het grootste deel van de 500 Euro die
per week beschikbaar worden gesteld door Spar Verhoeven enz. enz.
Zorg dat jullie penningmeester het druk krijgt de komende 10 weken
en stop jullie Spar kassabonnen in de groene Gilde-doos. In de winkel
kun je de stand bijhouden op de verenigings- thermometer

Familieberichten:
Overleden:

22 januari, Johan van den Bogaard op 91 jarige
leeftijd overleden. Johan heeft tijdens de teerdag 2005 op grootse
wijze zijn 70-jarig lidmaatschap gevierd. Bij zijn overlijden was hij
met het 73 jaar lid zijn de oudste gildebroeder van het gilde van Sint
Antonius Abt. Johan was nooit geïnformeerd. Wel heeft hij de
gildetraditie voortgezet in het lidmaatschap van zijn twee zonen en een
kleinzoon.
Het gilde heeft Johan van den Bogaard op 25 januari naar de kerk
begeleid en heeft na de uitvaartdienst met gildeeer afscheid van hem
genomen, hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het parochieel
kerkhof en hem daar ten grave gelegd.

Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail klökske

: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
: Rabobank 1288 05 978
: klolske@Sintantoniusabtlierop.nl

Homepage : http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
E-mail
: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

Agenda t/m Juni 2008
01 April
04 April
06 April
13 April
27 April
30 April
07-mei
07-mei
10-mei
14-mei
18-mei
25-mei
28-mei
04-juni
08-juni
11-jun
22-juni
25-jun
29-juni

Groot Someren Overleg
Vendelhulde bruidspaar Dirk van
de Ven en Gaby Schobers
Schietwedstrijd geweer Lierop
Schietwedstrijd geweer Someren
Schietwedstrijd ‘Zorgenkind
Someren_eind
Koninginnedag Lierop / Someren
Schietwedstrijd bejaarden geweer
Lierop
Schietwedstrijd kruisboog Lierop
Geraniumactie
Schietwedstrijd kruisboog Lieshout
Krindag Peelland Stiphout
NK Schietwedstrijd geweer
Nieuwkuijk
Schietwedstrijd kruisboog Deurne
Schietwedstrijd kruisboog Boekel
Schietwedstrijd geweer AarleRixtel
Schietwedstrijd kruisboog Vlierden
NK Schietwedstrijd geweer
Udenhout
Schietwedstrijd kruisboog AarleRixtel
Schietwedstrijd geweer Lieshout

NIEUWSBRIEF
Zomer 2008
Jaargang 08-02
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:
Voor u de ligt de dertigste uitgave van onze nieuwsbrief “ ’t
Antonius Klökske”. Dertig keer is de redactie er in geslaagd een
“goede” informatieve uitgave voor de leden te verzorgen. Dit is op
zijn minst een compliment waard (een veer in de eigen kont van de
redactie). Ook heeft deze nieuwsbrief bewezen een bindende
functie in ons gilde te zijn. De redactie is momenteel in overleg hoe
samenwerking nog beter kan aansluiten op uw wensen. Wij komen
hier in een volgende uitgave op terug.
Lierop kermis komt er weer aan en wordt dit jaar gehouden van 20
t/m 23 september. Dit jaar is ons jaar, hiermee bedoelt de redactie
dat wij j om een nieuwe koning gaan schieten. Dit is op maandag
22 september.Vooralsnog gaan we er vanuit dat Jan Bekx zijn titel
niet kan prolongeren, daarom hieronder alvast een afscheidsgroet
aan bijna ex koning Jan..
Reeds broeder van de schut in zijn jonge gildeleven
was zijn verlangend hart naar kermismaandag geheven.
Met het geweer weinig bedreven behaalde hij met roem in 2006
de kroon op zijn gildeleven de vogel naar beneden.
Dit hield het verhuizen naar zijn nieuwe stee niet tegen.
Want koning zijn was nu eenmaal zijn streven.

Landjuweel Oisterwijk 2008:
Wordt gehouden van 04 t/m 07 September.
Een landjuweel is het grootste gildeevenement van de
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden en wordt eens in de
zeven jaar gehouden. Het Landjuweel 2001 in Helmond kunnen we
allen nog goed herinneren. Het “natste” gildefeest uit de historie.
Evenals in Helmond zullen wij ook deelnemen aan het Landjuweel
2008 dat wort georganiseerd door de vijf actieve gilden binnen de
gemeente Oisterwijk; uit Oisterwijk Gilde Sint-Sebastiaan, uit
Heukelom Gilde Sint-Joris en Sint-Sebastiaan uit Moergestel Gilde
Sint-Catharina, Gilde Sint-Sebastiaan en Sint-Barbara en Gilde
Sint-Joris.
Wat is een Landjuweel?
De opzet is gelijk aan de andere gildefeesten, alleen is dit erop
gericht om een veel groter aantal gilden uit te nodigen. De
oorsprong van het landjuweel ligt in de middeleeuwen. In deze tijd
hadden vorsten, edelen en kerk het voor het zeggen. In het
krachtspel tussen deze machten speelden de gilden een hoofdrol.
Tegen het einde van de middeleeuwen groeide de macht van de nog
jonge steden en die van de burgerij. De gilden mochten daarin
zeker geen hoofdrol meer spelen. Ze mochten alleen bijspringen
als de stedelijke overheid of de hertog van Brabant zelf daarom
vroeg. Als goedmaker mochten de gilden wel “spelen en
ontspanning” hebben. Ze mochten wedstrijden houden en
landjuwelen organiseren om elkaar te zien en te beconcurreren.
Landjuwelen waren dus schietspelen met een grotere nadruk op
feest dan op wedstrijd en werden in de steden gehouden. De steden
verleenden alle medewerking met faciliteiten, geld en arbeid. Het
werk werd stilgelegd en de hele bevolking kon dagen achtereen
genieten van optochten, schietwedstrijden en voorstellingen. Een
landjuweel duurde soms wel een maand en uit de wijde omtrek
kwam het volk toegestroomd om zich te vermaken. De naam
landjuweel is afkomstig van de prijs van het feest, er was een
juweel te winnen. Ook is de naam alleen bekend uit Brabant.
(Noord-Brabant in Nederland en Brabant in België was één
gebied). De landjuwelen werden ingericht door hand-, voet- of
kruisbooggilden. De eerste wedstrijd voor zover bekend is die van
de handboog in Leuven in 1411. Het laatste landjuweel werd zoals

al genoemd in 2001 te Helmond gehouden. Er namen daar 145
gilden aan deel. In Oirschot in 1980 waren 117 gilden aanwezig.
In vroegere tijden omvatte een landjuweel 7 wedstrijden met soms
tussenpozen van enkele jaren. Er werd slechts met één type wapen
geschoten. De winnaar van het laatste juweel moest een nieuw
landjuweel organiseren en één schaal als prijs ter beschikking
stellen.Dit herhaalde zich totdat het zevende landjuweel werd
gewonnen. De winnaar mocht de zeven schalen houden en had de
verplichting een volgend landjuweel te organiseren. De huidige
landjuwelen duren slechts een of twee dagen en zijn enkelvoudig
zonder verband met vorig of volgend schietspel. Ook kennen ze niet
één winnend gilde maar zijn er vele prijzen te verdienen verdeeld
over diverse wedstrijden.

Kringdag Peelland Stiphout 2008:
Zaterdag en zondag 17 en 18 mei is door het Sint Antoniusgilde uit
Stiphout het Kringgildefeest Peelland 2008 georganiseerd. Wij
hebben als Gilde deelgenomen aan deze Kringdag. Door het
zomerse weer kwamen de gilden met hun uniformen nog beter tot
hun recht dan bij normale weersomstandigheden doen. Voor
toeschouwers en gildeleden een mooi gezicht. Het mooie weer
zorgde ook voor een gezellige en sfeervolle dag, waarin onze
gildebroeders en zusters zich prima vermaakten. Het hoogtepunt
van de dag was de overwinning van de kruisboogwedstrijden door
Ton van de Ven. Na een spannende strijd bleek een Sint Antonius
Abt finale nodig waarin Ton zijn zenuwen beter in bedwang had
dan Peter Berkers waardoor hij er uiteindelijk met titel vandoor
ging. Een ander hoogtepunt was niet voor ons, maar voor ons
Lieropse zustergilde O.L.V, waar Wim van den Eijnden
Kringkoning werd. Koning Jan Bekx greep ruim naast deze prijs,
waarschijnlijk omdat hij onvoldoende schutterskwaliteiten bezit.
Dat hij de titel aanzijn neef koning Wim gunde bleek later op de
avond toen koning Jan zijn groene broeders meenamen naar een
door hemzelf verzonnen receptie ter ere van kringkoning Wim bij
van Oosterhout. En ....., zoals zo vaak, bleef het nog lang gezellig.

Ingezonden stuk:
Het dertigste klolske heeft toch nog een primeur, n.l. het eerste
ingezonden stuk uit haar geschidenis. Petra bedankt.

Knopen.
Ik ben opgegroeid in een gezin waar iedereen ruim voordat het
gilde erop uit trok, klaar zat.Ons mam kwam nooit voor
verrassingen te staan, want eventuele mankementjes aan de
uniformen werden op tijd gerepareerd. Dat ik dat niet helemaal
heb overgenomen, blijkt uit het onderstaande verhaal:
met een aantal enthousiaste gildenzusters (waar zouden we zijn
zonder de vrouw in het gilde) hebben we in maart jl. alle
uniformen van nieuwe knopen voorzien. Die van Wim en Jorg zou
ik thuis wel doen.
Op zondag 18 mei om half 10 (veel te laat natuurlijk) haal ik het
pak van Jorg uit de kledingzak, met, jawel, nog de oude knopen.
Hartstikke vergeten! Ik kreeg het warm, want ik wist als geen
ander hoe veel werk het was om alle knopen te vervangen. Kreeg ik
dat nog wel op tijd klaar? Even getwijfeld of ik de oude knopen
voor deze keer nog maar zou laten zitten, maar ik vond dat ik dat
niet kon maken. Dus toch maar aan de slag. Boven lag Jorg toen
nog rustig te slapen. Maar hij kon op tijd zijn pak aantrekken. Met
de nieuwe knopen.

Gelukkig scheen het zonnetje die dag. De knopen van alle uniformen
blonken dat het een feest was en zo hadden we veel eer van ons werk.
Viel het nog eens extra op hoe wij als gildenzusters ons best hadden
gedaan.
Petra van Bree

Sponsoractie Spar:
De sponsoractie voor de verenigingen van Lierop die de Spar
organiseerde, is na tien weken ten einde. Vanaf 25 maart t\m 31 mei
kon iedereen de kassabon in de inname-box van de vereniging doen
die volgens hem of haar wel een financieel steuntje in de rug kon
gebruiken. De Spar stelt hiervoor in totaal 5000 euro ter beschikking.
Als gilde hebben wij deelgenomen aan deze actie en op vrijdag 06
Juni zijn de cheques aan de verenigingen uitgereikt. Deze actie heeft
ons als gilde een mooi bedrag opgeleverd. Wij willen dan ook Jan en
Helmie Verhoeven en de klanten van de Spar die hun kassabonnen
aan ons gunde hartelijk bedanken.

Onder de schietboom.
Uitslagen Federatie kruisboog toernooi 2008 Oeffelt: 25 mei 14p
Peter Berkers, 13 p Wim van Brussel, Guus van de Ven, 11p Ton van
de Ven. Korps 51p.
Midzomercompetitie Kruisboog Kring Peelland: Deurne, 14p Peter
Berkers, Guus van de Ven, Ton van de Ven, 13p Wim van Brussel, 11p
Dirk van de Ven. 1ste viertallen.
Boekel: 15p Guus van de Ven, Dirk van de Ven, 14p Peter Berkers,
Wim van Brussel.
Vlierden:15p Ton van de Ven, 14p Peter Berkers, Wim van
Brussel, 13p Dirk van de Ven, 12 Guus van de Ven
Lieshout: 15p Peter Berkers, Guus van de Ven, 14p Wim van Brussel,
Ton van de Ven. 11p Dirk van de Ven. 1ste viertallen.

Kort-Kort-Kort-Kort-kort:
Meeùsrace: 30 maart meegewerkt aan deze wielerklassieker.
Vendelhulde: 04 april voor bruidspaar Dirk van de Ven en Gaby
Schobers.

Koninginnedag: in Lierop de Oranje jeugdoptocht begeleid en in
Someren de aubade opgeluisterd.

Kringprocessie: 01 mei in Ommel opgeluisterd.
Geraniumactie : 10 mei was geslaagd.
Vendelhulde: 25 mei voor het zilveren bruidspaar, koning Jan
Bekx en koningin Gaby Bekx – Haazen. Na de vendelhulde heeft de
hoofdman een kopie van het oudste bekende gilde document (1564)
aan het bruidspaar overhandigd. Dat de hoofdman weer terug was
zagen we terug in het feit dat er deze keer wel bloemen waren voor de
bruid.

Familieberichten:
Geboren: 01 april, Lotte, dochter van Hans van Brussel en Wendy
Bollen.

Overleden: 14 april overleden Siena de Vries - van Dijk echtgenote
van gildebroeder Jan de vries.

Overleden: 18 april Toos Verhoeven van Eijk echtgenote van
gildebroeder Frans Verhoeven

Overleden: 29 mei Jan de Vries op 81 jarige leeftijd. Jan was
gehuwd met gildedochter Sina de Vries - van Dijk. Zij overleed zes
weken voor Jan. Jan was 33 jaar lid heeft als niet geüniformeerd lid
zijn verdienste voor het gilde gehad. Meer dan 25 jaar heeft hij trouw,
met zijn maat Frans Verhoeven, de route (Kanaaldijk en Rijksweg), in
het voor- en najaar, bij de oud-ijzeractie gereden. Het gilde heeft
woensdag 04 juni, tijdens de uitvaartdienst in de koepelkerk, met
passende eerbied van Jan de Vries afscheid genomen.
Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail klökske

: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
: Rabobank 1288 05 978
: klolske@sintantoniusabtlierop.nl

Homepage
Fotopage
E-mail

: http://www.sintantoniusabtlierop.nl
: http://sintantoniusabtlierop.mijnalbums.nl
: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

Agenda t/m September 2008
02 juli
17 augustus
02 september
06 september
07 september
20 september
22 september
23 september

Midzomercompetitie kruisboog
Lierop
Vrije schietwedstrijden geweer
Beek en Donk
Najaarsvergadering gildehuis
NBFS schietkampioenschap geweer
Oisterwijk
Landjuweel Oisterwijk
Opening Lierop kermis
Koningschieten
Eucharistieviering t.a.v. overleden
gildeleden

NIEUWSBRIEF
Herfst 2008
Jaargang 08-03
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:

Afscheid Otto van Habsburg:

2009 is uitgeroepen tot het jaar van de traditie. Veel van onze
gewoonten hebben wij bewust of onbewust overgenomen van onze
ouders en voorouders en vervolgens naar onze eigen hand gezet.
Het doorgeven van gewoonten en gebruiken van generatie op
generatie noemen wij “traditie:. Het woord is afgeleid van het
Latijnse woord “traditio”, wat overhandiging betekent. Het
overhandigen van cultuur aan de volgende generatie. Zo is ook het
gilde een aaneenschakeling van traditie die wij mogen en moeten
koesteren. Ook het gilde zit vol van tradities, denk maar eens aan
het tweejaarlijks koningschieten, de teerdag, opluisteren van
huwlijken, jubilea, de plechtigheden bij uitvaart en begrafenis
gildeleden, gildefeesten en zo meer.
De redactie zou het verheugend vinden als enkele gildeleden jong
en oud eens een artikeltje, in de nieuwe rubriek “Het gildelid
verteld” zouden schrijven zoals hij / zij denkt en heeft ervaart van
een van de aangehaalde tradities.

Op 31 augustus 2008 togen Mies en Tonnie Sijbers en Wim en
Petra van Bree naar Aken. Dit ter gelegenheid van het afscheid
van Otto van Habsburg als beschermheer van de EGS en als
grootmeester van de orde van Sint Sebastiaan in Europa. Vanwege
zijn hoge leeftijd (95) heeft hij deze functies op die dag
overgedragen aan zijn zoon Karl.
Om 10 uur was er een sfeervolle H. Mis in de Dom van Aken. Na
deze mis was er korte optocht met aansluitend een taptoe en een
aantal toespraken op het plein voor het stadhuis. Na afloop was er
een ontvangst van de genodigden in de “Reichssaal”.
Het was zeker de moeite waard om erbij aanwezig te zijn.

Koning Frans:
Kermismaandag, 22-september was voor het gilde een heugelijke
dag. De dag van koningschieten. 's Morgens begonnen met een
Eucharistieviering, ter intentie van de levende leden van de beide
gilden. Hierna de traditionele vendelgroet aan de pastoor,
bewoners, medewerkers en bestuur van Steunpunt Plus Centrum
Henricushof. Na een goede koffietafel en een bezoek aan Maria
begon de wedstrijd om de koningstitel op ‘de Roovere’. Voordat er
geschoten kon worden moest de boom eerst gevrijwaard worden
van de boze geesten. Burgemeester Veltman heeft het openingschot
gelost gevolgd door pastoor Zwirs, wethouders Kusters, Hanssen,
Van der Velden en aftredende koning Jan Bekx. Hierna volgde de
21 deelnemers de strijd om de felbegeerde titel. Jan Bekx zou op
deze dag zijn titel overdragen aan Frans Sijbers. De redactie wil
namens alle leden Jan en Gaby bedanken voor een mooi ingevuld
koningschap. Te merken was dat het koningschap Jan bevallen
was te zien hoe hij zijn titel verdedigde. Hij wilde perse koning
blijven. En, ja hij was er weer dicht bij. Maar bijna, dat telt niet.
Het was Frans Sijbers die met het 111de schot de vogel naar
beneden haalde en koning werd. Dat het een Sijbers werd was niet
vreemd. De familie had groots ingezet en schoot met zes personen
mee
waarvan
Leon
speciaal
uit
Zwitserland
was
vergekomen.Behalve deelname met een groot aantal personen uit
de familie, zat ook de loting niet tegen. Hierdoor ontstond er net
voor de val van de vogel een ijzersterk “Sijbers” trio die onderling
konden uitmaken wie de laatste kogel zou schieten. Het lukte eerst
Silvia Sijbers en Wim van Bree niet het laatste stukje naar
beneden te halen. Maar, met het schot dat Frans loste, spatte de
vogel uit elkaar en kwamen de restanten naar beneden. Hierop
volgde een geweldige ontlading. Eindelijk een Sijbers koning bij de
‘Gruun skut’. Na de traditionele installatie van de nieuwe koning
de terugtocht naar het dorp waarin het gildehuis door het gilde
aan Frans en Silvia een receptie werd aangeboden. Met een
vendelhulde van het zustergilde gevolgd door mooie woorden van
hun hoofdman Thieu Scheepers werd de receptie en het officiële
gedeelte van het koningschieten afgesloten. Het feest werd
voortgezet een bezoek aan de cafés tot zo rond de klok van 18.00
uur waarna Frans en Silvia naar huis werden gebracht alwaar ze
op een mooie speech en vendelhulde werden getrakteerd. Voor het
gevolg waren er broodjes en versnaperingen. Ongeveer 21:00 uur
trokken de laatste gildebroeders tevreden en voldaan naar huis.

Ingezonden stuk:

over het afscheid van Otto van
Habsburg is ingestuurd door Petra van Bree.

Patroonheilige:
Wat is een patroonheilige? Wat is een heilige? Om dat te
beantwoorden is het noodzakelijk in het kort te schetsen wat het
begrip "heilige" nu inhoudt. Om dit te kunnen beantwoorden
maken we gebruik van een anekdote zoals die staat beschreven in
een Duits boekje (Rudolf Zinnholer: Die Lorcher Heiligen: Ried
im...).
"Op een zekere dag liep een kleine jongen met zijn vader een
kerk binnen. De ochtendzon scheen die dag en het licht daarvan
viel door de glas-in-loodramen, waarop een aantal heiligen
afgebeeld waren. De jongen stelde zijn vader de vraag: "Papa, is
een heilige een mens, door wie de zon schijnt, door wie het
zonlicht op ons valt?"
Een vraag die al het antwoord bevat. Immers, dat is een heilige:
een mens, door wie het licht van God op ons valt. Een heilige een
transparante, een dia, waardoor we de Godheid kunnen
aanschouwen"
Onze patroonheilige Sint Antonius Abt werd in het jaar 251 in
Keman in Egypte geboren. Hij was een kind van welgestelde
ouders en christelijk opgevoed. Gaf als 20-jarige wees zijn hele
bezit weg en ging naar de woestijn en leefde daar in afzondering.
In alle eenzaamheid vocht hij tientallen jaren met de bekoringen,
maar door zijn reine geest overwon hij alle satanische demonen.
Verzamelde andere verspreid levende kluizenaars in
communiteiten en werd daardoor de stichter van het oude
kloosterleven. Tijdens de christenvervolging van 308 door keizer
Maximianus trok hij naar Alexandrië om veroordeelde christenen
bij te staan. Terug in de woestijn woonde hij in een spelonk nabij
een bron en leefde daar in volmaakte ascese. De "vader der
monniken" stierf 105 jaren oud. De faam van de "ster der
woestijn" verspreidde zich al tijdens zijn leven. Dat Sint Antonius
Abt in de latere middeleeuwen de populairste West-Europese
heilige werd, is vooral te danken aan de Antonianen of
Hospitaalbroeders (1095-1775). Zij verzorgden o.a. pelgrims,
maar vooral lijders aan Antoniusvuur, de pest en andere
besmettelijke ziekten. Sint Antonius Abt wordt afgebeeld als een
bruine kluizenaar of monnik, met muts of kap, de T-staf in de hand
en / of met een blauwe T, met vuur en vlammen, met losse
ledematen. Dikwijls ook met een kapel of spelonk op de
achtergrond, met duivels en met verleidelijke, naakte,
schoonborstige bekoringen. En natuurlijk met een varken dat
dikwijls een bel draagt. Sint Antonius Abt is patroon van
ziekenzorgers, zieken- en gasthuizen, van boeren, van veel
parochies en gilden. Door het varken is hij de beschutter van het
huisvee. Hij wordt aangeroepen tegen brand, tegen Antoniusvuur
en tegen pesten andere besmettelijke ziekten. De Sint Antonius
gilden hadden in de middeleeuwen het recht hun varkens vrij in de
straten naar voedsel te laten zoeken (“Teunisverkens”). Tal van
volkswijsheden op de dag van Sint Antonius Abt 17 januari: zoals

“Sint Antonius schoon en helder, vult het vat en kelder.
“Sint Antonius Abt is vooral onder boeren vereerd met kapellen in
afgelegen buurtschappen, vooral tijdens pestepidemieën.
Antoniusgilden waren zeer zeker aanvankelijk kerkelijke
broederschappen, die door offer en gebed probeerden rampen te
weren en werken van barmhartigheid deden: armenzorg,
ziekenverpleging, doden begraven. Aan de gildekapellen lag vaak
een kerkhof voor pestlijders en mogelijk hebben de pestlijders uit de
dorpen zich rond deze kapellen geconcentreerd.

Onder de schietboom:
Midzomercompetitie Kring Peelland 2008 Kruisboog: AarleRixtel: 15p, Peter Berkers. 14p Wim van Brussel, Dirk van de Ven,
viertallen Peter
Ton van de Ven.13p Guus van de Ven. 1ste
Berkers, Wim van Brussel, Guus en, Ton van de Ven.
Lierop: 15p Ton van de Ven, Guus van de Ven, 14p Peter Berkers,
Wim van Brussel, 12p Dirk van de Ven. 1ste
viertallen Peter
Berkers, Wim van Brussel, Guusen Ton van de Ven.
Resultaten na zeven wedstrijden: 3de Ton van de Ven, 4de Peter
Berkers, 6de Guus van de Ven, 9de Wim van Brussel, 19de Dirk van
de Ven, 38ste Frans van de Ven. 2de viertallen Peter Berkers, Wim
van Brussel, Guus en Ton van de Ven.
Onderlinge Lieropse competitie: Kruisboog op wip 3de Peter
Berkers. Vrije hand (geweer): 3de Guus van de Ven. Opgelegd
(geweer) 8ste Dirk van de Ven. Algemeen klassement: 7de Wim van
Brussel, 8ste Peter Berkers, 9de Guus van de Ven, 12de Frans van
de Ven, 14de Dirk van de Ven, 15de Ton van de Ven.
Nevenwedstrijd kruisboog vlak 1ste Peter Berkers.

Agenda t/m December 2008
05 oktober

Kringkampioenschap geweer
Stiphout
11 oktober
Hoofdliedendag ‘s Hertogenbosch
12 oktober
Kringswedstrijd (geweer) AarleRixtel
18 oktober
Najaarsvergadering Kring Peelland
19 oktober
Kringswedstrijd (geweer) Beek en
Donk
19 oktober
Schieten Kring Peelland Sint Joris
Someren avondwedstrijd
25 oktober
Oud ijzeractie
02 november Vrije wedstrijd (geweer) SomerenDorp
02 november Schieten Kring Peelland Sint
Servatius Lieshout
23 november Intocht Sint Nicolaas

Landjuweel Oisterwijk:
Met landjuweel Helmond nog vers in ons geheugen, vertrokken wij
zondag 07 september opgetogen naar Moergestel. Het kon immers
alleen maar beter worden dan toen, dachten we nog. Helaas voor
de organisatoren, deelnemende gilden en bezoekers, was dit
prachtige evenement ook dit keer vooral grijs en nat. Ondanks de
regen stonden er tijdens de optocht nog aardig wat bezoekers langs
de route. Zij waren er getuigen van hoe Lia de weg voor het gilde
vrijmaakte en hoe zij daarbij de teugels stevig in handen moest
houden. Ook konden zij voor het ”laatst” genieten van het
koningspaar Jan en Gaby Bekx - hoewel koning Jan dit
tegenspreekt. Op verschillende disciplines werd door onze
gildenbroeders en -zusters verwoed geprobeerd een mooie prijs in
de wacht te slepen, maar deze pogingen bleven helaas onbeloond.
Waarna eenieder weer tevreden huiswaarts kon gaan.
Zaterdag was al een delegatie in Oisterwijk aanwezig tijdens de
Eucharistieviering en de op de aanbieding van de erewijn door het
gemeentebestuur van Oisterwijk. Hieronder een korte impressie
door de koning Jan Bekx.
Landjuweel Oisterwijk, zaterdag 06 september 2008. Om half
negen haal ik mijn koningin van de dag, Ine van Lieshout, op met
een bloemetje in mijn hand. Ine zit al stralend te wachten. Daarna
Huub van den Eikhof opgehaald en op weg naar Oisterwijk.
Natuurlijk netjes de weg uitgeprint en Ine speelt voor TomTom. En,
volgends verwachting staan we exact om half tien in Oisterwijk.
Helaas.…….. voor de verkeerde kerk. Vlug terug naar de auto, en
we kunnen nog net op tijd aansluiten bij de stoet. In de mooie mis
gaat monseigneur Hurkmans voor. Tijdens de communie op het
moment dat ik midden in de kerk sta, gaat Ine aan mijn pak
frunniken, want het zat schijnbaar niet goed. Na de mis op naar de
erewijn, en daarna naar het gildeterrein waar de koningin van de
dag prima voor ons heeft gezorgd. Ik heb de hele zaterdag niets
meer gegeten. Daarna de auto in en rechtstreeks in pak als koning
en koningin naar de Renkant, waar we naar onze zonen zijn gaan
kijken. En morgen weer retour naar Oisterwijk.

Kort-Kort-Kort-Kort:
Schieten voor het Zorgenkind: georganiseerd door het Sint
Lambertusgilde Someren-Eind, zondag 24 augustus, heeft het mooie
bedrag van 590,= euro opgeleverd.

Representatie:
uitvaartdienst en begrafenis: van de Bakelse Sint
Willibrordusgildebroeder Wil Jacobs bijgewoond.
Receptie: geweest van de jubilerende gildebroeders van het Sint
Lambertusgilde Jan Lammers, Hein Lammers, Jan Lammers (70
jaar lid), Remy Lammers (50jaar lid), Jan Thijs, Mark Wijnen,
Frans Boerenkamp en Toon Voermans (25 jaar lid).
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NIEUWSBRIEF
Winter 2008
Jaargang 08-04
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.

Nieuws op de internet “site”.

De rustige tijd, van het koningschieten tot het nieuwe jaar, is weer
voorbij. Na alle gildeactiviteiten van het voorbije jaar hebben we
weer een paar maanden de tijd gehad om onze accu op te laden om
met het gilde het nieuwe jaar 2009 binnen te treden. De overheid is
al druk aan het werk om het nieuwe jaarprogramma samen te
stellen te beginnen met de optrekdag zaterdag 17 januari.
Ook wij, de redactie van Antonius Klökske, hebben na een korte
pauze het toetsenbord weer ter hand genomen. Ondanks dat het
een rustige periode is, zijn we er toch weer in geslaagd een goed
gevulde nieuwsbrief aan u voor te leggen. Verheugend is dat steeds
meer gildezusters en -broeders de redactie voorzien van leuke en
interessante informatie. Misschien voor anderen de aanleiding om
het
volgende
keer
ook
eens
te
proberen...
Rest ons tenslotte niets meer dan te zeggen dat wij iedereen een
gezond en gelukkig 2009 met een prachtig gildeseizoen toe wensen.

Sinds de zomer zijn een aantal enthousiaste gildeleden gestart met
het “up to date” (actueel) houden van de nieuwspagina op de
internet site van ons Gilde. Het is zeer aan te bevelen eens een
kijkje te nemen op deze pagina, waar u het actuele nieuws van ons
gilde kan vinden. De nieuws pagina is te vinden onder
http://www.sintantoniusabtlierop.nl/ tabje nieuws. Als u toch bezig
bent met “surfen” (bladeren) op onze gilde “site” neem dan ook
eens een kijkje in de andere “tabjes” van de “thuispagina”. U zult
ontdekken dat er een enorme hoeveelheid informatie, waaronder
verslagen, foto’s en filmpjes zijn te vinden. Extra interessant zijn
de gefotografeerde schilden van onze koningsvesten. Deze zijn op
een zeer overzichtelijk en duidelijke chronologische manier terug
te vinden op onze internet pagina onder het tabje attributen.

Optrekdag.
17 januari vieren wij onze optrekdag. Bij gelegenheid van het
patroonsfeest van Sint Antonius Abt heeft de redactie een feestlied
van de studentenclub van de Katholieke Hogeschool Leuven
gevonden (Melodie onbekend). Wij dagen u uit een melodie te
vinden en dit lied voor te dragen tijdens de teeravond.
“Sint Antonius laat ons vrolijk zijn”
Sint Antonius, laat ons vrolijk wezen,
op Sint-Antonius feest, feest, feest,
Op Sint-Antonius feest.
Sint-Antonius en de duivel waren gemeen,
En ze dansten om het zeest, zeest, zeest,
en ze dansten om het zeest.
Eén van Lucifers posturen,
die wilde vrolijk zijn, zijn, zijn,
Die wilde vrolijk zijn.
Hij droeg een ijzer braadpan op zijn hoofd,
En een vaatje brandewijn, wijn, wijn,
en een vaatje brandewijn.
A vous !, zeid' hij, Sint-Antoneke,
't is een glazeke tegen de vaak, vaak, vaak,
't Is een glazeke tegen de vaak.
Sint-Antonius riep: "'k een mag geen brandewijn",
En hij goot het tegen zijn kaak, kaak, kaak,
en hij goot het tegen zijn kaak.
Dat was om hem te kwellen,
door 't nemen van de drank, drank, drank,
Door 't nemen van de drank.
Sint-Antonius greep de duivel bij de steert,
En hij schreeuwde wel zes uren lang, lang, lang,
en hij schreeuwde wel zes uren lang.

Functies in het gilde.
In voorgaande uitgaven van 't Klökske hebben we wat verteld over
de inhoud van de overheid en overheidsfuncties. In de volgende
Klökskes willen wij iets vertellen over andere functies in het gilde.
In deze uitgave gaan we het over de vaandrig hebben.
Vaandrig: ook wel vaandeldrager genoemd is een der
belangrijkste personen in het gilde. De vaandrig hoeft bij het Gilde
van Sint Antonius Abt, in tegenstelling bij het overgrote deel van
de gilden, geen lid te zijn van de overheid. De vaandrig draagt en
zwaait het vaandel, het min of meer heilig en gewijd symbool van
de eenheid van broeders en zusters die zich erachter scharen. Hij
draagt het vaandel tijdens optochten en processies. Hij zwaait over
de koning en over vertegenwoordigers van kerkelijke en
wereldlijke overheden. Hij neigt het vaandel voor het
Allerheiligste. Bij veel gilden moest de vaandrig ongetrouwd zijn
en mocht hij maximaal zeven jaar vaandrig zijn. Trouwde hij
eerder dan moest hij aftreden. Voorgaande regel is in de tweede
helft van de twintigste eeuw in onbruik geraakt. Tot begin
twintigste eeuw was er alleen de vaandrig en geen vendeliers.
Frans Verberne is de huidige vaandeldrager. Hij volgde zijn oom
Harrie Verberne die zo'n 50 jaar de vaste vaandeldrager was op.

Hoofdliedendag.
Gehouden op zaterdag 11 oktober door de Noord-Brabantse Bond
van Schuttersgilden (NBFS) te ’s-Hertogenbosch. Ook een
afvaardiging van het Gilde van Sint Antonius Abt gaf hier acte
presente. Begonnen met een Eucharistieviering in de Sint
Janskathedraal. Voorganger bisschop Hurkmans. Dit jaar was
Kring Peelland aan de beurt deze Eucharistie te organiseren.
Hiervoor zorgde het Sint Antonius Abtgilde uit Deurne. De
gezangen tijdens deze Eucharistieviering waren van de vier
Deurnese gilden. Zij werden hierbij versterkt met zangers van twee
andere koren uit Deurne. Aansluitend de viering trok het
organiserende gilde, koorzangers en overige gildebroeders en –
zuster naar het provinciehuis waar ze werden ontvangen door de
commissaris van de koningin Mevr. May Weggen. Na een goed
verzorgde lunch was er de algemene jaarvergadering van de NBFS
met de jaarrede van de federatievoorzitter J. Verbeeten. Gevolgd
door een lezing van Frank van der Made, getiteld “Gilden in
Beeld”. De muzikale intermezzo’s werden verzorgd door Henk
Habraken en Tony Wijnands. Tijdens de pauze kon men een
“gildenmarkt” bezichtigen. De hoofdliedendag werd met napraten
bij een drankje afgesloten.

Lierop herdenkt
Carl Weber.

koepelarchitect

Bovenstaande kop hebben we in het voorbije jaar veel kunnen
zien en horen. Omdat de Lieropse koepelkerk het middelpunt is
van de
Lieropse samenleving en dus ook van het gilde, hebben wij een
kleine levensloop geplaatst van de koepelkerkarchitect. 21 maart
2008 was het honderd jaar geleden dat de Duitse architect Carl
E.M.H. Weber (Keulen, 19 oktober 1820 - Roermond, 21 maart
1908) gestorven is. Deze begenadigde bouwer, die in totaal 33
kerken bouwde, was een Duitse architect die vooral in
Nederland werkzaam was. Hij was vooral van belang vanwege
de stijl van zijn kerken in neogotiek en neo-romanogotiek. In
Lierop bouwde hij zijn laatste koepelkerk. Deze kerk wordt
beschreven als de meest geslaagde van de ‘Weberkerken’. De
koepelkerk, waarvan haar volledige interieur door de jaren heen
bewaard is gebleven. Dit is een verdienste geweest en ook nu nog
van de parochie in Lierop. In het jaar 2008 heeft de
Evenementenstichting Lierop 825 een aantal activiteiten
gehouden waarin de kerk in haar totaliteit in de belangstelling
werd geplaatst. Een aantal verenigingen uit Lierop hebben in
hun jaarprogramma aandacht geschonken aan de honderdjarige
sterfdag van Weber. Weber heeft ons een uniek meesterstuk
achtergelaten onder wiens paraplu wij geborgenheid en
veiligheid ervaren in een gemeenschap die uniek is. Daar
mochten wij, nee daar moesten wij iets voor terugdoen’, aldus
het stichtingsbestuur Lierop 825.

Kort-Kort-Kort-Kort.
Intocht Sint Nicolaas 23 november: De Sint en zijn Zwarte
Pieten samen met fanfere Sint Willibrordus opgehaald van ’t
Alfort. Vanaf ‘t Alfort de Sint en Pieten, die te voet Lierop
bezochten, begeleid naar de Vurherd met een tussenstop op het
kerkplein. Hier werd de Sint verwelkomd met sinterklaasliederen
door de fanfare en een vendelhulde van onze jeugdvendeliers. De
vendeliers, Job van den Nieuwenhof, Jasper Thijs, Thomas Thijs
en Janick Verberne wisten de Sint te ontroeren met deze mooie
vendelhulde. (Ronny is het Job of Jochem van den Nieuwenhof?)
Oorkonde voor jeugvendeliers: Voorafgaande aan de intocht van
Sint Nicolaas kregen de jeugdvendeliers, Jochem van den
Nieuwenhof, Jasper Thijs, Thomas Thijs en Janick Verberne een
oorkonde en medaille uitgereikt voor hun deelname aan het
jeugdgroepsvendelen tijdens het Landjuweel te Oisterwijk. Door
een misverstand vond dat niet plaats op de wedstrijddag, zondag
07 september, zelf.
Daadkrachtige koning: Dat het gilde een daadkrachtige koning
heeft die van snelheid houdt, mag gezien worden uit het feit dat
koning Frans al tijdens zijn eerste officiele optreden, intocht Sint
Nicolaas, zijn eigen koningschild droeg.
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Agenda t/m Maart 2009
01 januari
05 januari
11 januari
17 januari
19 januari
25 januari
01 februari

07 maart
24 maart
28 maart

Nieuwjaarsreceptie De Vurherd
Nieuwjaarsreceptie Gemeentehuis
Vergadering Kringschietcommissie
te Stiphout
Optrekdag (Eucharistieviering,
jaarvergadering en teeravond)
Kaartavond (Eet-en Drinkcafé ’t
Jagershuis)
Vergadering Kringvendelcommissie
te Aarle-Rixtel
Vergadering Kringtromcommissie
te Aarle-Rixtel
Jaarvergadering Kring Peelland
Stiphout
Rood/Groen overleg
Voorjaarsoudijzeractie

NIEUWSBRIEF
Lente 2009
Jaargang 09-01
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
De "winterstop" is weer voorbij, na alle gildeactiviteiten van het vorige
jaar hebben we een paar maanden de tijd gehad om onze accu op te laden
en met ons gilde het nieuwe seizoen aan te vangen zodat we ons met trots in
Lierop en omgeving kunnen presenteren.
Het begin is gemaakt met een zeer geslaagde optrekdag met in het kort de
hoogtepunten: plechtige Eucharistieviering in vol ornaat, herverkiezing
Henk Berkers tot hoofdman, benoeming Guus van de Ven tot gildebroeder
2008, klingonderscheiding Mies Sijbers, huldiging Jubilarissen Martien
van Horik, Mies Sijbers, Wim van Bree en Eric van de Ven.
Rest ons tenslotte niets meer dan te zeggen dat wij iedereen een prachtig
gildeseizoen toe wensen.

Optrekdag
Begon met een Eucharistieviering met voorganger pastor Jan Zwirs, ter
intenties van de overleden leden. Speciaal vernoemt zij die na de teerdag
2008 zijn overleden; Johan van den Bogaard, Jan van Eijk, Jan de Vries en
Sina de Vries - van Dijk. Na de viering hernieuwde Frans Verberne namens
het gilde, de Eed van Trouw aan het kerkelijk gezag in ontvangst genomen
door pastoor Zwirs. Hierna trok het gilde na een korte optocht naar het
gildehuis Eet- en Drinkcafe 't Jagershuis voor de jaarvergadering. Na het
doornemen jaar- en financieel verslag, oedkeuring van de 2009 agenda en
de overheidsverkiezing met herkiezen Hoofdman Henk Berkers werd
herkozen als overheidslid en als hoofdman. Het jaarprogramma met onder
andere Kringdag Peelland Vlierden 07 juli, Europees Schutterstreffen
Kinrooij België 29/30 augustus, Bevrijdingsherdenking Lierop 12
september, het opluisteren van plaatselijke en gemeentelijke festiviteiten
werd goedgekeurd. Hierna was de tijd voor een speciaal moment; het
gehele bestuur en enkel oud-bestuurders van de Bond van Schuttersgilden
Kring Peelland was deze zaterdagmorgen naar Lierop gekomen om de
gouden jubilaris en oud kringbestuurslid Mies Sijbers in het zonnetje te
zetten bij gelegenheid van zijn gouden gildejubileum. Uit handen van
Kringvoorzitter Loek Swinkels ontving hij de eremedaille van kring
Peelland speld en een oorkonde. In zijn toespraak memoreerde de
voorzitter de vele verdiensten die de gouden jubilaris in die vijftig jaar
heeft gehad voor het schutters- en gildewezen (plaatselijk, lokaal,
provinciaal, landelijk en zelfs Europees). Guus van de Ven (Fzn) werd
gekozen tot gildelid van 2008. Guus een trouw lid, leerling tamboer,
kermisaanzegger schutter met kruisboog en geweer, medewerker bij de
oudijzer-, geraniumactie en vele overige klussen. Een volgende felicitatie
was voor de beheerders van het gildehuis Ad de Groot en Gabiel
Verhoeven met de geboorte van dochter Isabel.
De teeravond, in zaal Van Oosterhout, begon met een koud / warm buffet
en werd geopend door koning en koningin Frans en Silvia Sijbers. Vier
gildebroeders werden gehuldigd: 60-jarig jubileum Martien van Horik, 50jarig jubileum Mies Sijbers en 25-jarig jubileum; Wim van Bree Eric van
de Ven (Wzn). Zij allen kregen van hoofdman Henk Berkers een
persoonlijke toespraak en daarbij de versierselen behorende bij hun
jubileum. Wim van de Ven (Wzn), ook 25 jaar lid kon door omstandigheden
niet aanwezig zijn. Hij zal bij gelegenheid op passende wijze gehuldigd
worden. Na de felicitaties ging het feest verder en, in navolging van vorig
jaar, was er dit jaar ook weer live muziek. De spijker exact op de kop want
de driemanformatie ‘’achterum’’ speelde herkenbare Brabantse folklore en
onvervalste gildeliederen die beluistert, gedanst, meegezongen en zelfs
meegespeeld konden worden.
Nieuwe leden; kunnen tijdens teerdag en Lierop kermis worden
ingeschreven. Het is al een aloude traditie dat ouders hun kinderen op
zestienjarige leeftijd inschrijven. Tijdens teerdag 2009 schreven zich in als
lid: Willeke van Seggelen - Snijders, Anneke Santegoeds - Daniels, Francie
- Bukkems - de Vries. Door hun ouders werden ingeschreven: Stefan
Meijer, Kristel Meijer, Fianne Bastiaans, Marc Verberne (Gzn).

Kaartavond
De traditionele, nu rookvrije, kaartavond waar 24 kaarters de strijd
aangingen om de mooie vleesprijzen. Degene die na de eerste ronde alle
vertouwen verloren hadden in een mooie vleesprijs gingen fanatiek aan het
toepen om de worsten. En dat bleek succesvol. Harrie Gubbels behaalde bij
het rikken de laatste plek maar ging wel met 9 worsten huiswaarts. Ook de
jeugd was aanwezig ze veroverden maar liefst 13 worsten met het toepen.
Uiteindelijk ging iedereen met een prijs naar huis of een mooi vleespakket

van onze SPAR een waardebon, te besteden bij Bakkerij van Mill of een
worst. Winnaars: rikken Harrie van Bussel, jokeren Tonnie Sijbers.

Vrijwilligerdag: 28-juni-2008
Op deze datum houden we onze tweejaarlijkse vrijwilligersdag. Deze dag
zal evenals vorige keren gebruikt worden om onze vrijwilligers te danken
voor het werk wat ze de afgelopen twee jaar tijdens onze talloze acties
verzet hebben. Zonder de inzet van deze mensen zou ons gilde niet kunnen
zijn wat het nu is, een gezonde florerende vereniging. Het thema van deze
vrijwilligersdag is: “Groene anekdotes en andere verhalen”. Dit naar
aanleiding van de presentatie van het boek wat hoofdman Henk Berkers
samen met bestuurslid Jan van den Einden in elkaar gezet hebben. De basis
voor het boek ligt ergens in 2002 in Eet en Drink café ‘t Jagershuis. Daar
wisselden op een mooie lente avond een aantal oudere gildebroeders onder
het genot van een paar borrels verhalen uit het verleden met elkaar uit. Al
deze verhalen zijn op tape vastgelegd en door Henk en Jan bestudeerd,
uitgeschreven, nagetrokken en uiteindelijk nu ook gepubliceerd in een
prachtig (nog geheim) boek. 28-juni, wordt het boek gepresenteerd aan de
aanwezige vrijwilligers tijdens de vrijwilligers dag. De middag begint om
14:00 uur en duurt to ongeveer 18:00 uur. Jullie kunnen jezelf opgeven op
e-mail adres: vrijwilligerdag@sintantoniusabtlierop.nl. Tot 28-juni.

Verslag
Jaarvergadering
Bond
van
Schuttersgilden “Kring Peelland” maart 2009.
Door Henk Berkers, hoofdman.
Alle gilden en commissies van Kring Peelland worden op de algemene
jaarvergadering uitgenodigd. Omdat in 2008 Gilde St. Antonius Abt uit
Stiphout de kringdag georganiseerd heeft, wordt deze dit jaar in Stiphout
gehouden. Om 8.40 uur gaat bij ons de bel: Peter Berkers komt mij
ophalen. “Môgge. Kaauw, hè!” klonk het gelijktijdig al kijkend naar het
rijm op de daken. Vervolgens rijdt Peter door naar huize Sijbers, alwaar
Mies en Wim van Bree ons opwachten. Instemmend wordt geknikt als er
weer over de kou wordt gezegd. Het laatste Lieropse nieuws wordt
geanimeerd doorgenomen. Rijdend door Stiphout weet Peter niet precies
waar ’t Aambeeld is. “Nèt vóór de kerk aan de linkse kant.” weet Mies met
100% zekerheid. En jawel, ook is er plaats genoeg achter op het
parkeerplaatsje. Zo te zien zijn we één van de eersten om 9.05 uur.
Binnenkomend worden we verwelkomd met een heerlijke kop dampende
koffie. Dat gaat er wel in op nuchtere maag. Een koekje trouwens vult ook
goed. Langzaam druppelen de gildebroeders en één gildezuster binnen.
Mies heeft intussen veel handen te schudden. Hij kent veel gildebroeders en
veel gildebroeders kennen hem. Buigend over de koffie, komt Theo van
Woerkum van het Sint Jorisgilde uit Asten bij ons staan. Hij licht alvast een
tipje van de sluier op, over wat zijn betoog zal inhouden later tijdens de
vergadering. Al gauw klinkt een indringend commandantfluitje. “We
vertrekken zo meteen naar de kerk. Maar drink rustig eerst uw koffie op.”
laat de commandant vervolgens weten. Met het gilde uit Stiphout voorop,
vertrekt het bonte gezelschap naar de Sint Trudokerk. Opgeluisterd door
gemengd parochiekoor Sint Trudo wordt een mooie mis gehouden, die
wordt voorgegaan door de plaatselijke pastores en gildepastor Jan van
Berkel. Na afloop worden de pastores bedankt en ook het koor krijgt een
welverdiend applaus. Door de erehaag heen, gevormd door het gastgilde,
betreden we de zaal waar de koffietafel opgediend is. Wij zitten aan tafel
bij de afgevaardigden van het Kolveniersgilde uit Helmond, die ons wat
verhalen uit de zakenwereld toevertrouwen. Als je het mij vraagt zijn er
zelfs een paar uitsluitend bestemd voor intimi. Ook hebben ze onze oudbeschermheren Van Keulen en Keulen gekend. Verhoeven en Brants
worden door hen aangeduid als zijnde goede peren! Om 12.00 uur opent
kringvoorzitter Loek Swinkels de vergadering Bij het opstellen van de
presentielijst bleek dat alle gilden en commissies aanwezig te zijn. Op de
notulen van de vorige vergadering zijn geen op- en aanmerkingen. Toch
nog een batig saldo is aanwezig ondanks de reparatie van de ketting/keten
van de federatievoorzitter. Op de begroting van het komende jaar is er een
bedrag gereserveerd voor het 75-jarig bestaan van de kring in 2010. Na
behandeling van de overige punten wordt de vergadering 15:00 uur
gesloten met de Christelijke groet. Intussen is de temperatuur flink
opgelopen. Tot tropische temperaturen. Er wordt getwijfeld of we nog maar
un consumptie nemen. Ja graag! Om 15.30 uur gaan we richting Lierop. In
het rommelbakje van Peter wordt door de passagiers nog snel een paar
eurootjes gelegd als bijdrage.
“’t Is nie mèr zo kaauw as vemèrrege……”

Kringdag Peelland 2009 Vlierden
zondag 07 juni.
Dit verhaal begint met een beetje historie van het organiserend gilde Sint
Willibrordus. Dit gilde is waarschijnlijk als broederschap ontstaan uit de
bescherming van de eerste kapel ter ere van Sint Willibrord een Ierse
monnik, die naar ons land kwam om het geloof te verkondigen. Hierbij kreeg
Willibrord de steun van de paus in Rome en de Frankische hofmeier Pepijn.
Hij werd in 695 door de paus tot bisschop gewijd en koos Utrecht als
bisschopszetel. Van daaruit bekeerde hij het gebied en stichtte overal
kerkjes. Willibrord was een reislustig man en tijdens zijn reizen schonken de
landheren stukken grond. Zo ook van de heren van Bakel. Zo verkreeg hij
grond in Deurne en Vlierden. In 739 stierf Willibrord in Echternacht en
daar ligt hij nu begraven. Al zijn bezittingen kwamen toe aan de abdij van
Echternacht. De boeren die het land bewerkten stonden in dienst van de
abdij. Zij werden echter als slaven beschouwd wat binnen de katholieke kerk
en de Christelijke leer niet kan. Daarom besloot de abt om de boeren het
land te schenken en zo waren zij in plaats van slaven nu vrije boeren. Wel
werd hen opgedragen een kapel te bouwen ter ere van Sint Willibrord. Zo
ook in Vlierden, maar in plaats van beschermd te worden door de abdij,
moesten zij zich zelf beschermen tegen bandieten en rovers. Hierdoor
ontstond een broederschap met Sint Willibrordus als schutspatroon.
Ofschoon het gilde voor het eerst vermeld werd in het jaar 1227, duurde het
nog bijna vier eeuwen, alvorens het gilde echt gestalte kreeg. Het is 400 jaar
geleden, dat de dekens van de schutte van Sint Wilbert (of de voorzitter en
secretaris) het reglement (de Ceart) optekenden. Hierin werden de
gebruiken opgetekend en hoe gildebroeders zich dienden te gedragen. Nu na
ruim 400 jaar zijn de gebruiken weliswaar aangepast aan deze tijd, maar de
doelstelling is onveranderd gebleven. Teruggaande naar het jaar van
schrijven 1594. De gemeente Vlierden bestond uit een kleine kern met enkele
buurtschappen en heel grote heide. Binnen deze gemeenschap was veel
armoede en er moest hard gewerkt worden voor het karige bestaan. Er was
daarom ook weinig ontspanning. Alleen die enkele keren per jaar als het
gilde uittrok. Dit was met de kermis in Deurne (de kermis in Vlierden
bestond nog niet) waarbij om de 3 jaar koning werd geschoten (zoals het
gilde nu nog doet) op de 3de november als het schutsbier werd aangeslagen.
Het hele jaar werkten de broeders bij toerbeurt op de schutsakker en van de
oogst werd het schutsbier gebrouwen. Het verschil tussen arm en rijk was
enorm, maar toch had het arme volk hun vertier. Was er een schuttersgilde,
dat in staat was om schietwedstrijden te organiseren, dan kwamen uit de
wijde omtrek de andere gilden om deel te nemen aan dit toernooi. Niet
alleen de gilden kwamen, maar ook kooplieden stalden hun koopwaar uit,
want waar veel volk op de been is, kan men verkopen. Met wat muziek waar
men op kon dansen, werd het een heel feest, waar men nog jaren over sprak.
Uit het verleden is nog meer bewaard gebleven, zoals; verscheidene
koningszilver, een koningsvogel omstreeks 1550, een oud vaandel en een
diepe trom uit 1775. Het geweer is tijdens de oorlog ingeleverd. Na de
oorlog werden van oude granaathulzen enkele pieken gemaakt. Ook kreeg
het gilde toen zijn huidige uniform bestaande uit een half lange zwarte broek
met lange witte kousen, een bordeauxrode jas met witte kraag en een baret
met een kleine veer. Vandaag zetten de gildebroeders zich in voor de
behoeftige medemens en houden zij de kerk hoog in ere. Verder bekwamen
de broeders zich in trommen, vendelen en schieten sinds 1995 weer met de
kruisboog op de 12 meter hoge wip. Het koningsschieten is om de drie jaar
en wordt als vanouds verschoten met het geweer.

Representatie:
08 januari

08 januari
25 januari
11 februari
28 februari
02 maart

Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail klökske

uitvaart met gilde-eer van Wout Donkers,
gildebroeder Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën
Lierop bijgewoond.
uitvaart Nard van Seggelen, gildebroeder Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën Lierop bijgewoond.
aanwezig jaarvergadering Kringvendelcommissie
Aarle-Rixtel
uitvaart met gilde-eer van Leon Damen, gildebroeder
Sint Hubertusgilde Liessel, bijgewoond.
uitvaart met gilde-eer van Lenard Giesbers,
gildebroeder Sint Hubertusgilde Liessel, bijgewoond.
uitvaart met gilde-eer Wim Driessen, gildebroeder
OLV-gilde Aarle-Rixtel bijgewoond.

: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
: Rabobank 1288 05 978
: klokske@sintantoniusabtlierop.nl

Home page : http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
E-mail
: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

Agenda t/m juni 2009
07 april
19 april
25 april
29 april
30 april
03 mei
06 mei
09 mei
13 mei

20 mei
24 mei
27 mei

07 juni
10 juni

24 juni

28 juni
28 juni

Groot Someren overleg
Schietwedstrijd SintLambertusgilde Someren-Eind
Gildencongres NBFS SintSebastiaangilde te Bergen op Zoom
Zomeravondcompetitie kruisboog
op de wip Sint Antonius Abt Lierop
Koninginnedag Lierop/Someren
Schieten Kans Plus (’t Zorgenkind)
Sint Joris te Asten
Zomeravondcompetitie kruisboog
op de wip (inhaaldag)
Geraniumactie
Zomeravondcompetitie kruisboog
op de wip Onze Lieve Vrouw AarleRixtel
Zomeravondcompetitie kruisboog
op de wip (inhaaldag)
Federatie toernooi kruisboog op
wip Sint Antonius Abt Deurne
Zomeravondcompetitie kruisboog
op de wip Sint Antonius Abt
Deurne
Kringdag Peelland Sint
Willibrordus Vlierden
Zomeravondcompetitie kruisboog
op de wip Sint Willibrordus
Vlierden
Zomeravondcompetitie kruisboog
op de wip Onze Lieve Vrouw van de
Zeven Weeën Lierop
NK Opgelegd Groeningen
Vrijwilligersdag

NIEUWSBRIEF
Zomer 2009
Jaargang 09-02
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.

2009 Jaar van de Traditie.

Al ruim acht jaargangen verschijnt er voor de leden van het
Gilde van Sint Antonius Abt deze nieuwsbrief “’t Antonius
Klökske”. Een maal per drie maanden verschijnt, naar
mening van de redactie, dit mooie naslagwerk waarin
diverse gildegebeurtenissen: van Jubilea tot historische
verhalen, tot aankondigingen van gildefeesten, van in
memoriam tot trouwberichten, kortom alles wat te maken
heeft met het gildegebeuren op een zo goed mogelijke
manier verwoord wordt. De samenstelling, opmaak en
drukwerk van deze nieuwsbrief wordt vanaf de start,
voorjaar van 2001, door hetzelfde drietal gildebroeders
uitgevoerd. Zij deden en doen er alles aan om deze
nieuwsbrief een nieuwsbrief voor leden en hun familie te
laten zijn, dit omdat wij vinden dat betrokkenheid zeer
belangrijk is voor de toekomst van het gilde.

Het Nederlandse Centrum voor Volkscultuur wil gedurende
2009 samen met de mensen die basis volkscultuur beoefenen
dat de rijkdom aan tradities worden gedocumenteerd en
beschreven. Bij gelegenheid van dit speciale traditiejaar is
aan de hand van reacties uit het volk een lijst opgesteld met
de honderd belangrijkste tradities. Nummer een staat
pakjesavond gevolgd door de kerstboom opzetten enz. De
gilden komen pas op de 33ste plaats. In hoeverre de lijst
representatief is, is onbekend. Toch zijn de processies of
heiligen, ook patroonheiligen van de gilden, in hun bekende
vorm niet vergeten. Gildetradities: is iets dat de gilden moet
aanspreken. Per definitie zijn gildeactiviteiten gebaseerd op
traditie. Is dit nog niet het geval, dan worden voorheen
nieuwe activiteiten al na een paar jaar omschreven als
traditioneel. Behalve dat het gildewezen zelf een
eeuwenoude volkscultuur vormt, zijn speciale activiteiten
dat zeker. Zoals het aloude koningschieten, begeleiden van
processies, gezamenlijke feestmaaltijden, nieuwe koningen
die over het vaandel mogen lopen, de hernieuwde Eed van
Trouw aan het kerkelijk- en wereldlijk gezag. Natuurlijk
vallen ook gildefeesten in alle soorten en maten onder de
traditionele
volkscultuur
evenals
de
onderlinge
schietwedstrijden. Met zoveel traditionele activiteiten is het
niet verwonderlijk dat nieuwe activiteiten al snel het stempel
van traditie krijgen. Belangrijke: tradities en rituelen met
een rijke historie vormen het immateriële erfgoed. Met deze
vormen van volkscultuur wordt de identiteit van een
samenleving zichtbaar. Dit is een goede reden dit
cultuurgoed te koesteren te behouden en te beschermen.

De zilvervloot loopt binnen.
Tijdens Kringdag Peelland 2009 Vlierden zondag 07 juni, is
ons gilde gaan slepen met het prijzenzilver. Wat Piet Hein
deed met de Spaanse Zilvervloot deden onze gildebroeders
en -zusters nog eens dunnetjes over in Vlierden. Maar liefst
zes keer werd een eerste prijs binnengehaald. En dan te
bedenken dat de dag helemaal niet goed begon, nog voor de
optocht begon sloeg Leon Sijbers door zijn trom en moest
hij functieloos meelopen in de optocht. Voor aanvang van de
optocht moest commandant Rob van Seggelen een
noodgreep uithalen met de zilverdragers om ze zonder
bescherming van piekeniers in de optocht mee laten lopen.
Tijdens de optocht had Lia Verberne haar handen vol aan
haar ietwat gespannen paard. Toen het daarna ook nog eens
flink begon te regenen, leek het erop dat het geen geweldige
dag zou worden. Maar, niets bleek minder waar. Bij de
prijsuitreiking bleef de naam van ons gilde maar vallen. De
collega gilden wisten (net als wij) niet wat er gebeurde.
Hieronder een opsomming van categorieën en gildeleden
die deze prijzen hebben binnengehaald. De jeugdvendeliers
Thomas Thijs, Jasper Thijs, Jannick Verberne en Jochem
van den Nieuwenhof behaalden een 1ste prijs bij het
groepsvendelen. Het viertal Guus v.d. Ven, Wim van
Brussel, Ton v.d. Ven en Peter Berkers behaalden de 1ste
prijs kruisboog op de wip. Peter Berkers werd bovendien
kampioen kruisboog op de wip. Tamboer Peter Verberne
prijs trommen klasse Uitmuntend.
behaalde de 1ste
Standaardrijdster Lia Verberne haalde de 1ste prijs op het
toernooiveld. En als klap op de vuurpijl werd het gilde 1ste
in het algemeen klassement. Ze zullen ons niet snel vergeten,
daar in Vlierden!

Gildecongres NBFS Sint Sebastiaangilde te
Bergen op Zoom op 25 april 2009.
Door Wim van Bree:

Ons gilde werd die dag vertegenwoordigd door Henk
Berkers, Mies Sijbers en Wim van Bree. Het vijftiende
Gildecongres werd geopend met een Eucharistieviering in
de St. Gertrudiskerk, bij gelegenheid van het Gildecongres
te Bergen op Zoom van de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden, de Hoge Raad van de Kempen en de Hoge
Gilde Raad van Brabant, onder de titel: Wat het gilde (nog)
waard is. De dag werd afgesloten met een
stadsrondwandeling onder begeleiding van stadsgidsen met
daaropvolgend een receptie aangeboden door de gemeente
Bergen op Zoom. Het was een zinvolle dag met waardevolle
bijdrages van de sprekers. De teksten hiervan zullen ons nog
worden toegezonden en zijn daarna voor geïnteresseerden
bij onze dekenschrijver op te vragen.

Vrijwilligerdag 12-juli-2008.

Europees Schutterstreffen Kinrooi België.

In tegenstelling tot wat we in het vorige klökske melden,
wordt de vrijwilligersdag dit jaar gehouden op zondag 12Juli. De datum is verzet omdat bleek dat 28 juni de
dorpszeskamp plaatsvindt en de organisatie signalen had
ontvangen dat veel van onze vrijwilligers ook op dat
evenement aanwezig wilde zijn. De middag begint om 14:00
uur en duurt tot ongeveer 18:00 uur. Aanmelden via
E-mail: vrijwilligerdag@sintantoniusabtlierop.nl.

Om de drie jaar heeft in regelmatige wissel een Europees
schuttersfeest plaats, dit wordt afwisselend in verschillende
regio’s gehouden. Het Europese schuttersfeest dient vooral
als gemeenschapsbelevenis. Hier treffen zich schutterzusters
en schutterbroeders om samen een groots feest te vieren.
Hierbij staat de kameraadschap volledig op de voorgrond.
Gemeenschappelijke grensoverschrijdende evenementen in
Europa spelen een grote rol; maar ook sportieve

wedstrijden in alle mogelijke disciplines, een overlevering uit
een lange traditie van het schutterswezen, zoals vendelen,
trommelen, muziek, geweer- hand- en kruisboogschieten. Al
naargelang de stad waar deze disciplines plaats hebben,
worden ze uitgebreid met plaatselijke bijzonderheden met als
doel de deelnemers ook de tradities van de respectievelijke
regio leren kennen. De meest in het oog springende wedstrijd
bij dit feest is altijd het „Europakoningsschieten“. Hierbij
wordt uit alle deelnemende naties en gilden de
„Europakoning“ uitgeschoten. Deze koning is voor drie jaar
de hoogste representant van de EGS. Voor de organisatie
van dit feest staan naast de plaatselijke organisator en het
voorzitterschap van de EGS drie speciale commissies ter
beschikking: de schiet-, muziek- en
vendelcommissie.
Jaarlijks vinden er bijzondere manifestaties plaats zoals
vakcongressen en symposia plaats waar de schutters zich
kunnen informeren. Deze seminars dienen ook om met elkaar
kennis te maken en over de verschillende manieren van het
schutterswezen in Europa met heel zijn veelvoud en al zijn
verschillen te discussiëren.

Onder de schietboom
Onze schutters die zondag 24-Mei hebben deelgenomen aan
het Federatie toernooi Kruisboog op wip 2009 te Deurne
hebben de volgende resultaten behaald. In de voorronde
behaalde Ton van de Ven 12 punten, Peter Berkers 13
punten, Wim van Brussel 14 punten en Guus van de Ven
behaalde de maximale score van 15 punten. Met Guus waren
er nog 14 meer die moesten afkampen voor de plaatsen 1 t/m
15. Guus werd uiteindelijk 10de . Wim van Brussel met 14
punten is na het afkampen ook nog in de prijzen gevallen. Er
deden aan dit toernooi 121 schutters mee uit geheel NoordBrabant.
Uitslagen Midzomercompetitie Kring Peelland zie Koepel.

Familie berichten.
22 mei gouden huwelijk van Mies Sijbers en Tonny van
Sijbers -van Horik. Onder begeleiding van het gilde werd
het gouden paar samen met hun kinderen, kleinkinderen,
familieleden en vrienden naar de koepelkerk gebracht waar
als dank voor dit huwelijk een Eucharistieviering, met gilde
ceremonie en muzikaal opgeluisterd door het Groot-Deurnes
gildekoor, werd gehouden. Na deze mooie inspirerende
viering met als voorganger gildepastor Jan Zwirs, werd op
het kerkplein een vendelhulde aan de feestelingen gebracht,
die ondanks de stevige wind door onze weersbestendige
vendeliers Peter en Wim tot een goed einde werd gebracht.
Na een toespraak van hoofdman Henk Berkers werd het
gouden paar met al haar aanhang begeleid naar zaal van
Oosterhout waar de gildebroeders hun felicitaties aan het
bruidspaar en hun kinderen konden overdragen. Mies en
Tonny Sijbers hebben beide heel veel voor het gilde betekend
dit is bij gildeleden en velen buiten het gilde alom bekend.
Vandaar dat vele gildeleden bij deze welverdiende hulde hun
dankbaarheid toonde door hierbij aanwezig te zijn.

Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail klökske

: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
: Rabobank 1288 05 978
: klokske@sintantoniusabtlierop.nl

Home page : http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
E-mail
: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

Agenda t/m September 2009
08 juli

12 juli
15 juli

19-juli
16 augustus
28/30 augustus
06 september

08 september
12 september
13 september
19 september

20 september
21 september
22 september

Zomeravondcompetitie
kruisboog op de wip Sint Agatha
Boekel
Vrijwilligersdag
Zomeravondcompetitie
kruisboog op de wip Sint
Servatius Lieshout
Kringschietwedstrijden Sint
Antonius Abt Lierop
Vrije schietwedstrijd Onze Lieve
Vrouwegilde Aarle-Rixtel
Europees Schutterstreffen te
Kinrooi België
Federatietoernooi
geweerschieten Sint Antonius en
Mariagilde Linden
Najaarsvergadering
Herdenking 65-jarig
bevrijdingsfeest
Schietwedstrijd Sint Jorisgilde
Someren
Kermisaanzegging en openen
Lierop kermis
NBFS-toernooi V-T-B-S Sint
Leonardusgilde Beek en Donk
Koningsschieten OLV-gilde.
Heilig Mis voor de overleden
leden van het Gilde van Sint
Antonius Abt en Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën

NIEUWSBRIEF
Herfst 2009
Jaargang 09-03
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding:
Na afloop van het gildefeest in Vlierden hoorde een
redactielid van het klökske een man uit het publiek zeggen
dat er toch wel veel gedronken werd tijdens zo’n gildefeest.
En inderdaad op gildedagen, verbroederingsfeesten,
teerdag, kermis en koningschieten nemen de gildeleden,
evenals iedere burger op een feest, een pilske of een
borreltje. Volgens de redactie echter, valt het veel drinken
allemaal wel mee. Het belangrijkste doel van ons gilde is en
blijft toch zoals het in de statuten is opgenomen; De
verbonden familietradities in ere te houden en in aanzien te
doen toenemen, de gildegeest en de gildetradities in hun
volle omvang en het gildewezen in de breedste zin te
veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, rekening
houdend met eigentijdse omstandigheden en daardoor "in
overeenstemming met de bedoelingen van de oprichters van
het "Gilde van Sint Antonius Abt" in het belang van het
Gilde van Sint Antonius Abt werkzaam te zijn onder
handhaving en met behoud van het karakter, hetwelk zij
vanaf haar oorsprong heeft gehad ". Zo staat het in de
statuten die we allemaal kennen en daar gedragen wij ons
ook naar. Toch? Het mag voor niet “ingewijden” in het
gildegebeuren zo overkomen, maar tijdens een gildefeest
wordt er hard gewerkt en serieus "gestreden". De optocht,
schietwedstrijden, vendelen, trommen en standaardrijden.
Dat er aan het eind van een gezellig gildefeest of mooie
teerdag iets te hard aan de onderlinge broederschap wordt
gewerkt kan natuurlijk altijd gebeuren. Trouwens, die man,
geen gilde-insider, die erover begon is er zelf ook niet vies
van.

De koning in Kinrooi: (ingezonden stuk)
In het laatste weekend van augustus vond in het Belgische
Kinrooi het Europese Schutters Treffen plaats. Als koning
een buitenkans om daar, samen met zo’n 500 (!) collegakoningen aan deel te nemen. Al vroeg in het jaar wordt de
afspraak gemaakt om met de groenen een Antonius-camping
op te richten en dat is gelukt. Met 3 caravans en een tent
hebben we er een weekendje weg van gemaakt. Voor
herhaling vatbaar aldus de deelnemers! Op zaterdag 29
augustus vond het schieten voor de koningstitel plaats.
Verdeeld over 12 bomen en met zwaar geschut! Helaas was
het na de voorronde over, ik kon me niet plaatsen voor de
finaleronde. Wim van de Eijnden van de rooi ‘gelukkig’ ook
niet!. Met de aanwezige groene gildebroeders en -zusters de
middag doorgebracht onder het genot van zon, een Belgisch
pintje, veel opwaaiend zand en heel veel internationale
gildebroeders- en zusters! Een lekker pintje, gewoon in een
echt glas en nog betaalbaar ook! We blijven per slot van
rekening Hollanders.’s Avonds terug naar de feesttent van
130 bij 60 meter (ongeveer). Bomvol, veel drank, sfeer en
Tirolermuziek. Niet helemaal onze muziekkeuze voor de hele
avond en daarom even later een plaatselijke kroeg
opgezocht. We komen binnen en, jawel, Tirolermuziek. Na
een paar pintjes, terug naar ons kamp. Op de camping
begon de zondag met de viering van de verjaardag van
jeugdvendelier Jasper Thijs. Vervolgens stond de dag in het
teken van de optocht. Ook nu weer mooi weer waarop een
van onze gildezusters besloten had om haar zomertenue te
dragen. Bij het opstellen was het chaos. We hadden
weliswaar een volgnummer, maar dat had geen enkele
waarde. Hier zegevierde het recht van de sterkste. Na een
anderhalf uur geduwd en gewrongen te hebben konden we

eindelijk vertrekken. Een mooie tocht waarin we veel
applaus oogstten én waarin we als gilde geschiedenis
hebben geschreven. We hebben namelijk tijdens de optocht
2 gildes ingehaald (Sint Joris Someren en de schutterij van
Laar). Simpelweg door de binnenbocht te nemen! Sint Joris
en het publiek konden de actie waarderen, de commandant
van Laar helemaal niet! Er waren geen wedstrijden en dus
ook geen prijzen te vergeven. Daarom hebben we met z’n
allen nog wat gedronken en veel mensen bekeken. Al met al
een schitterend evenement. Wij zijn blij dat we erbij waren!
In 2012 is het Poolse Tuchola aan de beurt en in 2015 volgt
het Duitse Peine. Ongetwijfeld ook weer mooie
evenementen! Wie weet zijn we er dan ook weer bij! Want
het is een schitterend evenement in een bijzondere
ambiance!

Auto incasso contributie:
De overheid van ons gilde heeft besloten de
contributiegelden vanaf 2010 zoveel mogelijk middels auto
incasso te gaan innen. Achtergrond van dit besluit is dat het
langsgaan bij de leden en het verwerken van de
binnengekomen contributie erg veel uren van onze overheid
kost. Tijdens de najaarsvergadering van 08 September is dit
besluit toegelicht aan aanwezige leden. Kernpunt van het
voorstel is dat de overheid de leden niet verplicht om aan de
auto incasso deel te nemen. De overheid heeft in haar
besluit gekozen die keuze bij de individuele leden neer te
leggen. Tijdens de komende contributieronde in december,
zal de leden gevraagd worden een formulier in te vullen en
te ondertekenen. Dit formulier zal behalve benodigde
gegevens voor auto-incasso ook een aantal algemene
gegevens bevatten. Het is aan u om dit formulier in te vullen
en akkoord te geven voor auto-incasso. Indien u niet
akkoord gaat met auto-incasso, zal uw contributie net als nu
geinint worden door een lid van de overheid. Indien u
akkoord gaat met auto incasso, zal vanaf 2010 de
contributie automatisch van uw rekening afgeschreven
worden. Een van de gevolgen van deze actie is dat de
overheid niet meer persoonlijk bij u langs komt om u in te
lichten over komende activiteiten als de teerdag. Het is de
bedoeling om deze zaken via deze nieuwsbrief bij u onder de
aandacht te brengen. De overheid vraagt u dan ook om dit
blad goed te lezen zodat u altijd op de hoogte bent van de
gilde agenda en waar, hoe en wanneer u uzelf op kunt geven
om aan deze activiteiten deel te nemen.

Vrijwilligersdag:
12 Juli beleefde het gilde wederom een geslaagde
familiedag. Jong en oud was vertegenwoordigd en het
zonnetje scheen het overgrote deel van de dag. Nadat er
groepen waren gevormd, gingen de deelnemers met elkaar
de strijd aan. Er werd gestart met kruisboogschieten.
Daarna werden de groepen het bos in gestuurd. Nog niet
alle groepen waren terug, toen de regen plotseling met
bakken uit de hemel kwam vallen. Gelukkig werden de
laatste groepen - drijfnat - met gelach ontvangen door de
andere gildebroeder en -zuster. Terwijl de kleren te drogen
werden gehangen, storten de deelnemers zich op de vragen,
die betrekking hadden op het roemruchte verleden van de
schut. Gelukkig kon iedereen gauw weer naar buiten - de
zon scheen weer, de hamburgers waren knapperig bruin en
de biertjes heerlijk koel. Wim en Ton maakten alles in
gereedheid voor het geweerschieten.

De gildezusters en broeders kwamen gretig naar het geweer
om de rode vogel naar beneden te halen. Dagkoning werd wederom met veegeluk Rob van Seggelen. Toen hij
overdonderd door zijn eigen 'prestatie' de vogel opraapte,
scheurde hij prompt uit zijn broek!
Huub van den Eikhof, Frits van Lieshout, Martijn Thijs,
Hanny van de Ven, Wim van Bree, Frans Sijbers en Ine van
Lieshout sloten deze gezellige familiedag winnend af.

Kleinigheidje!!!
In de historie van het gilde is het hoogst zelden voorgekomen
dat er geen kermis aangezegd is op kermiszaterdag. Dit jaar
was dit vanwege personele problemen wel het geval. Er was
geen mogelijkheid om een of meer tamboers vrij te maken
voor het aanzeggen. Als alternatief heeft bestuurslid Wim
van Bree samen met zijn vrouw Petra de donderdag voor de
kermis, alle bestuursleden langsgefietst en ze meegedeeld dat
het aanzeggen op zaterdag geen doorgang kon vinden. Onze
‘vrienden’ van OLV-gilde heeft het gilde uit de brand
geholpen door bij koning Frans en koningin Silvia alsnog de
Kermis aan te zeggen. Mede hierdoor is Kermis dit jaar
succesvol verlopen.

Agenda t/m December 2009
04 oktober
10 oktober
18 oktober

Kring kampioenschappen te Lierop
Hoofdliedendag ’s Hertogenbosch
Vrije schietwedstrijd Sint
Leonardusgilde Beek en Donk
24 oktober
Vrije schietwedstrijd
zaterdagavond Sint Jorisgilde
Someren
25 oktober
Jaarvergadering
kruisboogcommissie Vlierden
31 oktober
Najaarsoudijzeractie
08 november Vrije schietwedstrijd Sint Servatius
Lieshout
22 november Intocht Sint Nicolaas
22 november Indoor jeugdvendeltoernooi te
Raamsdonk

Nieuwe Koning O.L.V.-Gilde:
Maandag 21 September heeft onder grote publieke
belangstelling het koningschieten van ons zustergilde
plaatsgevonden. Tijdens de opening van Lierop kermis op de
zaterdag werd er al flink gespeculeerd wie de opvolger van
koning Wim van den Eijnden zou worden. Iedereen behalve
Wim zelf waren ervan overtuigd dat er een nieuwe koning
geschoten zou worden. Op maandag toen Toon van
Vroonhoven na 190 schoten koning werd, bleek dat iedereen
behalve Wim het al op zaterdag bij het rechte eind had. Voor
het eerst sinds lange tijd heeft ons zustergilde met Toon een
koning die tot kermismaandag niet in het uniform was. Wij
wensen koning Toon prachtige jaren toe. Volgend jaar wij
weer. Naast de echte koning is er natuurlijk ook elk jaar de
koning van de Gokschut. Er wordt door steeds meer mensen
op de tijd geraden dat de vogel valt. Vorig jaar viel hij om
12.47 uur en was gildelid Rene Maas de gelukkige. Dit jaar
viel de vogel om 13.12 en was het gildelid Everard vd
Zanden die goed gegokt had. Ook aan Everard willen wij als
redactie de felicitaties overbrengen.

Onder de schietboom:
Afgesloten de onderlinge schietcompetitie (2008 – 2009) van
de beide Lieropse gilden. Deze competitie omvat de
onderdelen Kruisboog op wip, Geweer opgelegd en Geweer
Vrije hand. Alle drie gewonnen door klassement winnaar Ad
Vlemmix. Eindstand “Grúún” schutters. Kruisboog op wip:
2de Guus van de Ven, 5de Peter Berkers, 8ste Wim van
Brussel, 9de Ton van de Ven, 11de Dirk van de Ven, 12de
Frans van de Ven. Geweer opgelegd: 2de Dirk van de Ven,
6de Wim van Brussel, 9de Guus van de Ven, 10de Ton van de
Ven, 11de Frans van de Ven, 12de Peter Berkers. Geweer
Vrije hand: 5de Guus van de Ven, 8ste Ton van de Ven, 9de
Dirk van de Ven, 11de Peter Berkers, 13de Wim van Brussel,
14de Frans van de Ven. Algemeen klassement: 4de Guus van
de Ven, 8ste Dirk van de Ven, 9de Ton van de Ven, 10de Wim
van Brussel, 11de Peter Berkers, 13de Frans van de Ven. De
onverwachte prijs Dirk van de Ven.
Eindstand Midzomercompetitie kruisboog Kring Peelland 2009.

4de Peter Berkers, 5de Guus van de Ven, 7de Wim van
Brussel, 8ste Ton van de Ven, 17de Dirk van de Ven, 1ste
viertallen Peter Berkers, Wim van Brussel, Guus van de Ven,
Ton van de Ven. De uitslagen van de competitieronden
waren te lezen in de Koepel en op Slaponline.nl

Familie berichten:
25 juli, 50-jarig huwelijksjubileum Jan van Gestel en An van
Gestel-Boerenkamp.
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NIEUWSBRIEF
Winter 2009
Jaargang 09-04
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.

Functies in het gilde.

De geleerden hebben het aangekondigd; het klimaat
veranderd. Temperatuurfluctuaties en regenbuien wisselen
elkaar niet alleen sneller af, maar kennen ook grotere
uitschieters. Tijdens het Oud Limburgse Schutterstreffen
(OLS 2009) te Neer werd de optocht meerdere keren
stilgelegd omdat ambulances er aan te pas moesten komen
de door hitte bevangen, schutters af te voeren. Gelukkig
bleek er uiteindelijk niets ernstigs aan de hand. Maar, wat
als wij gildebroeders en –zusters tijdens de feesten bij 30
graden Celsius of meer met dichtgeknoopte uniformen van
zware stoffen door de straten gaan? Die kansen nemen
almaar toe. De voorbije zomer had meer dan 30 zomerse
dagen van 25 graden of meer. De warmste dag met 38
graden werd gemeten in Limburg. We moeten hierover niet
al te somber doen maar het is wellicht iets over na te denken
en wat bewuster met CO-2 uitstoot om te gaan. Wij allen
zijn ten slotte verantwoordelijk voor wat zich nu afspeelt.
Na dit zware onedrwerp nu iets leukers: met plezier en trots
kunnen we aan het eind van dit jaar terugkijken naar onze
optredens tijdens de geslaagde gildenfeesten in Vlierden,
Kinrooi en bij plaatselijke optredens onder meer de
bevrijdingsherdenkining. Een minpuntje was het door
omstandigheden voorbij moeten laten gaan van het
trationele kermis aanzeggen bij Koning en leden van de
overheid. Over deze en vele andere onderwerpen kunt u
lezen in het uitgebreid jaaroverzicht 2009 wat via de
secretaris van ons gilde te krijgen is.

Commandant: in voorgaande uitgaven van 't Klökske
hebben we wat verteld over de overheidsfuncties. Nu willen
we iets vertellen over de overige functies in het gilde. De
functie commandant bestaat in ons gilde vanaf 1997. Zijn
taak is leiding te nemen en de commando’s te geven die
behoren bij het aansturen van het gilde. De eerste
commandant was Henk Berkers de huidige is Rob van
Seggelen. Voor 1997 was deze taak toebedeeld aan de
hoofdman. Maar om de taken van de hoofdman te verlichten
is besloten om een commandant aan te stellen. Het zilveren
schild dat de commandant draagt is in 1997 geschonken
door Maarten van den Bogaard (Gzn) en Harrie Verberne
(Gzn).

Auto incasso contributie deel 2.
In het vorige klökske hebben we het gehad over het
voornemen van de overheid om het innen van
lidmaatschapgelden en abbonementen op de gildetrom
automatisch te innen. Dit kan natuurlijk niet zonder de
uitdrukkelijke toestemming van ieder afzonderlijk lid. Om
deze toestemming te regelen, zal het dit jaar voor het laatst
zijn dat de overheid alle leden binnen de gemeente Someren
na zal gaan fietsen om de cotributiegelden op te halen.
Tijdens de komende december ronde zal het overheidslid
wat u bezoekt per lid in uw gezin een formulier bij zich
hebben. Het formulier bevat de leden gegevens die bij de
overheid bekend zijn. Om die gegevens aan te vullen en
fouten te corrigeren wordt u verzocht dit formulier tijdens
het bezoek van de gildevertegenwoordiger te corrigeren en
aan te vullen. Behalve het aanvullen en corrigeren van
gegevens wordt dit formulier ook gebruikt om uw
toestemming van autoincasso vast te leggen. Dit betekent
dat als u het gilde toestemming geeft om contributie
automatisch af te schrijven, er vanaf volgend jaar niemand
langskomt om contributie op te halen.
Voor alle duidelijkheid, ook als u geen toestemming voor
autoincasso geeft, vragen wij u de formulieren op foute
informatie te controleren en daar waar nodig aan te passen
of aan te vullen. Met de verbeterde formulieren kan de
ledenadministratie op een nog hogere nivo worden
gebracht. Namens de overheid, dank voor uw medewerking.

Van de overheid.
Oproep voor nieuwe tamboers en vendeliers: vendeliers en
tamboers in spé. Leden van 8 tot 88 jaar zijn van harte
welkom om zich aan sluiten bij de huidige tamboers en
vendeliers, van dit bijzonder en met veel gevoel voor traditie
en historie omkleedde Gilde van Sint Antonius Abt. Tamboer
of vendelier worden, het klinkt ouderwets of outbollig, maar
het is juist iets wat helemaal past in deze tijd. Het gilde is
ontstaan in een tijd waar het belang van waarden en
normen zeer belangrijk was en de gilden deze bewaakten en
verspreiden. Hier staan we ook nu nog voor. Dit doen we op
een eigentijdse manier, met behoud van historie, traditie en
gevoel voor gezelligheid, aangepast aan de tijd waarin wij
leven.
Wat vertegenwoordigen tamboers en vendeliers? Zij
bepalen voor een belangrijk deel het gezicht van het gilde.
“Als het gilde uitrukt, trekken zij naast de koning en
koningin de meeste aandacht. Als vendelier geef je een
complete show weg met de vendels met de kleuren van het
gilde onder begeleiding van de diepe gildetrommen van de
tamboers. Voor andere gildebroeders- en zusters zijn
verschillende functie zoals vaandrig, standaardrijden,
zilverdrager en piekenier. Bij vele gelegenheden, zoals de
optrekdag, Koninginnedag, koningschieten en andere
activiteiten, rukt het gilde uit om zich te presenteren. Dit
komt voort uit de oorsprong van het gilde: naast het
verdedigen van “outert” en “heert” (huis en haart) en de
zorg voor de armen is ons gilde een voorloper van de
huidige politie en sociale dienst. Naast de officiële
momenten, denk aan het koningschieten is er volop ruimte
voor gezelligheid tijdens vergaderingen en acties, onder
andere de geranium en oud ijzer acties. Saamhorigheid
staat binnen het gilde letterlijk hoog in het vaandel. En om
de geschiedenis van ons familiegilde voort te zetten is er
aanwas nodig van vendeliers en tamboers of gewoon
geüniformeerde gildebroeders –zusters. Tijdens het ophalen
van de contributie zullen zij die ooit als jongeling de
vendelstok in zijn handen heeft gehad en hij of zij die ooit de
trom heeft geroerd bij welke club dan ook uitgenodigd
worden om hierover met de overheid te praten in gildehuis
Eet- en Drinkcafé ’t Jagershuis.

Videoclip.
Zondagmiddag 18 oktober heeft de Lieropse coverband
“Lock Nine” op de gele zandberg een videoclip opgenomen
van haar eerste single ‘Lost mens hand’. Voor de clip waren
onder andere leden van A Capella en De Grúún Schut
uitgenodigd. Zij acteerden alsof ze dit al jaren gedaan
hadden. In totaal werden er in prachtig herfstweer 5 uur
filmopnames gemaakt. De videoclip is zaterdagavond 07
november in theater de Bosuil in Weert aan het publiek
gepresenteerd.

Sprookje.

Agenda t/m maart 2010
01 januari
02 januari
16 januari
18 januari
16 maart
20 maart
21 maart

Nieuwjaarsreceptie Vurherd
Nieuwjaarsreceptie Gemeentehuis
Teerdag
Kaartavond
Rood/Groen overleg
Voorjaarsoudijzeractie
Meeusrace te Lierop

Dekenschatbewaarder: Ronny Thijs Boerenbruidegom
tijdens carnaval 2009: er is een land niet zo heel ver hier
vandaan, daar zie je bij binnenkomst “Kauwvoetenland”
staan. Zo begon tijden het prinsenbal van CV de Kaauw
Voetjes de verkiezing van boerenbruidspaar. Tijdens dit
eindeloze sprookje uit duizend en géén nacht gaan Ronny
Thijs en Francis van de Westerlo zich tijdens
carnavalsdinsdag in het onecht verbinden. Een samenvatting
van de gegevens van het bruidspaar tijdens de verkiezing
bekend gemaakt. Ronny, 45 jaar, afkomstig uit het verre
Oosterse Asten getrouwd met Josephine van de Ven, hebben
samen drie zonen Martijn, Jasper en Thomas. Zijn lijfspreuk,
noar min drie jagers: “Meiskes zijn als prinsesjes, als
zodanig zulde ge ze behandelen!” Zijn onechte bruid is
Francis van de Westerlo, 42 jaar, opgegroeid in Mierlo,
gehuwd Peter van Stiphout hebben een dochter Eefje en een
zoon Cas. Haar lijfspreuk: “Leer van gisteren, droom van
morgen maar leef vandaag!”

Teerdag 2010.
De eerste grote gildeactiviteit van het nieuwe jaar 2010 is de
teerdag op 16 januari. Deze begint zoals gebruikelijk met
een Eucharistieviering ter intentie van de overleden leden
met speciale aandacht voor Karel van den Bogaard die na de
teerdag van 2009 is overleden. Vervolgens de
Jaarvergadering, met de gebruikelijke agendapunten:
notulen 14 januari 2009, jaar- en financieel verslag de
bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Jan van den
Eijnden en Rob van Seggelen. ‘s-Avonds zal in zaal Van
Oosterhout de traditionele teeravond gehouden worden. Er
zal deze dag een huldiging plaatsvinden van jubilarissen
Driek van de Ven (Gzn) 70 jaar lid, Jan van de Laar 50 jaar
lid, René van de Ven (Jzn) en Peter Verberne (Pzn) beide 25
jaar lid. Ook Jan van Eijk wonende op Curaçao is 25 jaar
geleden ingeschreven. Hij zal hierover door de overheid
worden geïnformeerd. Als de zondag voorbij is en we weer
een beetje bekomen zijn van de teeravond, is het maandag en
kan de kaartavond met de spelsoorten rikken, jokeren en
toepen bij gildehuis Eet- en Drinkcafe ’t Jagershuis
beginnen.

Familie berichten.
Karel van den Bogaard: 25 oktober op 52 jarige leeftijd
overleden. De overheid is de familie persoonlijk gaan
condoleren en heeft de diensten van het gilde aangeboden.
Avondwake en uitvaartdienst werden door overheid- en
gildeleden bijgewoond. Karel lid sinds 1987, was niet
geüniformeerd maar heeft zoals gebruikelijk in (2005) zijn
zoon Joost lid gemaakt. Joost is de 5de generatie in het gilde
die de naam van den Bogaard draagt.
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NIEUWSBRIEF
Jaargang 10-01
Lente 2010
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.
Gilde en broederschap: net als bij een sportvereniging of
muziekgezelschap, is een gilde een vriendenclub.
Gildebroeders (lees verder als gildebroeders en –zusters)
gaan niet alleen met elkaar om, om feest te vieren maar
gaan ook op sportieve met elkaar de strijd aan. Het
koningschieten, de wedstrijden met kruisboog en geweer
vallen wel het meest op. Maar ook tamboers en vendeliers
proberen beter op de trom te slaan en mooier te vendelen
dan die van de andere gilden. Het deelnemen aan
gildefeesten is een favoriete bezigheid van vele
gildebroeders. Alle gildeactiviteiten leiden er automatisch
toe dat een gevoel van verbroedering ontstaat. Dat wil
zeggen dat gildebroeders een hechte band met elkaar
hebben. Vrienden worden dan broeders, die het niet alleen
leuk maar ook belangrijk vinden om dingen met elkaar te
doen. Dat doen gildebroeders al eeuwen lang. Vandaar dat
gilden in de tijd dat ze ontstonden ook wel broederschappen
werden genoemd. Letterlijk betekent dat “een vereniging
van broeders” die iets met elkaar hebben en voor elkaar
klaar staan wanneer dat nodig is.

Teerdag 2010.
Vooraf gehuldigd: op de vooravond van de teerdag bezocht
een delegatie van het gilde Driek van de Ven, zoon van
Godefridus (Fried) van de Ven. Driek werd gehuldigd voor
zijn 70 jaar trouwe lidmaatschap aan het gilde. In het bijzijn
van zijn broer en zussen nam hij de felicitaties in ontvangst.
Het werd een gezellige bijeenkomst waar veel herinneringen
van vroeger over het gilde werden opgehaald
Eucharistieviering: voorgegaan door gildepastor Jan
Zwirs. Na deze viering trokken de leden naar de
jaarvergadering in gildehuis Eet- en Drinkcafé ’t Jagershuis
Jaarvergadering: deze werd door onze hoofdman geopend
met een christelijke groet, waarna de vergadering begon
met de behandeling van het jaar- en financieel verslag, het
bespreken en goedkeuren van het jaarprogramma 2010.
Hoogtepunten in dit jaar zijn op 30 mei Kringdag Peelland
2010 bij Sint Joris te Gemert, op 20 juli een Vrij Gildefeest
bij Sint Lambertus te Someren-Eind, op 12 september een
Verbroederingsfeest in het DAS-gebied bij Sint Joris te
Asten. Daarnaast hebben we een aantal reguliere
activiteiten zoals het opluisteren van plaatselijke en
gemeentelijke festiviteiten. Jan van den Eijnden en Rob van
Seggelen werden herkozen als lid van de overheid en Silvia
Sijbers – van den Heuvel volgde het statutair aftredend
kascommissielid Gaby Bekx - Haazen op. Peter Berkers
werd gekozen tot gildelid van 2009. Peter, een trouw lid,
archivaris, vendelier, schutter met kruisboog en geweer,
medewerker bij oud-ijzer- en geraniumactie en vele overige
klussen. Na een levendige rondvraag werd de vergadering
afgesloten.
Schenkingen: van familie de Vries een smeedijzeren inklap
standaard voor het gildevaandel. Jeugdvendeliers Jochem
van de Nieuwenhof, Jasper Thijs, Thomas Thijs, Janick
Verberne schonken hun prijszilver van het afgelopen jaar,
Martijn Thijs met diverse prijsschilden en familie Thijs een

prijsschild uit 1965 van Sjef van de Ven. Enkele
gildebroeders schonken hun gewonnen prijszilver. Een al
lang vermist tinnen herinneringsbord van een gildefeest uit
Belgische Mechelen bleek bij Rob van Seggelen thuis dienst
te doen als fruitschaal. Nu Rob een nieuwe schaal heeft
belemmerde hem niet meer het bord in te leveren bij ons
gilde.
Teeravond: in zaal Van Oosterhout werd het inmiddels
traditioneel koud en warm buffet geopend door koning en
koningin Frans en Silvia Sijbers. Drie jubilerende
gildebroeders kregen een oorkonde en de bijbehorend
versierselen uitgereikt t.w.: Jan van de Laar 50 jaar lid,
René van de Ven en Peter Verberne beide 25 jaar lid.
Hoofdman Henk Berkers had voor iedere jubilaris een
persoonlijk woordje. Zelfs voor de (afwezige) 3de 25 jarige
jubilaris Jan van Eijk, woonachtig op Curaçao, was een
woordje voorbereid want hij verwachte dat Jan hiervoor
zeker even zou overkomen. Na de felicitaties ging het feest
verder met muziek van DJ “Bert” en troubadour Piet
Driessen. Het bleef tot in de kleine uurtjes gezellig. Met deze
geslaagde teerdag heeft het Gilde van Sint Antonius Abt een
goede start gemaakt voor het gildeseizoen 2010.
Nieuwe leden: tijdens de teerdag zijn als nieuw lid
ingeschreven: David van de Ven (Frans van de Ven (Frzn)
Robbie van de Ven (Guus van de Ven (Fzn).
Kaartavond: op de maandag na de teerdag, de traditionele
afsluiting van het patroonsfeest. We feliciteren de winnaars
Silvia Sijbers–van de Heuvel (jokeren) en Martien van de
Ven (rikken) met hun behaalde resultaat.

Verslag Kringvergadering Vlierden
Zaterdag 6 maart. Gildebroeders verzamelden zich in café
Thijssen, alwaar een kop koffie genuttigd werd. Ruim voor
tijd klonk het fluitsignaal voor vertrek naar de kerk die pal
naast het pand Thijssen staat. De ruim 75 gildebroeders in
optocht werden voorafgegaan door het Vlierdense gilde Sint
Willibrordus. Het officiële gedeelte van de dag begon
traditiegetrouw met een Eucharistieviering, voorgangers d
Piet Schellens pastoor te Vlierden en gildeheer van Sint
Joris Asten en Kringpastor Jan van Berkel uit Bakel. De
zang was van het Groot Deurnes Gildekoor, speciaal in het
kader van het 75-jarig bestaan van Kring Peelland
aangevuld door gildebroeders uit diverse Peellandse gilden.
Na afloop van de viering en koffietafel de jaarvergadering
vergadering. Na de opening van de vergadering met de
christelijke groet door Kringvoorzitter Loek Swinkels
verwelkomde hij de aanwezigen en met speciaal woord de
ereleden. Tevens doet de voorzitter enkele mededelingen,
onder meer het jeugdbeleid, Vrij gildefeest Sint Lambertus
Someren-Eind, Sint Jorisdag Asten (D.A.S.), betere
afstemming van data met gildeactiviteiten, en de Kringdag
2010 Gemert. Alle gilden en kringcommissies waren
vertegenwoordigd. De notulen van de jaarvergadering 2009
werd goedgekeurd. Het financieel verslag en begroting
werden geleid en becommentarieerd door penningmeester
Henk de Hair tevens vicevoorzitter Deze laatste en Loeks
Swinkels waren aftredend in het bestuur.

Beiden werden unaniem herkozen. Loek Swinkels werd voor
een periode van drie jaar herkozen als kringvoorzitter. Hij
deelde tevens mee, dat dit zijn laatste zitting zou zijn. Theo
van Woerkum hield een uiteenzetting van de festiviteiten
betreffende het 75-jarig bestaan van de kring. De Brabantse
Avonden hadden uiteindelijk toch wat geld gekost. De PRactiviteiten van Eindhovens Dagblad werden door
omstandigheden niet volgens eerder opgezet plan uitgevoerd.
Er komt wel een boek i.s.m. het ED uit, in welk door
redacteur Piet Snijders alle gildes in een verrassend
perspectief geplaatst zullen worden. Henk de Hair hield een
onderhoudend
betoog
over
het
werk
dat
de
aanbevelingscommissie “Jeugdbeleid” verricht had in
opdracht van de NBFS (Federatie). Hier kwam o.a. een
vernieuwd scholenproject aan de orde. Het “grote”advies
van de commissie was, dat bij de NBFS een permanente
jeugdcommissie ingesteld zou moeten worden. Alvorens de
vergadering te sluiten

Mededelingen Van de overheid.
Pelgrimage Lourdes / Montserat: van woensdag 22
september tot en met zondag 03 oktober 2010 organiseert de
Stichting Pelgrimage een pelgrimsreis naar Montserat in
Spanje en het Franse Lourdes, twee bekende
Mariabedevaartplaatsen. Montserat in de buurt van
Barcelona is bekend om zijn beeld van de Catalaanse
patroonheilige “La Morena” (Zwarte Maagd). Lourdes is de
bekendste Europese bedevaartplaats, waar Maria ruim 150
jaar geleden herhaaldelijk is verschenen. Het betreft een 12daagse busreis (Pelikaan reizen), waarbij broederschap en
saamhorigheid voorop staan, gaan pelgrimerenen en
cultuurtoerisme hand in hand. Voor nadere informatie kan
men zich wenden tot het secretariaat van de StichtingPelgrimage, Harrie Bruijns, telefoon 076-5932059, e-mail:
harriebruijns@ziggo.nl

Agenda t/m juni 2010
06 april Groot Someren overleg
11 april Schietwedstrijd geweer Sint Joris te
Someren
18 april Schietwedstrijd geweer Sint Servatius te
Lieshout
30 april Koninginnedag Lierop/Someren
01 mei Geraniumactie
02 mei Schietwedstrijd Kans Plus O.L.V. van de
Zeven Weeën te Lierop
12 mei Zomeravondcompetitie Sint Antonius
Abt te Deurne
16 mei Schietwedstrijd geweer Sint Lambertus
te Someren-Eind
19 mei Zomeravondcompetitie Sint Antonius
Abt te Lierop
23 mei NK Vrije hand geweer schieten Sint Joris
te Dorst (Pinksteren)
24 mei NBFS-toernooi kruisboog op wip, Sint
Jorisgilde Haaren
30 mei Kringdag Peelland Sint Jorisgilde te
Gemert

Sprookjeshuwelijk.
Het was als een sprookje bedoeld en het werd ook een
sprookje. Francis van Stiphout en Ronnie Thijs genoten van
de belangstelling die ze kregen op hun onechte bruiloftsfeest.
Je kon zien dat de voor deze gelegenheid speciaal
ingehuurde burgervader Gerard Claassen gewend was dit
soort voltrekkingen te doen. Voor het bruidspaar was het
nieuw maar het leek allemaal net echt. Het was echt een
sprookjespaar van “duizend en géén nacht”. Na de
voltrekking waren er vele felicitaties en verschillende
optredens van families, vrienden en kennissen. De muziek
deze middag werd verzorgd door de hofkapel de
Koepelbloazers en DJ Peter Maas. Beide voelden goed aan
wat de feestelingen wilden. Het onechte huwelijksfeest van
Francis en Ronny was een van onderdelen van een geslaagd
Carnaval 2010.

Familie berichten
Overleden: 13 februari An Swinkels – van Horik (88 jaar).

Representatie
25 februari; uitvaartdienst en begrafenis bijgewoond van de
Bakelse Sint Willibrordus gildebroeder Jan Beekmans.
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NIEUWSBRIEF
Zomer 2010
Jaargang 10-02
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.
Het is weer hartje zomer en wellicht zit u op dit
moment lekker buiten in de tuin. Heel de dag gefietst,
nog steeds een zere kont, op de terugweg een frietje
gegeten en nou met een lekker pilske rustig ‘t
Klokske lezen dat via e-mail of bezorger bij u is
binnengekomen. Het is een bijna vakantie, niet dan?
Ook het gilde heeft een korte pauze. De eerste helft
van het seizoen zit er weer op. Daar moeten we toch
even van bijkomen. Het feest rondom het 75-jarig
bestaan van Kring Peelland, gevierd tijdens de
Kringdag Peelland 2010, 30 mei, bij Sint Joris
Gemert en het Vrij-gildenfeest, 20 juni, bij Sint
Lambertus Someren-Eind zitten er op. Het waren
mooie gildedagen waar broederschap en sportiviteit
hoogtij vierde en waar we enkele mooie prijzen
hebben binnengehaald, genoeg voor ons om over te
schrijven en dus voor u om te lezen. Veel plezier
ermee en nog een prettige vakantie! Langzaamaan
maakt het Gilde zich op voor nog twee grote
evenementen. Het Verbroederingsfeest DAS-gebied
in Asten, 12 september en natuurlijk het
koningschieten op 20 september. Er wordt al druk
gegist, gezeverd en gezwetst wie de nieuwe koning
zal worden. Maar een ding is zeker dat weten we pas
als d’n vogel is gevallen. Maar ut gissen, zeveren en
zwetsen over de aanstaande koning is een mooie
bezigheid en het toont aan dat het aloude
koningschieten bij de gildeleden leeft.

Kringdag Peelland 2010 Gemert.
Zondagmiddag 30 mei togen we met z'n allen,
gildebroeders en –zusters naar het gildeterrein
aldaar. De temperatuur was kil en het was droog nog wel- maar bij de start van de optocht werd de
niet gevraagde zegening van boven ingezet. Maar
achter de voorgangers Lia Verberne trots gezeten op
haar paard, tamboer Peter Verberne en “invaller”
commandant Jos van Lieshout werd de natte optocht
volbracht. Ook tijdens de massale opmars en
slangendefilé bleef het maar regenen. Na weken van
training en geheelonthouding begonnen onze
gildebroeders en –zusters, gebrand om de eer van het
gilde hoog te houden, aan de wedstrijden schieten,
standaardrijden, trommen en vendelen. Tussen de
buien door behaalde Lia Verberne naast de 1ste prijs
prijs op het
standaardrijden optocht een 2de
toernooiveld, Peter Berkers werd 2de vendelen
categorie 50+ Z.A en het gilde behaalde een
prachtige 2de prijs algemeen klassement. Afsluitend
het was een nat en koud maar mooi gilde-evenement

Vrij-gildefeest Someren-Eind.
Zaterdagmiddag 19 juni, het Nederlands Elftal had
zojuist de tweede voorronde wedstrijd tegen Japan
dstrijd met 1-0 gewonnen. Tijd voor de gildebroeders
en –zusters om naar
Someren-Eind te vertrekken om daar samen met de
groot Somerense Gilden het Vrij-gildefeest van Gilde

Sint Lambertus te openen. Na de onthulling van het nieuwe
gildevaandel, een optocht door Someren-Eind en de
aanbieding van een kringvaandel aan het Eindse gilde was
de opening een feit.
De weersvoorspelling voor de zondag was zag er niet best
uit. Gelukkig hadden ze het Hilversum wéér eens mis. Het
werd een mooie droge dag met de voor onze uniformen
juiste temperatuur. Het paard van Lia Verberne er niet veel
zin in, om te vertrekken in de optocht. Lia moest alle zeilen
en nog meer bijzetten om haar in de optocht te houden. Na
de optocht volgede de massale opmars en het traditionele
slangendefilé Dit was wederom een prachtig schouwspel
voor het talrijketoegestroomde publiek.
Aan dit mooi gildefeest hield ons gilde als aandenken een
mooi zilveren herinneringsschild over.
Zowel zaterdag als zondag werd de geblesseerde koning
Frans Sijbers en commandant Rob van Seggelen op een
voortreffelijke vervangen door oud-koning Jos van Lieshout
en reserve commandant Ronny Thijs. Zo konden we
zondagavond na dit geslaagde gildefeest voldaan naar huis.

Functies in het gilde.
In voorgaande uitgaven van 't Klökske hebben we wat
verteld over de overheidsfuncties. Nu willen wij iets
vertellen over de overige functies in het gilde, in de vorige
uitgave was die van de Vaandrig nu de standaardrijder.
De standaardrijder voert het standaard, het "visitekaartje"
van het gilde. Het voeren van de standaard is een voorrecht.
Bij veel gilden is een standaardrijder lid van de overheid,
bij ons gilde hoeft dat niet. Evenals de vaandrig moest hij
bij veel gilden ongehuwd zijn.
Voor het gilde uit rijdt hij te paard met de standaard, die hij
in de rechterhand in een steun aan de voetbeugel houdt. In
een zigzaggende kronkellijn maakt hij links en rechts de weg
vrij voor het vaandel en het gilde rondom de koning. De
standaardrijder is een goed ruiter, die in een moeilijke gang
behendig zijn paard door het publiek stuurt, dit met de
standaard in zijn hand. Op gildefeesten zijn er volgens een
vast reglement wedstrijden in het standaardrijden. Op een
baan van 15 x 40 meter moet er gereden werden in een
bepaald slagpatroon, zowel in stap als in draf. Lia Verberne
is sinds 1990 standaardrijder.

Onder de schietboom:
Peellandse schutters schieten ruim 400, = euro bijeen voor
KansPlus Asten/Someren.
De schietwedstrijden ten bate van KansPlus afd.
Asten/Someren” hebben het mooie bedrag van ruim 400, =
euro opgeleverd. Dit jaar was het de 29ste keer dat de
Gilden Sint Joris (Asten), Sint Joris (Someren-Dorp), Sint
Lambertus (Someren-Eind) en beide Lieropse gilden Van
Sint Antonius Abt en Onze lieve Vrouw van de Zeven Weeën
geld inzamelden voor KansPlus Asten/Someren. De
wedstrijden werden geopend door Somerense wethouder
Theo Maas en de prijzen werden uitgereikt door de
voorzitter van KansPlus Henk Hoeben.
Uitslagen Grúún schutters: Erekampioen: 2de Peter
Berkers. Personeel: 1ste Ton van de Ven, 6de Wim van
Brussel. Vrije hand: 3de Guus van de Ven. Bejaarden: 1ste

Peter Berkers. Puist: 1ste Peter Verberne, 7de Frans Sijbers.
Uitslagen
Midzomercompetitie
kruisboog
op
wip
KringPeelland.
Deurne: 15p. Wim van Brussel, Guus van de Ven, 14p. Ton
van de Ven, 13p. Dirk van de Ven, 11p. Peter Berkers.
Lierop: 15p. Peter Berkers. 14p. Dirk van de Ven, Guus van de
Ven. 13p. Ton van de Ven. 12p. Wim van Brussel.
Aarle-Rixtel: 14 p. Dirk van de Ven, Guus van de Ven. 13 p.
Wim van Brussel, Ton van de Ven.11 p. Peter Berkers.
Lieshout: 14p Dirk en Ton van de Ven, 12p Wim van Brussel,
5p Guus van de Ven.
Vlierden: 14p. Guus van de Ven, Ton van de Ven, Wim van
Brussel. 13p. Dirk van de Ven.
Gemert Kringdag: 11p. Wim van Brussel, Dirk van de Ven 9
p. Ton van de Ven, 8p. Peter Berkers.
NBFS toernooi Kruisboog op wip 2010 Haren: 13p. Ton van
de Ven, Wim van Brussel. 12p. Guus van de Ven. 11 p. Peter
Berkers.

Agenda t/m September 2010
02/04 juli
07 juli
11-juli
14 juli
15 augustus
29 augustus
5 september

Representatie:
Receptie: 01 april bezocht Martien Kusters bij gelegeheid van
zijn afscheid als wethouder van de gemeente Someren.
Koninginnedag: deelgenomen aan de Oranje kinderoptoct in
Lierop en de Aubade in Someren.
Uitvaartdienst en begrafenis: zaterdag 22 mei in Heusden de
uitvaart en begrafenis bijgewoond van de Somerense Sint
Jorisgildebroeder Wim Bankers.
Receptie: zaterdag 29 mei de recepties bezocht van van de 75jarige Bond van Schuttersgilden Kring Peelland en het
Gemertse Sint Jorisgilde ter gelegenheid van Kringdag
Peelland 2010.
Onderscheiding. Mies Sijbers is tijdens de receptie ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Bond van
Schuttersgilden 29 mei in Gemert onderscheiden met een
nieuwe ingestelde kringonderscheiding genaamd “Auter en
Heerd”. De gilden hebben sinds jaar en dag een band met de
kerk en dit is terug te leiden naar de eeuwenoude doelstelling
van de gilden “voor Auter en Heerd” (Pro aris et tocis – voor
kerk en samenleving).”Deze onderscheiding, een zilveren
draagschild, ontvingen naast Mies Sijbers nog twee
gildebroeders; Jan Huijbers Sint Leonardus Beek en Donk en
Jan Verheijen Sint Lambertus Someren-Eind. De
onderscheidingen werden uitgereikt door Kringvoorzitter Loek
Swinkels.

Familie berichten:
Overleden: 13 april op 93-jarige leeftijd Mien van den
Boogaard – van Asten, de moeder van oud-koning Lambert
van den Boogaard.
Geboren: 04 juni 2010 Mik zoon van Leon & Cathelijne
Sijbers – Raijmakers.
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7 september
12 september
18 september
19 september

20 september
26 september

Black Hawk 100 Lierop.
Zomeravondcompetitie Sint Agatha
Boekel.
Schietwedstrijd geweer Onze Lieve
Vrouw te Aarle-Rixtel
Zomeravondcompetitie O.LV-gilde
Lierop.
VRIJE schietwedstrijd (geweer)
Sint Leonardus te Beek en Donk
LKS toernooi geweer schieten te
Beek en Donk
NBFS toernooi geweer schieten te
Vlokhoven
Najaarsvergadering
Verbroederingsfeest DAS-gebied
Sint Jorisgilde Asten.
Aanzeggen/openen Lierop kermis
Federatietoernooi
vendelen/trommen/bazuinblazen en
Standaardrijden.
Koningschieten Gilde van Sint
Antonius Abt
VRIJE schietwedstrijd (geweer)
Sint Antonius, Sint Leonardus Beek
en Donk

NIEUWSBRIEF
Herfst 2010
Jaargang 10-03
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.
Met het DAS-verbroederingsfeest bij het Sint Jorisgilde Asten
(12 september) en Lierop kermis (18, 19, 20 en 21 september),
opgeluisterd met alle oude gilde tradities, zijn de grote
gildeactiviteiten voor 2010 alweer voorbij. Natuurlijk begeleiden
wij weer de Sint als deze Lierop aandoet tijdens zijn bezoek aan
Nederland. Halen oud-ijzer op in weer en wind. Schieten hier en
daar nog een wedstrijdje maar nemen wat rust. Terugkomend op
“Lierop kermis, opgeluisterd met alle oude gilde tradities”, is
ten volle uitgekomen en kijken we met een trotse blik terug naar
de aanzegging van de kermis bij koning en overheid, het openen
van de kermis met het zustergilde Onze Lieve Vrouw van de
Zeven Weeeen en fanfare Sint Willibrodus. Gildebroeders en –
zuster bezochten de Eucharistieviring van zaterdag, zondag,
dinsdag en op de dag van het koningschieten. Het koninschieten
met haar eigen tradities: de gildemis met gildeceremonie,
zegening van de vogel, hernieuwde Eed van Trouw pastoor,
vendelhulde en bewoners Henricushof, koffietafel, aftreden
koning, vogel vrijen door burgemeester, pastoor en aftredende
koning, oprapen vogel, nieuwe koning die na handwassing als
enige persoon (naast de priester met het Allerheiligste, de Paus
en Nederlandse koning(in), over het vaandel mag gaan,
voorstellen aan de Lieropse inwoners receptie met handgift, en
het bezoeken van de horeca. Dit zijn in het kort de tradities die
de oude en nieuwe koning van het Gilde van Sint Antonius Abt
Frans Sijbers niet meer zal vergeten.

Gelukkige hand!!!.
Op kermismaandag tijdens de kerkdienst die voorafging aan het
koningsschieten, vertelde Henk het volgende:
De meest gestelde vraag aan en ook door onze gildenbroeders en
-zusters in de afgelopen tijd luidt: “Wie wordt er dit jaar
koning?” Het merendeel, ex-koningen niet meegeteld,
antwoordde op die vraag echter niet ‘t meest voor de hand
liggend: “Ikke, want ik kan ‘t bèèste schiete!” of: “Ikke, want ik
zit volop in de flow!” , toch was het meest gegeven antwoord:
“Degene die ‘t mîste geluk hî!”. Dat is ook zo: geluk kun je niet
afdwingen, dat wordt je gegund. Hieruit blijkt toch maar weer,
dat het geluk van het koningschap niet alleen áán iedereen
gegund wordt, maar ook dóór iedereen gegund wordt. En dat
hoort ook zo: broederlijkheid in de meest essentiële vorm en voor
de volle honderd procent overeenkomstig met de intentie van
onze patroonheilige Sint Antonius Abt.” Tijdens het slotwoord in
dezelfde mis, haalde koning Frans Sijbers aan dat het misschien
wel de gelukkigste is die koning word, maar dat hij daar niet in
geloofd. “Geluk of niet ik zal er alles aan zal doen mijn titel te
prolongeren”. Deze zin gonsde tijdens de tocht naar de
“Roovere” nog door het gilde. Een paar van zijn broeders wezen
hem er nog eens fijntjes op dat hij vorige keer heel veel geluk
heeft gehad en dat hij er maar vanuit moest gaan dat twee keer
zoveel geluk aan het onmogelijke grensde. Dus, toen Frans het
131steschot loste en de vogel viel, waren 20 overige
koningskandidaten met stomheid geslagen. Zou ’t dan toch…..
Nee, dat kon toch niet. Het moest geluk zijn. Na even denken,
was de verklaring daar. Als koning had Frans het eerste en het
laatste schot gelost. Dat betekend dat hij precies één keer meer

heeft geschoten dan de rest. Daarmee is het logisch dat hij
het meeste kans had koning te worden. De verklaring van een
aantal medeschutters was dan ook: geluk kan je afdwingen.
Als je koning heb je nou eenmaal meer kans (een extra schot)
om de vogel naar beneden te halen. Overigens is Koning
Frans de eerste die dit sinds zijn oom Martien van Horik
(1952-1956) voor elkaar heeft gekregen. Koning Frans: een
gelukkige koning met een gelukkige Hand? Over twee jaar
weten we wat het is….

Kermis aanzeggen 2010
Ingezonden door “De kermisaanzeggers”
Vorig jaar werd het idee geopperd om kermis 2010 bij de
koning en overheid aan te laten zeggen door de gildebroeders
en –zusters die binnenkort 50 jaar zouden worden. Dus
trokken op zaterdag 18 september jl. de Abrahammen Guus,
Wim en Wim en de Sarahs Marij en Petra er op uit. Zij
werden spontaan bijgestaan door niet-Abrahammen Rob en
Leon en de nog heel-lang-niet-Abraham Jasper. De stemming
zat er meteen goed in en naarmate de dag vorderde, werd
iedereen spraakzamer. Zo kwamen o.a. aan de orde het
mandje van Marij, de schoenen van Rob en het haar van
Guus. Ook werden de kansen van Jasper op het koningschap
doorgenomen en vond Leon zijn riem na jaren weer terug.
Wim hield het tijdschema scherp in de gaten en Petra lukte
het om daar niets van te zeggen. Opa Wim was voor het eerst
mee en voelde zich op z’n gemak. De koning en de overheid
waren allen zeer verrast door het bezoek. We werden door
hen erg gastvrij ontvangen. Wij bedanken hen hierbij
daarvoor nogmaals hartelijk.

Familie berichten.
Engel Tuin: 22 juli, enkele uren voor zijn 95ste verjaardag,
overleden. Pliesie Tuin zoals hij in Lierop bekend was, schoot
zich in 1974 tot erekoning van het gilde. Tuin mocht naast de
pastoor, burgemeester en aftredende koning het jaarlijks
koningschieten openen. De heer Tuin bleef met de
gildebroers meeschieten met het resultaat dat hij het laaste
gedeelde van de vogel naar beneden haalde. Hij werd
benoemd tot ere-koning van het Gilde van Sint Antonius Abt
en het lot besliste dat de koningstitel 1974 – 1976 naar Willie
Verberne (Hzn) ging. Hij werd volgens de aloude traditie
geïnstalleerd als 70ste koning van het Gilde van Sint Antonius
Abt. De eerste en tevens ook de laatste gelootte koning.
Pliesie Tuin was tot aan zijn pensioen politieagent in Lierop.
In de jaren 70 en daarna heeft hij vele mensen uit Lierop,
Asten, Someren en daarbuiten zwemles gegeven. Eerst in het
Helmondse zwembad de Wissen. Later in het buitenbad De
Diepsteeckel in Someren en in binnenbad De Schop in Asten.
Op zaterdagochtend gaf Engel Tuin vele jaren zwemles aan
gehandicapte kinderen. Met de carnavalsoptocht en de
boerenbruiloft liep Piet van Eijk, Piet Maas of Piet van de
Ven voorop om het verkeer te regelen in het pak van Pliesie
Tuin. Na meer dan 55 jaren in Lierop, is Pliesie Tuin niet
meer.

Representatie.
Vendelhulde: Mies Sijbers is tijdens de receptie ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van de Bond van Schuttersgilden 29 mei
in Gemert onderscheiden met een nieuwe ingestelde
kringonderscheiding genaamd “Autert en
Heerd”. De gilden hebben sinds jaar en dag een band met de
kerk en dit is terug te leiden naar de eeuwenoude doelstelling van
de gilden “voor Auter en Heerd”(Pro aris et tocis – voor kerk en
samenleving).” Deze onderscheiding, een zilveren draagschild,
ontvingen naast Mies Sijbers nog twee gildebroeders, Jan
Huijbers Sint Leonardus Beek en Donk en Jan Verheijen Sint
Lambertus Someren-Eind. De onderscheidingen werden
uitgereikt door Kringvoorzitter Loek Swinkels.
Mies Sijbers werd maandag 19 juli jl. bij gelegenheid van
voornoemde onderscheiding vereerd met een vendelhulde.
Receptie: bij gelegenheid van het gouden huwelijk Jan van de
Laar en Tonnie Verberne op 13 september bezocht.

Uit het jaarverslag 1974 door Gerard
(Grardje) Berkers.
16 sept Lierop kermis koningschieten voor het Gilde St Antonius
Abt. Om kwart voor 9 uur trokken de beide Gildens van Lierop
naar de parochiekerk, om aldaar gezamenlijk een H Gildemis bij
te wonen die door zeereerw Hr Pastoor Renders werd
opgedragen voor de leden en overleden van het St Antoniusgilde.
Na deze H Mis werdt de vendelgroet gebracht aan het Geestelijk
gezag en aan het bejaardenhuis wat zeer op prijs werdt gesteld.
Na deze gebrachte vendelgroet trokken de beide Gildens naar het
Gildehuis van het Gilde St Antonius waarbij Mevr Manders een
rijk voorziene koffietafel opdiende, voor de genodigde
Gildebroeders, haar daarvoor alle eer werdt aangedaan. En zo
trokken de Gildebroeders naar de schutsboom waar geschoten
moest worden, wie dit jaar de nieuwe Koning zou worden van het
Gilde St Antonius, en zo ontbrande er een sportieve strijd onder
de schutters en waarbij de best gelegen kans kwam om den vogel
er af te schieten. En dat werd uiteindelijk Hr E Tuin die op het
gelukkige moment met een goed gericht schot den vogel naar
beneden haalde, en Ere Koning werdt van het Gilde St Antonius
Lierop. Daarna moest er geloot worden onder de overgebleven
schutters wie in het jaar 1974 Koning van het Gilde St Antonius
werdt, en dat was dan de gelukkigste met de loting Willy
Verberne, jonge Gildebroeders koning van het Gilde St Antonius.
Hierna volgde de gebruikelijke huldiging van de nieuwe Koning,
maar ook de Ere Koning Hr. E. Tuin werd bij deze huldiging
betrokken. In een zeer drukke zaal van M v Oosterhout was de
receptie gehouden, vanwege hun Koningschap. Zo dat er een
gezellige kermisdag van gemaakt werdt door de Gildebroeders
van beide Gildens uit Lierop, met twee koningen in hun midden.

Agenda t/m December 2010
03 oktober

Kringkampioenschappen geweer
Kring Peelland.
09 oktober
Hoofdliedendag Den Bosch
16-oktober
Najaarsvergadering Kring Peelland
Gemert
17 oktober
Kringschietwedstrijden geweer
Lierop.
24 oktober
Vrije schietwedstrijden geweer
lieshout.
30 oktober
Najaars oud-ijzeractie.
07 november Vrije schietwedstrijden geweer
Aarle-Rixtel.
14 november Indoor jeugdvendeltoernooi Borkel.
21 november Intocht Sint Nicolaas.
18/19
Black Hawk Winter Animaldecember
schieten

Onder de schietboom.
Afsluiting Kring Peelland Midzomercompetitie 2010 Kruisboog te
Lierop. 15p. Wim van Brussel,14p. Peter Berkers, Guus van de
Ven,12p. Dirk van de Ven. Eindstand; 5de Wim van Brussel, 6de
Guus van de Ven, 8ste Dirk van de Ven, 10de Ton van de Ven,
12de Peter Berkers. 2de, Viertallen Peter Berkers, Wim van
Brussel, Guus van de Ven, Ton van de Ven.

Rabobank Clubkas Campagne 2010.
In oktober gaat voor de derde keer de Rabobank Clubkas
Campagne van start. Alle leden van de Rabobank krijgen een
brief thuis, waarmee ze hun stem uit kunnen brengen op een
deelnemende vereniging. Ook ons gilde doet dit jaar weer mee!
Iedereen krijgt 5 stemmen waarvan je maximaal 2 stemmen op
dezelfde vereniging mag uitbrengen. We hopen dat u twee
stemmen op Sint Antonius Abt gaat uitbrengen.
Meer informatie: www.rabobank.nl.
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NIEUWSBRIEF
Winter 2010
Jaargang 10-04
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.
Jubileum: al tien jaar verschijnt bij het gilde van Sint
Antonius Abt een nieuwsbrief genaamd ’t Antonius Klökske,
in de gildemond ’t Klökske genoemd. Een maal per drie
maanden verschijnt ’t Klökske alwaar aandacht wordt
gevraagd voor de diverse gildeactiviteiten: van jubilea tot
historische verhalen, tot aankondigingen van gildefeesten,
van in memoriam tot jubilea, geboorten en huwelijksberichten, kortom alles wat met het gildegebeuren te maken
heeft. De samenstelling en uitgifte van ’t Klökske wordt nog
steeds met veel plezier gedaan door de drie gildebroeders die
tien met jaar geleden de eerste nieuwsbrief uitbrachten. Bij
regelmaat wordt de redactie verblijdt door leden met
schriftelijke en mondelinge berichten. Wij als redactie willen,
nu op dit feestelijk moment, niet zeuren maar we hopen op
meer ingezonden berichten. Dit zal ‘t Klökske voor ons
gildeleden en familie nog interessanter maken.
De
Nieuwsbrief ’t Antonius Klökske blijft ook in 2011 en de
volgende jaren voor alle gildebroeders –zusters van het
Gilde van Sint Antonius Abt verschijnen.

Belangrijke informatie!!!
Omdat de contributie vanaf dit jaar automatisch wordt geind,
komen de leden van de overheid niet meer aan de deur om
contributie en teergeld op te halen.
Leden die deel willen nemen aan de teeravond kunnen zich
via e-mail adres Teeravond@sintantoniusabtlierop.nl of op
telefoonnummer 0492331924 (Ronny Thijs) aanmelden.
Opgeven kan tot 8-januari 2011. De kosten zijn:
 alleen teren (koud en warm buffet) 6,50€ pp
 alleen aan de feestavond ( gratis consumties) 12,75€ pp
 teren plus feestavond 15,50€ pp
Betalen kan tijdens de teeravond aan de deken
schatbewaarder of achteraf via automatisce incasso.

Teerdag.
Een jaarlijks hoogtepunt van een gilde. Een dag van samen
zijn. Een dag van inspiratie. Een dag van ernst. Een dag van
feest. 17 januari is de feestdag van Sint Antonius Abt en
wordt gevierd op de zaterdag die de 17de januari het dichts
benaderd. In 2011 is die 15 januari. Traditioneel begint de
de dag met een Eucharistieviering ter intentie van de
overleden leden met speciale aandacht voor hen die het
voorbije jaar zijn overleden. Na de viering volgt de
jaarvergadering in gildenhuis Eet- en Drinkcafé 't
Jagershuis. Tijdens deze vergegadering wordt het
jaarprogramma van 2011 vastgesteld, vindt de
bestuursverkiezing plaats. Aftredend en herkiesbaar is Wim
van Bree, niet herkiesbaar is Harrie Berkers, aanpassing
van organigram en de huldiging van (eventuele)
jubilarissen. Kandidaten voor voornoemde vacature kunnen
zich tot aan de vergadering melden bij de delenschrijver. De
vergadering wordt traditioneel afgesloten met een kop
erwtensoep. Door menig gildebroeder, zal aan de tap, het
voorbije (gilde)jaar onder een biertje of borreltje nog eens

wordt doorgenomen. ‘s Avonds is er de teeravond. De
Teeravond wordt begonnen zoals de laatste jaren gebruikelijk
met een koud/warm buffet waarna de feestavond start. Tijdens
de teeravond worden jubilerende gildenleden gehuldigd. De
activiteiten rond het patroonsfeest worden de eerstvolgende
maandag afgesloten met de kaartavond. Er kan gekaart
worden in de spelsoorten rikken, jokeren en toepen.
Beste leden wilt u meer weten over het gilde en kennismaken
met de andere gildeleden neem dan contact op met een van de
leden van de overheid of beter nog neem eens deel aan de
teerdag of aan van voornoemde activiteiten op die dag of
bezoek op maandag de kaartavond.

Hoofdliedendag
Door Peter Berkers

Op 09 oktober was de jaarlijkse Hoofdliedendag te ’sHertogenbosch. Van het Sint Antoniusabtgilde gingen Mies
Sijbers en ik samen met Thieu Schepers en koning Toon van
Vroonhoven van het O.l.V. gilde naar het provinciehuis te ’sHertogenbosch vanwaar we vertrokken naar de Basiliek van
Sint Jan. In optocht gingen we de Basiliek binnen met voorop
het Sint Antoniusgilde van Sint Anthonis die de opluistering
van de Eucharistieviering organiseerde. Hoofdcelebrant was
bisschop Mgr. Hurkmans en Concelebrant was hulpbisschop
Mgr. Liesen. Hulpbisschop Mgr.Mutsaerts en Pastoor-dekengildeheer R. Kerssemakers van de parochie H. Antonius Abt te
Sint Anthonis lieten verstek gaan omdat zij andere
verplichtingen hadden. Na de Eucharistie viering gingen we te
voet terug naar het provinciehuis omdat er niet gezorgd was
voor extra bus vervoer. Federatievoorzitter Jos Verbeeten
opent de hoofdliedendag en begint met zijn jaarrede. In het
provinciehuis werd een zilveren schild aangeboden aan een
gildebroeder uit Alphen. Jack Goudsmits vertelde dat voor het
einde van het jaar de nieuwe reglementen voor het
geweerschieten zouden moeten komen. In de pauze was in de
hal ruimte voor stands van o.a. edelsmid Noud Peters de
gildetrom en diverse andere belanghebbende. Na de
Brabantse koffietafel ging het programma weer verder. De
groep Vledder uit Oploo zong enkele liedjes in het dialect.
Henk Habraken was ook weer van de partij en hij zong weer
enkele gebeurtenissen aan elkaar. Tussendoor kwam tonprater
Frans Bevers in actie. De nota van het jeugdbeleid werd
gepresenteerd en aangeboden door Rien de Krom en Henk de
Hair. Van elke gildediscipline kwamen jeugdige gildeleden in
een stoet voor het podium staan. Er werd aandacht gevraagd
voor het wereldrecord vendelen te Nieuw-Dijk op 26 en 27
augustus 2011.

Kring Peelland najaarsvergadering
Gehouden op 16 oktober 2010.
Door Henk Berkers

In Museum Kempenland in Eindhoven was van 11 september
tot 14 november 2010 een expositie te zien van Gildezilver van
de Brabantse gilden. Deze unieke tentoonstelling werd
gehouden omdat de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden 75 jaar bestaat.

De Hoofdliedendag te Den Bosch op 9 oktober werd o.a.
door de grote opkomst als zeer geslaagd te noemen.
Er zijn plannen federatiewedstrijden in één weekend te
houden. Mede door de inbreng van sponsoren is het
financieel plaatje van de om alle festiviteiten rondom het 75jarig bestaan van Kring Peelland redelijk positief
uitgevallen. De familie Van Doorne uit Deurne heeft een
mooi bedrag geschonken dat uitsluitend besteed mag worden
aan de jeugd binnen de kring. In het voorjaar van 2011
wordt een jubileumboek uitgebracht. Hierin worden ook nog
de laatste artikelen van het ED geplaatst. Dit 80 à 90
pagina's tellend boekje wordt gratis beschikbaar gesteld voor
elke gildebroeder. Dat door de gilden De Kringdag Peelland
op 30 mei te Gemert als zeer geslaagd werd ervaren. De
schooljeugd werd hierin nauw betrokken. Het prijszilver
werd door eigen leden bekostigd. Vrij gildenfeest te
Someren-Eind gehouden op 17 en 18 juni werd ondanks de
financiële tegenvaller (gebrek aan sponsoren) door het Sint
Lambertus tòch als geslaagd betiteld. Door Sint Joris Asten
georganiseerd DAS verbroederingsfeest (voor alle gildes uit
Deurne, Asten en Someren) op 11 en 12 september was een
goede oefening op het te houden kringgildefeest in 2015. Vrij
Gildefeest Sint Margaretha Aarle-Rixtel 2011 op 20 en 21
mei ligt op planning. Plan is ook om een feestavond te
houden met artiesten van eigen inbreng. Op 21 mei 2011
vindt echter ook het federatief kruisboogtoernooi plaats. .

Agenda t/m Maart 2011
18/19
december
01 januari
03 januari
09 januari
15 januari
17 januari
23 januari
30 januari
15 maart
19 maart
28 maart

Black Hawk Winter Animal
schieten
Nieuwjaarsreceptie De Vurherd
Nieuwjaarsreceptie Gemeentehuis
Someren
Vergadering
Kringgeweerschietencommissie
Teerdag (Eucharistieviering,
jaarvergadering en teeravond)
Kaartavond aanvang 20:00 uur
(Eet-en Drinkcafé ’t Jagershuis)
Vergadering Kringvendelcommis
Vergadering
Kringtrommencommissie
Rood/groen-overleg
Voorjaarsoudijzeractie
Algemene jaarvergadering V.G.B.
schietwedstrijden geweer AarleRixtel.

Functies in het gilde.
Zilverdrager: In voorgaande uitgaven van 't Klökske hebben
we wat verteld over de overheidsfuncties. Nu willen wij iets
vertellen over de overige functies in het gilde, in de vorige
uitgaven waren die van de vaandrig, commandat,
standaardrijder nu de zilverdrager. De koning is verplicht de
koningsschilden van zijn voorgangers bij het naar buiten
treden van het gilde te dragen. De gilden hebben in hun
eeuwenlange bestaan een zo'n groot aantal schilden in het
bezit gekregen die een koning alleen niet meer kan dragen.
Om toch het koningszilver tijdens optochten en processies te
dragen zijn er zilverdragers aangesteld. Vaak zijn de
zilverdragers oud-koningen. De huidige zilverdragers zijn
Frits Aarts, Harrie Verberne (Gzn), Jan Santegoeds, Piet
Verberne (Gzn), Huub van den Eikhof en Frits van de Ven
(Bzn) en “incidenteel” Hannie van de Ven.

Rechtgezet.
In het mooie jubileumboek 75 jaar Gilden Kring Peelland
staat op de bladzijden 56 en 64 vermeld dat het Gilde van Sint
Antonius Abt Lierop is opgericht in 1584, moet zijn 1564, op
bladzijde 64 staat leeftijd gilde in 2010, 426 jaar oud is, moet
zijn 446 jaar. Zie de vertaling in huidig Nederlands van de akte uit
Rechterlijk Archief Lierop 6, folio 82r:

Verder is gildelid Jan van de Eijnden niet genoemd in het
bijschrift van de foto op blz 56.

Beste Wensen.
De redactie van’t Antonius Klökske wenst u allen, gildezusters
en –broeders en uw familie, mede namens de overheid, vanaf
deze plaats mooie kerstdagen en een gezond en gelukkig 2011.

Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail klökske

: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
: Rabobank 1288 05 978

Home page
E-mail

: http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

: klokske@sintantoniusabtlierop.nl

NIEUWSBRIEF
Lente 2011
Jaargang 11-01
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.

’t Klökske van 2011. Elk jaar heeft iets van ’nu moet het
gaan gebeuren” en het is alweer geruisloos voorbij voordat
je het in de gaten hebt. Toch komt het ons voor dat het
tweede decennium van de eenentwintigste eeuw
gezichtsbepalend wordt voor de samenleving, zowel
religieus, politiek als ook voor het gildegebeuren. Om in dit
Klökske een oproep te doen om je mond open te doen over
wat er gaande is positief of negatief is, dat gaat de redactie
te ver. Maar laat u, gildebroeders en gildezusters, de
redactie verblijden door bij tijd en wijle een bijdrage te
leveren aan dit mooie lijfblad van het gilde, van uw gilde,
van ons gilde.
De redactie laat de lezers van
’t Klökske bij deze weten
dat ze gedrieën doorgaan met het brengen van nieuws,
historische verhalen en nog veel meer in onze
driemaandelijkse nieuwsbrief.
Storende fouten: dat niet altijd alles goed gaat konden we
lezen in het stukje wat Huub van den Eikhof namens ons
gilde ingestuurd had naar de gildetrom. De originele tekst
die u achter in dit Klökske terug vinden, was op een
zodanige manier verknipt, dat het geen pas hield. Op het
moment dat wij dit constateerde was het kwaad al geschied
en konden we niet meer dan contact met de redactie zoeken.
Het spijt hun erg dat dit mis is gelopen en hebben zich
geëxcuseerd. In de volgende uitgave van het de Gildetrom
zal een rectificatie geplaatst worden

Teerdag 2011.

Deze dag begon met de gebruikelijke Eucharistieviering in
onze mooie koepelkerk met als voorganger gildepastor Jan
Zwirs. Na de viering werd de jaarvergadering in Gildehuis
Eet- en Drinkcafé ’t Jagershuis gehouden. Hoogtepunten
waren: Wim van Bree werd herkozen als overheidslid en
Peter Berkers volgde zijn niet herkiesbare (gilde)broeder
Harrie Berkers op als overheidslid. Harrie Berkers was 28
jaar overheidslid en werd door de hoofdman bedankt voor
zijn grote gilde inzet. Met een cadeau, bloemen, ferme
handdruk, schouderklop en een applaus kwam er een eind
aan het overheidslidmaatschap van Harrie. Huub van den
Eikhof volgde Hannie van de Ven op als kascommissielid.
Henk Berkers werd in het zonnetje gezet. Het
jaarprogramma met de Kringdag Peelland Aarle-Rixtel,
kringprocessie Ommel, Internationaal Oktoberfeest
Schutterijen en Gildetreffen Stadsschutterij Sint Rosa
Sittard en het opluisteren van parochiële, plaatselijke en
gemeentelijke festiviteiten werd goedgekeurd. Leon Sijbers
gaf een presentatie over het nieuwe jeugdbeleid. Een heel
belangrijke conclusie was: “je kan een rustend lid maar één
keer vragen geüniformeerd te worden. Laat dis a.u.b. over
aan de commissie jeugdbeleid.” Aan het einde van de
vergadering boden diverse gildeleden hun gewonnen
prijszilver etc. 2010 aan het gilde. De dag werd afgesloten
met de teeravond in zaal Nellie van Oosterhout. Tijdens
deze gezellige avond werd Jan van den Eijnden (meestal
Jan Hoeks genoemd) vereerd met onze hoogste

gildeonderscheiding “Erebroeder in Groen” en werden Eric
en Ton de Vries gehuldigd met hun 25 jarig gilde jubileum.
De afsluiting van het patroonsfeest was de maandag na de
teerdag met de traditionele kaartavond in Gildehuis Eet- en
Drinkcafé ’t Jagershuis. Winnaars van die avond waren:
Tonny Sijbers (jokeren) en Dinie van de Ven (rikken).

Jan van den Eijnden Erebroeder in Groen.

Gildebroeder Jan Hoeks (van de Einden) werd door
Hoofdman Henk Berkers tijdens de teeravond vereerd met
hoogste onderscheiding binnen het gilde 'ERE BROEDER in
GROEN’. Zijn vouw Lien, kinderen, kleinkinderen en alle
overige aanwezigen zagen hoe trots Jan zich voelde bij het
opspelden de zilveren Tau - speld. Jan kreeg deze hoogste
gildeonderscheiding vanwege zijn jarenlange onbaatzuchtige
en buitengewone inzet voor het gilde. Jan lid vanaf 1952 was
bijna veertig jaar vendelier en ongeveer 30 jaar
vendelinstructeur. Maar voor zij officiële lidmaatschap trok
hij al als “menneke” van 10 jaar met het gilde mee. Heeft als
vendelier vele prijzen behaald. Jan is vanaf de herstart oudijzeractie in1985 hierin actief, als medeorganisator, heeft zijn
eigen ophaalwijk en haalt tussendoor nog oud-ijzer op. Verder
nog actief bij de geraniumactie en zit inmiddels al 25 jaar in
de overheid. Jan, de zevende gildebroeder die deze hoge
onderscheiding mocht ontvangen, houdt van gezelligheid en
sluit vaak de deur van het gildehuis als het gilde naar een
gildefeest of vendelhulde is geweest. Jan een echte
Bourgondiër een echte Gildebroeder.

Henk Berkers in ’t zonnetje.

Een samenvatting van de toespraak van deken Jos van
Lieshout.
Henricus Gerardus Maria Berkers, vanaf zijn 8ste jaar
tamboer, gildelid van 1973 en geüniformeerd tot 1977. In
1993 weer geüniformeerd en meteen in de overheid gekozen.
Dat de toenmalige overheid veel vertrouwen had in Henk
bleek al snel. Hij werd al meteen gekozen (benoemd) tot
dekenschrijver en commandant en is vanaf 1997 hoofdman.
Waarom Henk nu in het zonnetje te zetten? Dat is gemakkelijk.
Henk is er niet altijd alleen als hoofdman maar gaat ook
voorop bij andere activiteiten zoals: kerkpoetsen,
verkeersregelaar, bezorger van folders, oud-ijzeractie,
geraniumactie, kienen, gaat naar families met blijde en droeve
gebeurtenissen, organiseert de kermis activiteiten, maakt met
Jan Hoeks een boek over de geschiedenis van het gilde, leidt
de overheidsvergaderingen waar hij als laatste naar huis gaat.
Gelukkig heeft Henk een speciale hobby: het bijhouden van
gilde details in een database. Hij verzamelt en legt informatie
vast van alle gildeleden in een uniek door hem zelf ontwikkeld
systeem. Kortom, Henk is er als het gilde hem nodig heeft en
neemt de leiding. Om hem te belonen voor de inzet voor ons
gilde hebben de overige overheidsleden besloten Henk in het
zonnetje te zetten om hen te benomen tot gildelid 2010.

Onder de schietboom.

Onderlinge Lieropse schietcompetitie: Gildebroeders, gilde
zusters van april t/m juli vindt op schietterrein De Roovere de
jaarlijks onderlinge schietcompetitie plaats van schutters der

beide Lieropse gilden. Er wordt geschoten met kruis boog en
geweer. Iedereen die geïnteresseerd is in schieten of daar
kennis mee wil maken is van harte welkom. Ervaren schutters
staan u bij met het nodige advies.
Deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn en jonger dan 18
jaar mogen alleen schieten met begeleiding van een ervaren
schutter
De competitie eindigt zaterdagmiddag 5 juni.
Indien men aan deze competitie wil deelnemen of verdere
informatie wil even contact op nemen met Willie Donkers tel.
0492 – 331831, E- mail w.donkers2@kpnplanet.nl

Familie berichten.

Overleden: Toon van de Ven op 10 december op 62 jarige
leeftijd. Toon lid vanaf 1964 was in zijn jonge jaren
gildetamboer. Nadien werd hij rustend lid maar was er als
het gilde hem nodig had. Woensdag 15 december na de
plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van de Heilige
Naam Jezus heeft het gilde Toon van de Ven begeleid naar
zijn laatste rustplaats op parochiekerkhof. Hier met gilde-eer
afscheid genomen en ten grave geleid.

02 april
02 april
05 april
27 april
01 mei

07-mei
11-mei
18-mei
22-mei

Representatie.

25-mei

Storende fouten

02-juni
08-juni

13 december uitvaart en begrafenis bijgewoond van de
Liesselse Sint Hubertus gildebroeder Toon van Someren.
In de gildetrom Winter 2010 werd de volgende originele tekst
ingekort en waren de namen foutief storend afgedrukt.
Hieronder de aangeleverde tekst zoals die aangeleverd is
aan de redactie van de Gildetrom.

Frans Sijbers prolongeert koningstitel.

Maar liefst 21 deelnemers aan het koningschieten, wat
plaatsvond op het schietterrein de Roovere, zagen op een
prachtige maandagmorgen oud koning Frans Sijbers de
koningstitel prolongeren. Zij zagen, de vier dames en 16
heren en de vele toeschouwers Frans met het 131 ste schot de
restanten van de vogel naar beneden halen. In de
Eucharistieviering voorafgaande het koningschieten had
hoofdman Henk Berkers in zijn openingswoord over geluk,
dit zou binnen de leden het meest genoemd zijn als de reden
dat je jezelf tot koning schiet. Frans Sijbers hield in zijn
toespraak over geluk maar wijselijk zijn mond. Na de
Hernieuwde Eed van Trouw kerkelijk gezag, vendelhulde
Steunpunt Plus Centrum Henricushof, koffietafel, gebed bij
de Mariakapel het koningschieten. Deze strijd werd geopend
door burgemeester Veltman, gildepastor Zwirs, erelid Allard
Verhoeven, beschermheer Notaris Brants en aftredende
koning Frans Sijbers. Met het 131ste schot werd Frans voor
de tweede keer op rij koning van het gilde van Sint Antonius
Abt. Na de installatie een receptievoor Frans en familie.
Afgesloten met een vendelhulde van Gilde Onze lieve Vrouw
van de Zeven Weeën. Na een gezellige middag in het
Lieropse kermis gewoel werd de koning en koningin Sylvia
naar huis begeleid waar een vendelhulde van zijn eigen gilde
een dag vol tradities werd afgesloten. Het was “une skone
dag”.
De correspondent van Kring Peelland Frans Aldenzee en
de hoofdredacteur van de Gildetrom Peter van Kuijen
hebben hun verontschuldiging voor deze miskleun
aangeboden.
Huub H.F. van den Eikhof.

Home page : http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
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: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

18 juni

22-juni
26-juni
29-juni

Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail klökske

Agenda t/m Juni 2011

Gildecongres te Turnhout (België)
Opening tentoonstelling “Gilde Sint
Margaretha 600 jaar” te AarleRixtel
Groot Someren-overleg Sint
Lambertus Someren-Eind
Zomeravondcompetitie kruisboog op
de wip Sint Agatha Boekel
Schieten Kans Plus Sint Joris Someren

Geraniumactie
Zomeravondcompetitie kruisboog
Sint Antonius Abt Deurne
Zomeravondcompetitie kruisboog
op de wip Sint Antonius Ab Lierop
Kringdag Peelland Sint
Margarethagilde Aarle-Rixtel
Zomeravondcompetitie kruisboog
op de wip Sint Servatius Lieshout
Hemelvaartprocessie te Ommel
Zomeravondcompetitie kruisboog
op de wip Sint Willibrordus
Vlierden
Eurosjopper

Zomeravondcompetitie kruisboog
O.L.V. Aarle-Rixtel
Vrijwilligersdag
Zomeravondcompetitie kruisboog
O.L.V. van de Zeven Weeën Lierop

: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
: Rabobank 1288 05 978
: klokske@sintantoniusabtlierop.nl

NIEUWSBRIEF
Zomer 2011
Jaargang 11-02
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.
Het kwartaalblad ’t Antonius Klökske, is genoemd naar de
Egyptische kerkleraar Sint Antonius Abt. Hij werd geboren
om en nabij het jaar 251 in Boven-Egypte, als zoon van
welgestelde ouders. Op 20 jarige leeftijd stierven zijn
ouders. Later deed hij alle bezittingen van de hand en trok
zich terug om in ascese te leven. Ondanks alle bekoringen
hield hij vast aan een leven van gebed, versterving en boete.
Zijn faam verspreidde zich snel en hij kreeg vele
volgelingen. Hij gaf zijn kluizenaarsbestaan tijdelijk op en
stichtte enkele gemeenschappen. Zo werd Antonius de
stichter van het oude kloosterleven. In zijn lange leven heeft
hij veel betekend voor de opbouw van een sociale kerk.
Rond 357 stierf hij. In de latere middeleeuwen werd
Antonius één van de populairste, West-Europese heiligen.
Dit had hij mede te danken aan de Hospitaalbroeders of
Antonianen (1095-1775), die o.a. pelgrims, lijders aan
Antoniusvuur, de pest en andere besmettelijke ziekten
verzorgden. Vele kerken, kapellen, broederschappen en
gilden werden naar hem vernoemd. Ook onze voorouders
kozen voor deze sociale heilige als patroon en hebben
geprobeerd zo goed als mogelijk te leven en te werken naar
zijn voorbeeld en dit doorgegeven aan generatie op
generatie en dus ook aan ons. Laten ook wij in deze
consumptie maatschappij proberen te leven zoals Sint
Antonius Abt ons is voorgegaan.

Kringdag Peelland 2011.
Vrij-gildefeest tevens Kringdag Peelland 2011 bij gilde
Sint Margaretha Aarle-Rixtel: zondag 22 mei togen we
ondanks dat die dag de communie in Lierop werd gevierd
toch nog met 25 gildebroeders en –zusters naar het
gildefeestterrein in Aarle-Rixtel. De bui die de ochtend voor
het gildefeest was gevallen zorgde ervoor dat er niet al te
veel stof opwaaide en de temperatuur was zoals het al
weken was prima. Zonnig, droog maar wel heel veel wind.
Helaas konden we ons niet presenteren met standaardruiter
omdat zowel Lia Verberne als haar paard geblesseerd
waren. Behalve dit moest Ronny Thijs de rol van
commandant overnemen van Rob van Seggelen omdat die
thuis een verjaardag moest vieren. Hoewel Harrie Berkers
niet meer mee kan lopen in de optocht, was hij toch
geüniformeerd aanwezig. Dit werd door iedereen zeer
gewaardeerd. In de optocht namen 30 gilden deel. Deze was
langer dan gewoonlijk en warm maar dit was geen
belemmering zijn om met een mooie 5de plek in het
algemeen klassement mee naar huis te nemen. Door de
stevige wind stonden de vendels strak en moesten vendeliers
en vaandeldragers alle kracht gebruiken om ze in bedwang
te houden.
Het officiële gedeelde na de optocht door het mooie dorp
Aarle-Rixtel werd afgesloten met het altijd spectaculaire
slangendefilé van de ruim 800 deelnemende gildebroeders
en -zusters. Aan de wedstrijden hebben deelgenomen Jasper
Thijs (1ste keer bij de groten individueel) en Thomas Thijs
(jeugd 13-15). Beide vielen jammer genoeg niet in de

prijzen. De kruisboogschutters Peter Berkers, Wim van
Brussel, Guus en Ton van de Ven behaalden de eerste prijs
korps Het Vrij-gildefeest tevens Kringdag Peelland 2011 was
een geslaagd en schoon evenement.

Kringprocessie Ommel 2-juni.
Op deze stralende Hemelvaartsdag trok het gilde met een 15
tal gildebroeders en-zusters samen met collega’s van de
gilden Sint Joris Asten, Sint Joris Deurne, Sint Hubertus
Liessel en Sint Joris Someren op naar Ommel om de jaarlijks
kringprocessie op te luisteren. Voorafgaand aan de processie
en het lof werd door pater Piet Schellens, gildeheer van het
Sint Jorisgilde Asten, de processiekaars van Kring Peelland
2011 ingezegend en hernieuwde de vaandrig van Sint Joris
Asten namens de Peellandse gilde de Eed van trouw aan het
kerkelijk gezag. Na deze plechtigheid trokken de gilden in
processie, met in hun midden het allerheiligste, gedragen door
gildeheer Piet Schellens via het processiepark naar het
buitenaltaar in dit park. Na het lof met een boeiende preek
over de vele namen waaronder Maria wordt vereerd, in
Ommel Maria de Troosteres in elke nood en in België zelfs
onder de schone naam Maria van de Rust, werd voor op het
kerkplein onder het toeziend oog van veel publiek een
vendelhulde gebracht. De processieviering werd muzikaal
opgeluisterd door het gildekoor van de vier Deurnese gilden.
Het restant van de gildekaars 2010 werd door de commandant
van Sint Joris Asten overhandigd aan de hoofdman van Sint
Joris Someren. Deze Kringprocessie wordt vanaf 1992 door
de Peellandse gilden, in wisselende samenstelling, jaarlijks
opgeluisterd.

Operatie witte sokken.
Ingezonden door Rob van Seggelen
Operatie witte sokken hield in dat we op een
verantwoordelijke manier zonder dat de gildebroeders in
diskrediet gebracht werden, nieuwe sokken moesten krijgen.
Het was niet oogstrelend wat de jury en het publiek te zien
kregen bij onze gildebroeders. We bedoelen hiermee
hoofdzakelijk de onderbenen. Er was een plan ontwikkeld
waarin we dit zouden aanpakken. Alle gildebroeders moesten
nieuwe sokken krijgen. Het stellen van consequenties als ze
deze niet persoonlijk omruilden bij familie Thijs heeft doel
getroffen. Twee gildebroeders waren niet in staat om
persoonlijk de sokken om te ruilen, waardoor een delegatie
van het bestuur genoodzaakt was om dit voor deze twee
gildebroeders te doen. Wij zijn ten slotte dienstbaar voor het
gilde. Oude sokken kregen een nieuwe bestemming zoals het
extra warm houden tijdens wintermaanden of het maken van
handknuffel dieren. Het eerste gildefeest is inmiddels achter
de rug. Het analyseren van de juryrapporten is in volle gang.
Het ziet er naar uit dat er minder opmerkingen geplaatst zijn
over de onderbenen van de mannen. We kunnen dus stellen dat
operatie witte sokken met succes is afgerond. Bij dezen willen
we iedereen bedanken voor zijn of haar medewerking.

Acties.
Geraniumverkoop: gehouden op en vanaf het kerkplein. Ook
dit jaar gingen deze prachtige planten grif van hand tot hand.

Bardienst: hiermee heeft op zaterdag 28 mei het gilde de
gouden Koepelbloazers bijgestaan om hun feest zonder
zorgen te kunnen vieren. De bezetting bestond uit 12
gildebroeders en –zusters. Tussen het tappen en bezorgen
door werd nog tijd gevonden om aan de wedstrijd bierpullen
schuiven deel te nemen. Welke door de mannelijke broeders
werd gewonnen van de gildezusters.

Commissie "Jeugdbeleid"
Ingezonden door Leon Sijbers
Tijdens de algemene jaarvergadering in 2010 is door een
aantal leden de zorg uitgesproken over de toenemende
vergrijzing binnen ons gilde. Nu is een grijze – of in een
aantal gevallen kale - golf binnen een gilde meer regel dan
uitzondering, toch neemt dat niet weg dat we hier actie op
moeten ondernemen. Als eerste is een commissie gevormd,
welke bestaat uit Henk Berkers, Leon Sijbers en Rob van
Seggelen. De werknaam van de commissie was Jeugdbeleid,
maar dit zal in de komende periode aangepast worden omdat
met de term ‘jeugd’ niet de doelgroep wordt bereikt. De
commissie heeft het ambitieuze streven om tien nieuwe leden
in een uniform te hijsen, voor het gildefeest van 2014. Bij
voorkeur zijn dat leden die Abraham of Sarah nog niet gezien
hebben, echter zij die de mosterd al wel weten te halen
worden ook met open armen ontvangen. Vooralsnog mogen
wij Dirk van de Ven als nieuw geüniformeerd lid
verwelkomen. De commissie zal van tijd tot tijd via ’t Klökske
informeren over de stand van zaken. Voor vragen, tips en
andere adviezen houden wij ons graag aanbevolen. Het
begin is gemaakt, nog (minimaal) negen te gaan!

Representatie.
Jaarvergadering Kring Peelland: 12 maart 2011 bij het Sint
Jorisgilde Gemert.
De dag begon met een Eucharistieviering met als thema
“Dankbaarheid” en de jaarvergadering wordt geopend door
kring voorzitter Loek Swinkels met de christelijke groet
waarna hij iedereen verwelkomd. Na de behandeling van de
vaste agendapunten een bestuursverkiezing: Theo van
Woerkum, Frans van der Burgt en Toon Bergh werden
herkozen. Verder besproken 2011 met onder andere
Kringdag 2011 Aarle-Rixtel (22 mei) Kringprocessie) 02
juni) Ommel. Een onderscheiding van verdiensten was er
voor: Sjaak Cortooms, Frans Konings Commissie standaard
rijden en Frans Kampers Commissie trom en bazuinblazen:
Frans Kampers werden vereerd met de zilveren
draagmedaille van hun kringcommissie.
Uitnodiging: Een delegatie van de R.K. Schutterij St.
Antonius” te Nieuw-Dijk lid van de Federatie van Gelderse
Schuttersgilden en Schutterijen St. Hubertus was aanwezig
om het te houden Wereldrecord vendelen op zaterdag 27
augustus 2011 te promoten. Hiervoor zijn minimaal 750
vendeliers nodig welke gedurende 5 minuten klassiek
vendelen allemaal dezelfde slagen (synchroon) zullen maken.

Familie berichten.
Gouden huwelijk: woensdag 01 juni vierden Martien
Verberne en Rina van Horik hun 50-jarig huwelijk. Beide
feestelingen hebben Grúún bloed in hun aderen. Martien is
vanaf 1952 gildelid waar van enkele jaren geüniformeerd.

Aanspreekpunt
B.g.g.
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E-mail klökske

: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
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Agenda t/m september 2011
1/2/3-juli
26/27-aug

4-sep
6-sep
17-sep
18-sep

19-sep
20-sep

Black Hawk 100 handboogschieten
Wereldrecord vendelen bij R.K.
Schutterij Sint Antonius NieuwDijk
Federatief toernooi geweer
Najaarsvergadering
Opening Lierop kermis
Federatief toernooi
vendelen/trommen/bazuinblazen en
standaard rijden Sint Matthiasgilde
Oploo
Koningschieten (O.L.V. van de
Zeven Weeën)
Eucharistieviering voor de
overleden leden der beide Lieropse
gilden

NIEUWSBRIEF
Herfst 2011
Jaargang 11-03
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.
In de vorige uitgave van ’t Antonius Klökske ging de
inleiding over de patroonheilige van het Gilde van Sint
Antonius Abt. Nu gaat het over “wat is eigenlijk een
patroonheilige”? Wat is een patroonheilige? Wat is een
heilige? Om dat te beantwoorden is het noodzakelijk in het
kort te schetsen wat het begrip “heilige “ nu inhoudt. Om
deze vraag te beantwoorden kunnen we gebruik maken van
een anekdote zoals die staat beschreven in een Duits boekje
van Rudolf Zinnholer “Die Lorcher Heiligen”. Op een
zekere dag liep een kleine jongen met zijn vader een kerk
binnen. Het licht van de ochtendzon scheen door de glas-inloodramen, met afbeeldingen van een aantal heiligen. De
jongen stelde zijn vader de vraag: “Papa, is een heilige een
mens, een mens, door wie de zon schijnt, door wie het
zonlicht op ons valt?” Een vraag die eigenlijk al een
antwoord bevat. Immers een heilige is een mens, eigenlijk is
een heilige een transparante, een dia, waardoor we de
Godheid kunnen aanschouwen.

’t Is goed zo.
Dinsdagavond 06 september werd de jaarlijkse
najaarsvergadering gehouden. Deze vergadering wordt
gehouden om de leden te informeren over de komende en
voorgaande activiteiten van ons gilde. Waren er een aantal
jaren geleden tijdens deze vergadering nog wel eens felle
discussies, nu lijkt het wel of alle leden het met elk
bestuursbesluit eens zijn.” Het gaat toch goed met het
gilde” is een veel gehoorde opmerking. Natuurlijk gaat het
goed, we staan er zeker qua financiën prima voor. Maar dit
betekend toch niet dat leden minder kritisch moeten zijn, er
zijn n.l. meer dan genoeg punten waar aandacht voor moet
zijn. Neem bijvoorbeeld het snel afnemende aantal actieve
vendeliers en tamboers. Vragen onze leden zich niet af hoe
dit er over vijf of tien jaar uit ziet? Nee, Want, het gaat toch
goed. Wat je ook ziet is dat er steeds minder leden op de
najaarsvergadering aanwezig zijn en er ook steeds minder
de moeite nemen zich af te melden. Mede door dit fenomeen
heeft het bestuur een paar jaar geleden besloten om geen
voorjaarsvergadering meer te houden. Verbazingwekkend:
geen enkel lid heeft geprotesteerd tegen dit besluit, het gaat
toch goed. Ja, het gaat prima, maar dat kan toch geen reden
zijn om het allemaal maar goed te vinden. Het kan toch niet
waar zijn dat elk gilde lid het altijd volledig eens is met de
keuzes die het bestuur maakt. Nee, het bestuur heeft
kritische leden nodig. Leden die besluiten ter discussie
stellen en leden die bereid zijn om bestuursleden (die vaak
meer dan een decennia zitten) willen opvolgen. De leden
moeten rekenen op het bestuur en het bestuur op de leden.
Ben actief, kritisch en betrokken gildelid. Zorg dat je erbij
bent als er een ledenvergadering is. Kan je niet, meldt je af.
Want ook dit geeft aan dat je betrokken bent.

Representatie.
Twee Antoniusbeeldjes uitgereikt. 13 juli brachten
hoofdman Henk Berkers en de overheidleden Jan van den
Eijnden en Rob van Seggelen een bezoek aan de neven Frits

van de Ven (Bzn) en Driek van de Ven (Gzn) om met
terugwerkende kracht een beeltenis van het Antonius uit te
rijken. Dit beeld is een kopie van de beeltenis van de
commandantstok. Dit bij gelegenheid van hun 70 jarig
gildelidmaatschap. Dit onder toeziend oog van de naaste
families. Dat de uitreiking met terugwerkende kracht was, lag
aan het feit dat de beeldjes tijdens de huldiging van de
jubilarissen op de patroons dag nog niet beschikbaar waren.
De uitreiking werd door de jubilarissen en hun familie enorm
gewaardeerd. En in de naborrel waren de oude verhalen en
anekdotes niet van de lucht. Broer Jan staarde geïnteresseerd
naar het beeldje van de heilige Antonius Abt en begon al
zachtjes te tellen wanneer hij dit mooie beeldje in ontvangst
mocht nemen. Op de vraag van beide broers wat bij 75 en bij
80 jaar lid wel verwacht mocht worden moesten we bij de
tachtig het antwoord schuldig blijven. Daar hadden de broers
van de Ven blijkbaar op gerekend wat prompt werd er een lijst
van de muur gehaald met de oorkonde van hun vader
Godefridus van de Ven. Bij gelegenheid van zijn 96e
verjaardag was hem een prachtige oorkonde overhandigd
vanwege het feit dat hij 80 jaar lid was van het gilde van Sint
Antonius Abt. Een mooi cadeau bij de passende gebeurtenis.
Uitnodiging: Een delegatie van de R.K. Schutterij St.
Antonius” te Nieuw-Dijk lid van de Federatie van Gelderse
Schuttersgilden en Schutterijen St. Hubertus was aanwezig op
de jaarvergadering 2001 van Kring Peelland om het te houden
Wereldrecord vendelen op zaterdag 27 augustus 2011 te
promoten. Hiervoor zijn nodig minimaal 750 vendeliers die
gedurende 5 minuten klassiek vendelen allemaal dezelfde
slagen (synchroon) zullen maken.
Aan deze uitnodiging hebben zes onzer vendeliers gehoor
gegeven. Zaterdag 27 augustus waren zij bij deze record
poging aanwezig om samen met nog 1011 vendeliers het
wereldrecord vendelen “aantal deelnemers” te breken. De
jury oordeelde positief en zo werd een nieuw wereldrecord
vendelen gevestigd. Bij dezen de felicitaties voor de vendeliers
Peter Berkers, Wim van Brussel, Jasper Thijs, Thomas Thijs,
Jochem van den Nieuwenhof en Yannick Verberne.

Kermis 2011
Voor het derde opeenvolgende jaar is het kermisaanzeggen bij
de bestuursleden thuis weer prima verlopen. Enig minpuntje is
het bijna traditioneel te laat komen van de kermisaanzeggers
om de Kermis te openen. Dit jaar leek het er zelfs op dat de
fanfare niet wilde wachten en togen zij er op marstempo
vandoor. Het Gilde Onze Lieve Vrouwe van Zeven Weeën
werd door deze actie gedwongen een keuze te maken en
besloot dan ook om de fanfare te volgen. Lichtelijk
geschrokken door deze initiatieven hebben ook wij in een
noodtempo de opstelling op orde gemaakt en zijn achter
fanfare en OLV aangelopen. Nog voordat we de eerste stop,
Nirwana hadden bereikt zijn we aangesloten en uiteindelijk
samen gebroederlijk naar binnen gegaan. Na dit bizar begin is
de kermis uiteindelijk net als altijd geopend met een tocht
waarin we na Nirwana, De Vurherd, van Oosterhout en de
Babbelaar bij het Jagershuis zijn beland. Hier hebben menig
gildebroeder en fanfare lid nog menig uurtjes doorgebracht

op het begin van een gezellige kermis. Kermismaandag was
het de beurt aan ons collega gilde om een nieuwe koning te
schieten. Na twee jaren koning Toon van Vroonhoven, werd
er weer geschoten voor een nieuwe koning. Deze keer kon
Toon de vogel niet naar beneden halen. Angel van Moorsel
lukte het wel. Al bij het 71ste schot kwam de vogel naar
beneden. Vogelmaker Willie Donkers zei de vogel gemaakt te
hebben voor minimaal 150 schoten. Jammer, niet gelukt.
Misschien kan Willie over twee jaar advies vragen bij de
groene vogelmaker. De ervaring is dat zijn vogels het een
stuk langer volhouden. Wij wensen koning Angel en koningin
Nicole twee prachtige jaren toe en kijken uit naar een
vruchtbare samenwerking. Ook de gokschut was weer van de
partij. Hier werd Rini Wijnboom koning. Rini proficiat.

Agenda t/m December 2011
2-oktober
8-oktober
9-oktober
16-oktober
23-oktober

Onder de schietboom
Onderlinge schietcompetitie: Eindstanden Grúún Schutters;
kruisboog, 3de Wim van Brussel, 4de Peter Berkers, 5de Ton
van de Ven, 7de Guus van de Ven, 16de Frans van de Ven.
Geweer opgelegd, 5de Peter Berkers, 6de Guus van de Ven,
12de Ton van de Ven, 15de Wim van Brussel, 18de Frans van
de Ven. Geweer Vrije Hand, 2de Guus van de Ven, 9de Peter
Berkers, 10de Ton van de Ven, 11de Wim van Brussel, 17de
Frans van de Ven. Algemeen; 3de Guus van de Ven, 6de Peter
Berkers, 8ste Ton van de Ven, 10de Wim van Brussel, 18de
Frans van de Ven. Nieuw was dat er een prijs werd uitgereikt
aan degene die zich ten opzichte van vorig jaar het best
verbeterd gemiddelde heeft gehaald per onderdeel. Dat
waren; geweer opgelegd Wim van Brussel en geweer Vrije
Hand Guus van de Ven.
Eindstand Midzomercompetitie kruisboog Peelland 2011.
Ereklasse 2de Dirk van de Ven 75p.(na afkampen), 3de Wim
van Brussel 74p., 8ste Peter Berkers 70p., 9de Ton van de Ven
69p., 11de Guus van de Ven 61p. 2de Viertallen 172p. (na
afkampen.

Familie berichten:
Overleden: Wim Verberne op Woensdag 14 september.
Wim werd gildelid in 1983. In 1990 met het in gebruik nemen
van de nieuwe uniformen geüniformeerd. Wim was een goede
en trouwe gildebroeder. Was niet alleen aanwezig bij het
uittreden van het gilde maar ook bij de geranium-, oudijzeractie, kienen, onderhoud schietterrein en de diverse ad
hoc acties. Voor deze inzet voor het gilde werd Wim in 2002
uitgeroepen tot gildelid van dat jaar.
Dinsdag 20 september heeft het gilde Wim Verberne na de
uitvaartdienst, in zijn geliefde koepelkerk, naar zijn laatste
rustplaats op parochiekerkhof begeleid en hem daar met
gilde-eer ten grave gelegd. Wim werd 77 jaar.

Rabobank Clubkas Campagne 2011.
In oktober gaat voor de vierde keer de Rabobank Clubkas
Campagne van start. Alle leden van de Rabobank krijgen een
brief thuis, waarmee ze hun stem uit kunnen brengen op een
deelnemende vereniging. Ook jouw gilde doet mee!
Iedereen krijgt 5 stemmen met de waarde van €5,- per stem.
Je mag maximaal 2 stemmen per vereniging uitbrengen. We
hopen dan ook dat u van de 5 stemmen er twee op Sint
Antonius Abt uit Lierop gaat uitbrengen.
Hulp nodig: bel ff onderstaande bestuursleden. Bij voorbaat
onze hartelijke dank.
Meer informatie: www.rabobank.nl/-clubkas_campagne
Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail klökske

: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
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29-oktober
29-oktober

Kringkampioenschappen Gilde Sint
Margaretha Aarle-Rixtel
Hoofdliedendag Den Bosch
Sint Servatiusgilde Lieshout. Vrije
wedstrijd
Schietwedstrijd Sint Antonius Abt
Lierop
7de Internationaal oktoberfeest
Schutterijen- en Gildentreffen te
Sittard
Najaarsoudijzeractie

Vrije wedstrijd schietwedstrijd Sint
Jorisgilde Someren
13-november NBFS Jeugd Indoor vendeltoernooi
Sint Antonius-Sint Sebastiaan en
Heilig Sacrament te Beugen
20-november Intocht Sinterklaas

NIEUWSBRIEF
Winter 2011
Jaargang 11-04
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.

Een naar dagje Limburg: zondagmorgen 23 oktober bij
aankomst in het Gildehuis Eet- en Drinkcafé ’t Jagershuis
was mijn verbazing en later teleurstelling zeer groot toen
bleek dat maar 14 geüniformeerde gildebroeders en-zusters
op het verzamelpunt aanwezig waren om mee te gaan naar
het 7e Oktoberfeest Schutterijen- en Gildentreffen Sittard
2011. Ik moest meteen denken aan het artikel in ons vorige
Klökske ´t is goed zo´ en wel hierom: tijdens de
jaarvergadering van 15 januari werden naast de verplichte
deelname
aan
Kringdag
Peelland
2011
Sint
Margarethagilde Aarle-Rixtel 22 mei de volgende
gildefeesten ter keuze voorgelegd: Vrij gildefeest Sint
Jorisgilde te Oirschot 29 mei, Vrije gildedag Sint
Dionysiusgilde te Heijen 19 juni en het 7e Internationaal
Oktoberfeest Schutterijen- en Gildentreffen Sittard
Stadsschutterij Sint Rosa 23 oktober 2011. De keuze van de
daar aanwezigen was 90% voor het laatste feest. Na mijn
verbazing en teleurstelling opzij te hebben gezet vertrok ik
samen met de overige aanwezigen en de gildebroeders van
zustergilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën
gezamenlijk, met de een dubbeldekkerbus, naar Sittard. Het
gezamenlijk is dan 28 geüniformeerde groene en rode
gildebroeders, –zuster met aanhang. Een week later bij de
oud-ijzeractie was de betrokkenheid weer groot dat moet bij
alle activiteiten zo zijn! Ik wil deze inleiding afsluiten met de
laatste zin het aangehaalde artikel ´’t Is goed zo´: de leden
moeten rekenen op het bestuur en het bestuur op de leden.
Ben actief, kritisch en betrokken gildelid. Zorg dat je er
bent bij ledenvergadering of een uittreden. Kan je niet,
meldt je af. Want ook dit geeft aan dat je betrokken bent.
De redactie wil van deze inleiding gebruik maken om alle
gildebroeders, -zusters en families een gezond en gelukkig
2012 te wensen en dat 2012 een mooi gildejaar mag
worden.

Hoofdman 40 jaar in Dienst

Donderdag 01 dec. zijn we uitgetrokken om een vendelhulde
te brengen aan onze hoofdman Henk Berkers die deze dag
40 jaar in dienst was bij de Vlisco in Helmond. De
vendelhulde is gehouden bij de Vlisco en was zoals gepland
een totale verassing voor Henk. Na de vendelhulde is Henk
t.o.v. zijn familie en collega’s toegesproken. Tijdens de
toespraak kwam duidelijk naar voren hoe belangrijk Henk
voor het gilde is en werd de hoop en wens uitgesproken dat
wij nog lang gebruik mogen maken van Henk’s vele
talenten. Nadat het officiële gedeelte bij de Vlisco
afgesloten was zijn wij door de echtgenote van Henk (Ine
van Iersel) uitgenodigd bij Henk thuis een soepje en een
pilsje te nuttigen. Bij Henk thuis aangekomen bleef het nog
lang gezellig. Een filmpje van de vendelhulde is te vinden
op: http://youtu.be/RtyARwQIS_o?hd=1

Uit “’t Gruun Buukske”

Hieronder een inkijk in het boekje wat tijdens de
jaarvergadering wordt gepresenteerd.

Kandidaten voor het koningschap
Vóór de Tweede Wereldoorlog werd net als nu ook 's
maandags geschoten om het koningschap. Omdat er in die tijd
niet zoveel deelnemers waren als nu, werd door de overheid 's
zaterdags voor de kermis aan de meest geschikte persoon
gevraagd of hij koning wilde worden. Veel kandidaten waren
er toen echter niet. Het koningschap was voor de meeste
mensen een te dure aangelegenheid. Dit kwam voornamelijk,
omdat de nieuwe koning alle aanwezige gildebroeders 'vrij'
moest houden. Deelnemers aan het koningschieten schoten
destijds niet alleen voor zichzelf, maar eventueel ook voor de
gevraagde kandidaat-koning. Als dit het geval was en de
huurschutter schoot het laatste stukje van de vogel naar
beneden, was degene die de afgeschoten vogel opraapte de
nieuwe koning. Wanneer de koning bekend was, danste men
hand in hand driemaal rond de schutsboom. De meeste
konings kandidaten waren vrijgezel en op het moment van
schieten nog geen lid. Pas als ze koning werden, werd ook het
lidmaatschap aanvaard.

Teerdag 2012

Het teerweekeinde: rond de feestdag van de patroonheilige
Sint Antonius Abt 17 januari is het jaarlijks hoogtepunt van
het gilde. Een weekeinde met de teerdag zaterdag 14 januari
en de kaartavond maandag 16 januari. De zaterdag bestaat
uit een Eucharistieviering om 10.00 uur in de koepelkerk
vervolgd om 11.00 met jaarvergadering in gildehuis Eet- en
Drinkcafé 't Jagershuis en wordt afgesloten met de feestavond
in zaal Nellie van Oosterhout aanvang 19.30 uur.
De jaarvergadering: is op zaterdag, tijdens de vergadering
wordt het jaarprogramma 2012 vastgesteld, vindt er een
bestuursverkiezing plaats. Aftredend en herkiesbaar zijn
Ronny Thijs en Jos van Lieshout. Kandidaten voor het bestuur
kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij de
delenschrijver. (Wim van Bree)
’t Gruun buukske: tijdens de jaarvergadering zal ’t gruun
buukske gepresenteerd worden. Het initiatief om dit boekje te
maken is gestart in de lente van 2002. Nu, bijna 10 jaar later is
het zover dat het af is en gepresenteerd kan worden. Doel van
het boekje is oude gildeverhalen te bewaren voor het
nageslacht. Auteur van het boekje zijn Henk Berkers en Jan
Hoeks. Het bestuur heeft besloten dat elk gildegezin één boekje
krijgt. Wij wensen u veel leesplezier toe.
Zunneke: inmiddels is het een traditie geworden om tijdens de
jaarvergadering een of twee personen die zich extra voor het
gilde ingezet hebben in het zonnetje te zetten. Wie zal het dit
jaar worden? Als je meeneemt dat de vergadering afgesloten
wordt met een kop erwtensoep, is het extra zonde niet bij de
vergadering te zijn. Zorg dat u erbij bent.
De Teeravond: start zoals de laatste jaren gebruikelijk om
19:30 met een koud/warm buffet waarna de feestavond start.
Tijdens de teeravond worden een record aantal jubilerende
gildeleden gehuldigd.
Kaartavond: Het weekeind wordt maandagavond afgesloten
met de traditionele kaartavond in gildehuis Eet- en Drinkcafé ’t
Jagershuis. Aanvang 19.30 uur.

Algemeen: beste leden wilt u meer weten over het gilde en
kennismaken met de andere gildeleden neem dan contact op
met een van de leden van de overheid of beter nog neem eens
deel aan de teerdag of aan van voornoemde activiteiten op die
dag of bezoek op maandag de kaartavond.
Jubilarissen: 75 jaar lid Frits van de Ven (Bzn), 60 jaar lid
Jan van den Eijnden (Hoeks) (Mzn, Martien Verberne (Gzn),
50 jaar lid Frits Aarts, Piet Verberne (Gzn), 25 jaar lid Henk
Bukkems, Wim van Brussel (Hzn), Jan van Gestel, Karel
Boerenkamp (Jzn), Jan-Karel Boerenkamp (Jzn), Joost van
Gestel (Jzn) en Harrie Vogels.

7e Oktoberfeest Schutterijen- en
Gildentreffen 2011

23 oktober trokken de beide Lieropse gilden gezamenlijk per
dubbeldekkerbus naar Sittard om aan dit grote feest deel te
nemen. Samen met nog 36 gilden en schutterijen uit Limburg,
Brabant, Gelderland, België en Duitsland. Het was een
mooie bonte optocht met veel muziek, koningen, koninginnen,
piekeniers, vendeliers, bielemannen, marketentsters en
standaardruiters welke die zondag door de straten van
Sittard trok. Het 2400 honderd meter lange parkoers werd
omzoomd door duizenden bezoekers. Ondergetekende heeft
in 26 jaar deelnemen aan gildeoptochten nog nooit een
optocht meegemaakt die zoveel belangstelling had. Het
startsein van de optocht werd gegeven door de
Böllerschützen uit Sauerland, (Duitsland) dit door een
traditioneel Böller-salvo af te vuren. Deze vorm van schieten
vindt haar oorsprong in de Alpenregionen en voor zover
bekend is dit voor het eerste keer in Nederland dat een
traditioneel Böller-salvo werd afgevuurd. Het was een mooie
gildedag.

Representatie

Receptie: bezocht van de jubilerende gildebroeders Sint
Lambertus Someren – Eind: Frans van Doorn, Jan Stutiëns,
Martien van de Eijnde, allen 50 jaar lid, André Kolen, André
Lomans en Marcel van Vijfeiken allen 25 jaar lid.

Onder de schietboom

Kringkampioenschappen Schieten geweer 02 oktober te
Aarle-Rixtel.
Kringkampioenschap korps (viertallen): er was een mooie
twee plaats voor de schutters Ton van de Ven, Wim van
Brussel, Guus van de Ven en Peter Berkers. Zij moesten en
drie keer afkampen en de eer laten aan het Gilde Sint
Leonardus Beek en Donk.

Acties

De Rabobank clubactie: heeft voor gilde het mooie bedrag
van 275 euro opgebracht. Wij danken u voor de op ons
uitgebrachte stemmen.

Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail klökske

: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
: Rabobank 1288 05 978
: klokske@sintantoniusabtlierop.nl

Home page : http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
E-mail
: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

8-januari
14 januari
15 januari
16 januari
22 januari
29 januari
17 maart
18 maart
20 maart

Agenda t/m Maart 2012

Vergadering
Kringgeweerschietcommissie
Teerdag: Eucharistieviering /
jaarvergadering / teeravond)
Jaarvergadering schietcommissie
Kring Peelland te Aarle-Rixtel
Kaartavond (Eet- en Drinkcafé ’t
Jagershuis)
Vergadering Kringvendelcommissie
Vergadering Kringtromcommissie
Voorjaarsoudijzeractie
31ste Meeusrace
Rood/groen-overleg (Gilde van Sint
Antonius Abt)

NIEUWSBRIEF
LENTE 2012
Jaargang 12-01
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.

Frits van de Ven was de aanleiding van de eerste twee
geüniformeerde optredens dit jaar. Het eerste optreden had
een feestelijke aanleiding. Wij waren uitgenodigd om op 8
januari tijdens zijn 92ste verjaardag te vieren dat hij 75
jaar lid was van ons gilde. Het tweede optreden had een
droevige de aanleiding. Frits was na een kort ziekbed op 19
februari overleden. Wij als gilde mochten Frits tijdens zijn
begrafenis op 24 februari begeleiden. Het is uitzonderlijk
dat een persoon, Frits, 75 jaar lid is van ons gilde. Het is
uniek dat een 75 jarig lid na zoveel jaren nog steeds
geüniformeerd is. En het is uitzonderlijk te noemen dat in
zo’n korte tijd feest en droefenis elkaar kunnen opvolgen.
Hoe kort kunnen vreugde en verdriet bij elkaar liggen!!!

´t Gruun Buukske.

Na bijna 10 jaar hard werken, door hoofdman Henk Berkers
en deken Jan Hoeks is ´t eindelijk voor elkaar. Tijdens de
jaarvergadering van afgelopen 14 januari, heeft ´t Gruun
Buukske het levenslicht gezien. De inhoud van ´t Buukske is
een bundeling van opgeschreven “oude” verhalen en
vastgelegde feiten over ons gilde. Samen met foto’s en een
overzichtelijke indeling maakt dit dat ’t een prettig leesbaar
document is geworden. Omdat het gilde u, de leden van het
gilde van Sint Antonius Abt de inhoud van het boekje niet
wil onthouden is besloten aan elk gilde gezin een exemplaar
van het boekje te leveren. De verwachting is dat alle boekjes
voor de zomer hun bestemming gevonden hebben.

Vendelhulde.

Zondag 08 januari mocht op zijn 92 ste verjaardag
gildebroeder Frits van de Ven een vendelhulde ontvangen
bij gelegenheid van zijn 75 jarig gilde jubileum. Frits is in
1937, tijdens Lierop kermis door Johan van Eijk
ingeschreven. Hij was er trots op dat 16 van zijn kinderen
en kleinkinderen gildelid zijn waarvan een aantal, zijn
zonen Ton en Guus, kleinkind Dirk en schoondochter
Hannie geüniformeerd zijn. Frits van de Ven die binnen het
gilde de functie van piekenier en zilverdrager vervulde
bewaarde zijn prettigste herinneringen aan de jaren 1984 –
1986, toen hij al koning het gilde voorging. Frits werd in
1987 en 1997 met een kringonderscheiding vereerd en in
1997 met een gemeentelijke.
Hoe kort kan vreugde zijn: op 24 februari kwam het
voltallige gilde weer voor Frits van de Ven bij elkaar, dit
keer om afscheid te nemen tijdens zijn uitvaartdienst in de
koepelkerk van Lierop, om hem na deze dienst te begeleiden
naar zijn laatste rustplaats, op het Sint Lambertus kerkhof te
Someren, en daar met gilde-eer ten grave te leggen.

Teerweekeinde 2012.

Het teerweekeinde: rond de feestdag van de patroonheilige
Sint Antonius Abt 17 januari is eent jaarlijks hoogtepunt

van het gilde. Een weekeinde met de teerdag op de zaterdag
en de kaartavond op de daaropvolgende maandag. De
zaterdag begint traditiegetrouw met een Heilige
Eucharistieviering welke steenvast om 10.30 uur in de
koepelkerk plaatsvindt gevolgd door de jaarvergadering in
gildehuis Eet- en Drinkcafé ’t Jagershuis. De zaterdag wordt
afgesloten met de teeravond in zaal Nellie van Oosterhout
welke aanvangt 19.30 uur en tot in de kleine uurtjes doorgaat.
De jaarvergadering: hoogtepunt van deze jaarvergadering
was de uitreiking van een kringonderscheiding, door het
bestuur van Kring Peelland, aan Frits Aarts en Piet Verberne
vanwege hun enorme inzet tijdens hun 50 jarig
gildelidmaatschap. Hierna was te presentatie van ’t Gruun
Buukske een welkome verassing. Alsof dit niet genoeg was
volgde er ook nog de presentatie van het “Konings kroontje”
een zilveren speld voor iedere oud koning onder het motto:
ook een oud koning mag gezien worden. Naast bovenstaande
unieke gebeurtenissen kwamen ook de inmiddels meer
traditionele punten aan de orde, zo werd Jan Santegoeds
vanwege zijn uitzonderlijke inzet gildebroeder van het jaar,
werd het jaarprogramma 2012 vastgelegd en werden Ronny
Thijs en Jos van Lieshout met grote meerderheid herkozen.
Ter sprake kwamen ook het financiële jaarverslag en de
oprichting van de Stichting Gildefeest 2014.Lia Verberne
volgde Peter Verberne op als kascommissielid en het nodige
zilver werd aangeboden aan het gilde. De vergadering werd
traditioneel afgesloten met een kop erwtensoep.
De Teeravond: werd zoals de laatste jaren gebruikelijk
begonnen met een koud/warm buffet waarna de feestavond
start. Tijdens de teeravond werden een groot aantal
jubilerende gilden leden gehuldigd:60 jaar lid Jan van den
Eijnden (Hoeks), Martien Verberne (Gzn),50jaar lid Frits
Aarts, Piet Verberne (Gzn),25 jaar lid, Henk Bukkems, Wim
van Brussel (Hzn), Jan van Geste, Joost van Gestel. Karel
Boerenkamp, Jan-Karel Boerenkamp en Harrie Vogels konden
niet aanwezig zijn maar worden bij de eerstkomende
gelegenheid gehuldigd.
Een leuke quiz zorgde voor een mengeling van de aanwezigen.
Daar de vragen in deze quiz voornamelijk terug te vinden
waren in het s’morgens gepresenteerde Gruun Buukske,
maakte dat deze volop gelezen werd wat weer de nodige
herinneringen en gespreksstof opleverde. Het winnende team
stond onder leiding van hoofdman Henk Berkers
Afsluiter van het patroonsfeest is de traditionele kaartavond
op maandag avond met als winnaars rikken Dinie van de Ven
en jokeren Tonnie Sijbers.

Functies in het gilde.

Tamboer: in vorige uitgaven van 't Klökske hebben we wat
verteld over de overheidsfuncties en de overige functies in het
gilde zoals de vaandrig, commandant, standaardrijder,
zilverdrager en nu de tamboer. Achter de standaardrijder en
vaandrig gaat voor het gilde uit de tamboer, de trom
roffelend: "Hoort het gilde komt eraan". Hij geeft de maat en
tempo aan bij het vendelen, hij roffelt tijdens het
koningschieten. De tamboer gaat de kermis aanzeggen bij de

leden van de overheid (samen met de vendelier). In optochten
en processies leidt hij de regelmaat van lopen. Bij officiële
gelegenheden onder meer tijdens de consecratie, is hij in de
buurt van de vaandrig. De trom roept op, kondigt aan, houdt
het gilde bijeen, verkondigt door ritme en toonhoogte blijheid
en verdriet aan. Verder roffelt de tamboer triomfantelijk op
de trom bij het begeleiden van de koning en bij het
binnentrekken van de kerk en gildehuis. In het verleden, tot
ongeveer 1950, hadden de meeste gilden zelf geen tamboer.
Deze werd per activiteit ingehuurd. De "huurling" werd met
de plaatselijke kermis uitbetaald.
De gildetrom: bestaat uit een hoge ketel of kuip en is
bespannen met een kalf- of geitenvel. De spanning wordt
geregeld met zigzag aangebrachte koorden en lederen
schuifjes of met bouten met en vleugelmoeren. De oudste
trommen waren van hout, maar tegenwoordig hebben de
meeste gilden koperen of messing trommen. Onderdelen:
houten ringbanden, natuurvellen (kalfsvel), maximaal vier
snaren van kattendarmen, koordbespanning van touw
(katoen) en lederen schuiven.

Onder de schietboom.

Onderlinge Lieropse schietcompetitie.
Gildebroeders, gildezusters van april t/m juli vindt op
schietterrein ‘De Roovere’ de jaarlijks onderlinge schiet
competitie van schutters van de beide Lieropse gilden
plaats. Er wordt geschoten met kruisboog en geweer.
Iedereen die geïnteresseerd is in schieten of daar kennis mee
willen maken is van harte welkom. Ervaren schutters staan u
bij met het nodige advies. Deelnemers moeten minimaal 18
jaar zijn. Indien je jonger dan 18 jaarbent mag je alleen
schieten onder begeleiding van een ervaren schutter.
Wil je aan deze competitie deelnemen of meer informatie
neem dan contact op met Willie Donkers tel. 0492 – 331831,
E- mail w.donkers2@kpnplanet.nl
Midzomercompetitie Kruisboog op wip.
Kring Peelland 2012.
Deze wordt gehouden op zeven woensdagavonden in de
maanden april, mei, juni en juli. Hieraan mogen deelnemen
alle gildeleden van Kring Peelland en hun familieleden. Wil
je aan deze competitie deelnemen of wil je meer informatie
neem dan contact op met Wim van Brussel tel. 0492-331861,
E-mail w.van.brussel@hetnet.nl.

Familie berichten.

Overleden: zondag 19 februari is Frits van de Ven op 92
jarige leeftijd overleden. Frits was de oudste lid van het gilde
van het Gilde van Sint Antonius Abt Lierop. Het gilde heeft
tijdens avondwake, donderdag 23 februari en uitvaartdienst
vrijdag 24 februari in de koepelkerk te Lierop afscheid
genomen van haar gildebroeder Frits van de Ven en hem met
gilde-eer ten Grave gelegd op het Sint Lambertuskerkhof in
Someren.

Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail klökske

: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
: Rabobank 1288 05 978
: klokske@sintantoniusabtlierop.nl

Home page : http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
E-mail
: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

03 april
13 april
15 april
18 april
25 april
29 april
30 april
5 mei
6 mei
9 mei
17 mei
28 mei
30 mei
6 juni
13 juni
24 juni
27 juni

Agenda t/m Juni 2012

Groot Someren-overleg
Quiz “De slimste mens van Lierop”
Verbroederingsfeest O.L.V. van de
Zeven Weeën Lierop.
Zomeravondcompetitie kruisboog
op wip St. Agatha Boekel
Zomeravondcompetitie kruisboog
op wip O.L.V. van de Zeven Weeën
NFSB-toernooi Kruisboog op wip
Sint Joris te Moergestel
Koninginnedag Lierop/Someren
Geraniumactie
Schietwedstrijden KansPLus (Gilde
van Sint Antonius Abt) Lierop
Zomeravondcompetitie kruisboog
op wip St. Antonius Abt Deurne
Hemelvaartprocessie te Ommel
Schietterrein “de Roovere”50 jaar.
Zomeravondcompetitie kruisboog
op wip Onze Lieve Vrouw AarleRixtel
Zomeravondcompetitie kruisboog
op wip St. Servatius Lieshout
Zomeravondcompetitie kruisboog
op wip St. Willibrordus Vlierden
Kringdag Peelland Sint
Servatiusgilde te Lieshout.
Zomeravondcompetitie kruisboog
op wip St. Antonius Abt Lierop

NIEUWSBRIEF
Zomer 2012
Jaargang 12-02
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding

Gilde van Sint Antonius Abt heeft: “Lierops” slimste
gildebtroeder en is “Lierops” slimste vereniging.
De kwis”Slimste mens van Lierop”, vond plaats op vrijdag
de dertiende, maar voor de 10 grúún deelnemers bleek dat
geen probleem. Met volle concentratie richtte zij zich op
de150 vragen. En niet zonder succes. Individueel en in team
verband werd gestreden om de titel de slimste mens en
slimste team van Lierop. De quiz was een prima
georganiseerd evenement wat voor ons, de grúún, zeer
succesvol is verlopen. De titel het slimste team welke we als
gilde graag wilde behalen bleek te hoog gegrepen. Wij
eindigden als derde van de 18 deelnemende teams. Dat de
grijze brei tijdens de quiz behoorlijk opgewarmd was bleek
uit de “terechte” conclusie dat we de ‘Slimste vereniging’
van Lierop waren. De nummers 1 en 2 waren
(vrienden)groepen en geen verenigingen. Behalve slimste
vereniging zijn we ook het ”Slimste gilde” van Lierop..
Waarschijnlijk hadden we deze titel niet gehaald als we niet
Leon Sijbers “de slimste mens van Lierop” in ons midden
hadden gehad. Namens de redactie: Leon, proficiat.
Kortom we hebben die avond de tripel gewonnen met:
“slimste vereniging”, “slimste gilde” en “slimste mens”
van Lierop. Er zijn avonden geweest dat we het er slechter
vanaf hebben gebracht.
Bedankt nog róóie broeders voor de organisatie van dit
mooie verbroederingsfeest.

Verbroederingfeest Gilde Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën

Gehouden op 13-14-15 April.
Aan dit feest van onze rode broeders en zusters hebben we
met veel plezier deelgenomen. De vrijdag was voor ons
zeer succesvol. (zie inleiding) Op zaterdag waren er
voorrondes voor Eurosjopper. Zondag was de dag van het
verbroederingsfeest. Nadat we ruim op tijd in de feesttent
waren, zijn we in optocht naar de kerk vertrokken alwaar de
heilige Eucharistieviering opgeluisterd werd door
mannenkoor A Capella zij zongen de vaste gezangen van de
door Henk Habraken gecomponeerde gildemis Missa
fraterna. Na de mis gingen we terug naar de tent waar ook
wij deel mochten nemen aan een goed verzorgde koffietafel
met borreltje. 13:00 volgde de optocht waaraan vijftien
gilden deelnamen door het dorp. Daarna opende
burgemeester Alfred Veltman het gildefeest. De officiële
opening echter werd verricht door kringvoorzitter Loek
Swinkels en de hoofdman van het organiserend gilde Thieu
Scheepers. De laatste werd tussen de openings rituelen,
Massale opmars en slangendefilé, door de Kringvoorzitter
gehuldigd
als
“Buitengewoon
Gildebroeder
van
Verdiensten”. In de feesttent zorgden de Koepelbloazers
voor muzikale entertainment en werden op het zusterveldje
demonstraties van allerlei gildeactiviteiten gehouden

50 jaar schietterrein De Roovere.

Lierop, 20 mei 1962 “Onder grote belangstelling heeft
notaris J. v. Alphen uit Helmond als beschermheer van het
gilde O.L. Vrouw van Zeven Weeën uit Lierop zondag de
nieuwe schutsbomen van de beide Lieropse familiegilden
symbolisch in gebruik genomen. Nadat hij een lint
doorgeknipt had was de toegang tot het mooie omrasterd
plekje, achter het Mariakapelletje op Achterbroek, waar de
drie schutsbomen boven de bosrijke omgeving uittorende,
mogelijk geworden”.
Dit was de aanhef, in de Helmondse Courant van 22 mei 1962,
dat verslag deed wat de beide Lieropse gilden door
samenwerking tot stand hebben gebracht. Menig vrije
zaterdag hebben Lieropse gildebroeders, jong en oud met
groot enthousiasme, gewerkt om de mooiste en beste
schutsbomen van de Kring te krijgen.
Bij deze opening waren vele gildebroeders uit de Kring
Peelland aanwezig, onder wie het voltallige kringbestuur,
mevrouw Starrenburg de koningin van Sint Jorisgilde
Someren en notaris Keulen, beschermheer van het gilde St.
Antonius Abt, de beheerders van de beide gildehuizen Marinus
van Ooosterhout, Willie Manders en vele Lieroppenaren.
Nu 50 jaar later: is de samenwerking tussen beide gilden
minstens zo goed als toen. Inmiddels is het schietterrein van
drie schutsbomen uitgegroeid naar een schietterrein met een
koningsboom, vijf schutsbomen, twee kruisboogbomen, een jeu
de boules baan en een prachtige schuilkeet.
Zo werd in het midden jaren zeventig van de vorige eeuw door
vrijwilligers uit oude bijeengezochte stenen en planken de
eerste schuilkeet gebouwd. Deze schuilkeet was een twintigtal
jaren later door houtrot en boktor zo erg aangetast dat ze aan
vervanging toe was. In 1994 werd een werkgroepje van vier
gildebroeders aangesteld om dit probleem aan te pakken. De
oplossing werd hen op een presenteerblad aangeboden. Een in
Asten wonende gildebroeder wilde afstand doen van zijn kleine
bungalow, op voorwaarde dat de Lieropse gilden het gebouwtje
zelf zouden slopen en afvoeren. Deze buitenkans lieten de
gildebroeders niet gaan. De bungalow werd vakkundig
afgebroken en in Lierop weer opgebouwd. Een prachtig
gebouw getuige het artikel in het Helmonds Dagblad van 25
augustus 1994 waarin geschreven werd dat de Lieropse gilden
schuilen in een bungalow. Een ander groot project was de
totale renovatie van de schutsbomen. Dit werd noodzakelijk
door een overheidsmaatregeling tegen loodvervuiling in het
milieu. Hierdoor moesten er aan de inmiddels zes schietbomen
kogelvangers aangebracht worden. Deze gelegenheid werd
gebruikt om het hele schietterrein onder handen te nemen. Met
vereende krachten hebben de gildebroeders de schietbomen
vernieuwd, de verplichte kogelvangers gemonteerd en twee
nieuwe schietbomen geplaatst voor het schieten met kruisboog.
De oude koningsboom gerestaureerd en als monument terug op
het terrein geplaatst. In 2000 werd het vernieuwde schietterrein
heropend door het onthullen van een plaquette, door twee
schutters van het eerste uur: Wout Donkers en Sjef van de Ven.
De plaquette is gemaakt en geschonken door bronsgieter Ton
van Schalen. Met medewerking van de gemeente is vanaf 2007

de oude monumentale koningsboom weer in gebruik bij de
jaarlijkse strijd om een nieuwe koning.

Onder de schietboom.

Onderlinge Lieropse schietcompetitie: 01 juni was de
gezellige afsluiting met BBQ van de onderlinge Lieropse
schietcompetitie. Er werd door 6 schutters van ons gilde aan
deelgenomen. De uitslagen: kruisboog 3de Peter Berkers, 4e
Ton van de Ven, 7e Wim van Brussel, 11e Jasper Thijs, 17e
gedeeld Guus van de Ven en Frans van de Ven. Geweer
opgelegd: 7e Ton van de Ven, 8e Peter Berkers, 14e Wim van
Brussel, 15e Jasper Thijs, 16e Guus van de Ven en 18e Frans
van de Ven. Geweer vrije hand:6e Wim van Brussel, 10e
Peter Berkers, 11e Guus van de Ven, 12eJasper Thijs,14e Ton
van de Ven en 17e Frans van de Ven. Algemeen klassement;
5e Peter Berkers, 6e Ton van de Ven, 9e Wim van Brusse1 14e
Jasper Thijs, 15e Guus van de Ven en 18de Frans van de Ven.
Duidelijk is dat we er nog beter onze schouders onder
moeten zetten in de komende competitie, welke al in oktober
van start gaat.
Schieten voor een goed doel: zondag 06 mei werd er een
vrije gildewedstijd geweerschieten voor Kans-plus op het
schietterrein "de Roovere" georganiseerd door ons gilde. We
waren hier met 8 schutters bij aanwezig. Een verassende
ontwikkeling binnen ons gilde, we hadden opeens twee
viertallen. Die werden na enige discussie ingedeeld in een B
(bestuur) team; Henk Berkers, Peter Berkers, Jos van
Lieshout en Wim van Bree), en een V (van de Ven) team; Ton
van de Ven, Dirk van de Ven, Frans van de Ven en Guus van
de Ven. Het V team met gelukkiger schutters is er in geslaagd
om 1ste ronde verder te komen als het B team maar kwam
daarna 1 punt tekort om verder te mogen. Wel was er
puistprijs voor Wim van Bree en Jan Hoeks (B team). Het
was een geslaagde dag voor Kans-plus en daar ging het
uiteindelijk om. Opbrengst ruim 550 euro.

4-Jul
6/7/8/ Jul

Agenda t/m Sep 2012

Bejaarden koning Peelland “Het
Wipke” Beek en Donk.

Black Hawk 100 handboogschieten
schietterrein “de Roovere”.
Schietwedstrijd Kring Peelland 2012 (St.
12-Aug
Antonius) Lierop.
25/26 Aug Europees Schutters Treffen (EST) Polen
26-Aug
Schietwedstrijd Kring Peelland 2012 (St.
Joris) Someren.
2-Sep
NBFS Kampioenschappen geweerschieten.
4-Sep
Najaarsvergadering
15-Sep
aanzeggen/opening Lierop-kermis.
16-Sep
Federatief toernooi
vendelen/trommen/bazuinblazen en
standaard
17-Sep
Koningschieten Lierop-kermis (Gilde van
Sint Antonius Abt)
18-Sep
Eucharistieviering voor de overleden
leden beide gilden.
23-Sep
Schietwedstrijd Kring Peelland 2012
(O.L.V.) Vrije wedstrijd Aarle-Rixtel.

Kring gilde dag Lieshout.

24 juni hebben we deelgenomen aan de kringdag Peelland
georganiseerd door het Sint Servatiusgilde. Ondanks het
weer (het regende zo ongeveer de gehele dag) en beperkt
aantal deelnemende leden was het een gezellig gildefeest. Na
de optocht hebben we ons te drogen gezet in een
autoshowroom waar het gildefeest plaatsvond. Vanwege dit
weer gingen de kruisboogwedstrijden niet door en lukte het
onze koning Frans niet Kringkoning te worden. Ook onze
vendeliers die met natte zware vlaggen aan de wedstrijden
deel moesten nemen vielen helaas buiten de prijzen.
Volgende keer beter.

Familieberichten.

Gildebroeder Piet van de Wijnboom: is zondag 24 juli op 91
jarige leeftijd overleden. De overheid is namens het gilde zijn
vrouw en kinderen wezen condoleren en heeft zoals
gebruikelijk haar diensten aangeboden. Piet van de
Wijnboom werd lid in 1967. Dit om zijn kinderen en
kleinkinderen de mogelijkheid te geven lid te worden van ons
Gilde. Piet werd op vrijdag 29 juni na de uitvaartdienst in
Lieropse parochiekerk Heilige Naam Jezus ten grave gelegd
op het parochiekerkhof.
Gildezuster Jaan van Horik: is zondag 24 juni op 77 jarige
leeftijd overleden. Jaan van Horik, een telg uit een echte
gildefamilie. De overheid is namens het gilde haar familie
wezen condoleren en heeft zoals gebruikelijk haar diensten
aangeboden. Jaan nam de mogelijkheid aan om lid te
worden na een statutenwijzing in 2000, waarin is vastgelegd
dat vrouwen volwaardig lid van ons gilde konden worden.
Zaterdag 30 juni vond voor Jaan van Horik, na de
uitvaartdienst in Lieropse parochiekerk Heilige Naam Jezus,
de crematieplechtigheid plaats in het crematorium te Heeze.
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NIEUWSBRIEF
Herfst 2012
Jaargang 12-03
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.

Toeval, geluk en gunnen: deze drie woorden tekenen het
koningschap van onze ex koning Frans Sijbers. In 2008 op
kermismaandag schoot hij zich voor het eerst koning. Men
kan stellen dat dit toeval was. Waarom, omdat niemand
behalve misschien Frans zelf had gedacht dat het mogelijk
zou zijn dat Frans na Jan Bekx onze nieuwe koning zou
worden. Toch gebeurde het. Op de dag dat Frans zijn nieuw
gemaakte pak voor het eerste droeg, werd hij Koning. Twee
jaar later, in 2010, geloofde niemand dat het koning Frans
zou lukken nog een keer koning te schieten. Zoveel geluk,
dat was onmogelijk. Kermismaandag 2010 bewees Frans
dat het wel kon. Iedereen behalve Frans wist dat het geluk
moest zijn dat hij wederom koning geworden was. Koning
Frans dacht daar uiteraard heel anders over. Hij was
overtuigd van zijn kunnen. Gaande weg de laatste twee jaar
ontstond er links en rechts binnen het gilde twijfel over het
geluk van Frans. Zou hij dan toch het talent van een echte
schutter hebben? Zou hij het voor elkaar kunnen krijgen
zich keizer te schieten? Twijfel onder de gildenleden werd
groter en groter. Wat in eerste instantie onmogelijk werd
geacht werd meer en meer als mogelijkheid gezien.
Eigenlijk gunde iedereen het Frans om dit jaar keizer te
worden. Een keizer binnen het gilde dat zou fantastisch zijn.
Het werd zelfs zo serieus dat de overheid een protocol voor
de keizer heeft gemaakt. In de voorbereiding naar het
koningsschieten was zelfs gezorgd voor een keizersmantel
met bijbehorende bloemenkrans. In zijn toespraak tijdens de
kermismaandag Eucharistieviering maakte Frans duidelijk
dat gunnen goed was, maar niets gegeven hoorde te
worden. Zo is ’t uiteindelijk ook gegaan. Iedereen gunde
Frans zijn keizerschap, maar helaas voor Frans schoot Jan
Bekx na 229 schoten de vogel naar beneden. Zo volgde Jan
Bekx Frans Sijbers op als koning zoals eerder Frans Jan
opvolgde.

Nieuwe koning.

Jan Bekx: is kermismaandag de nieuwe Schutterskoning
van Gilde van Sint Antonius Abt geworden. Bij het 229ste
schot haalde hij het laatste gedeelte van de vogel naar
beneden. Het koningschieten, waaraan 20 gildebroeders en
-zusters deelnamen, vond plaats onder grote publieke
belangstelling op schietterrein de Roovere. De
schietwedstrijd werd geopend door de wethouder Guido
Schoolmeester als vertegenwoordiger van de wereldlijke
overheid, beschermheer Hub Brants en erelid Allard
Verhoeven en de aftredende koning Frans Sijbers. Pastoor
Jan Zwirs die wel was voorgegaan in Eucharistieviering
kon er helaas niet bij zijn. De aftredende koning Frans
Sijbers die vandaag Keizer zou kunnen worden moest met
lede ogen toezien hoe Jan Bekx, het goede schot loste en de
koningstitel behaalde. Jan Bekx gaat met deze titel op
herhaling omdat hij 6 jaar geleden ook al Koning van Sint
Antonius Abt mocht zijn. Na op traditionele wijze te zijn
geïnstalleerd werd weer opgetrokken naar het gildehuis Eet
en -Drinkcafé’t Jagershuis. Hier werd Jan en zijn familie
een receptie aangeboden. Met een vendelhulde sloot het

zustergilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën het
officiële gedeelte van
deze altijd weer prachtige Lieropse dag af. Het koningsfeest
werd door beide gilden voortgezet tot zo rond de klok van
19.00 uur. Op deze tijd werd de nieuwe koning naar zijn huis
in de Offermansstraat begeleid waar met een vendelhulde van
het eigen gilde deze dag van het koningschieten werd
afgesloten. Jan Bekx is van beroep bibliothecaris; lid vanaf
1980 en getrouwd met Gaby Haazen. Samen hebben ze acht
kinderen, vijf dochters en drie zonen. Jan is de 84 ste bekende
koning en Gaby de dertiende koningin.

Europees schutterstreffen (EST)
Tuchola Polen.

Op 28-Aug rond 22:00 uur stapten tien vermoeide, maar
voldane, gildebroeders –zusters van het Gilde van Sint
Antonius Abt uit de bus op de carpoolplaats in Lierop. Na
ruim vijf dagen en 2500 km waren ze weer thuis.
Het was een mooie reis met broederschap en vriendschap in
de hoofdrol. Moe maar voldaan, zo kan het gevoel aan het
einde van de reis omschreven worden. Het moe zijn had alles
te maken de korte nachtrust tijdens deze reis. Dit was het
gevolg van een vol programma en het daarmee samengaande
vroege tijdstip van wekken, ontbijten, het reizen en een file van
ruim 6 uur. Ja, 45 uur bussen is best vermoeiend.
Het Europees Schutterstreffen is een treffen van gilden,
broederschappen en schutterijen uit heel Europa wat vanaf
1975 elke drie jaar ergens in Europa wordt georganiseerd.
Door de jaren heen is het EGS uitgegroeid tot een festijn wat
zijn weerga niet kent. Duizenden schutters en gildebroeders
vieren feest. Hoogtepunten van het EGS zijn het Europees
koning schieten op zaterdag en de grote optocht op zondag.
Ongeveer 400 gilden en schutterijen met een diversiteit aan
historische kostuums uit noord- oost zuid en west Europa,
lopen de optocht.
Donderdag 23 november: vertrokken vanuit Lierop met het
openbaar vervoer naar Eindhoven van waaruit de reis begon.
De eerste overnachting was na 700 km in “Das Hotel
Restaurant Igel” in een buitenwijk van Berlijn.
Vrijdag 24 november: begon de tweede dag met een excursie
door Berlijn om daarna door te rijden naar Wycilic ongeveer
50 km oostelijk van Tuchola. Die avond werden we ver van de
bewoonde wereld door onze gastheer Willem de Laat
ontvangen. Na een traditionele Poolse maaltijd het verdelen
van de slaapplaatsen gingen we moe maar voldaan slapen.
Morgen immers zou het EST starten en moesten we vroeg op
om op tijd op het feestterrein te kunnen zijn.
Zaterdag 25 november: na het ontbijt in Wycilic vertrokken we
naar Tuchola (5 kwartier met de bus) Op deze dag zouden de
Europese Koning en Prins (jongeren onder de 25 jaar)
geschoten worden. De zelfverzekerdheid van onze koning
zorgde ervoor dat ook wij er heilig in geloofde dat Frans ook
we even Europees koning zou worden. Frans kreeg
concurrentie van ruim 300 andere gildekoningen uit Europa.
Onze koning schoot een sterke wedstrijd. Bij zijn 4de schot
zette hij de vogel klaar met de hoop dat een van de twee
schutters na hem deze naar beneden haalden zodat hij dan de

finale haalde. (2 voor en 2 na schutter die de vogel naar
beneden haalt gaan naar de finale) Helaas waren de 2
schutters na Frans niet goed genoeg en duurde het tot de 4de
schutter alvorens de vogel naar beneden kwam. Einde
Europese titel, jammer maar helaas.
Uiteindelijk werd provinciegenoot Antoon Weijtmans (58)
van het gilde Sint Antonius - Sint Sebastiaan Udenhout
Europees gildekoning. Hij mag zich de komende drie jaar
Europees gildekoning noemen. Voor ons en onze reisgenoten
was er toch nog een klein feestje, busgenoot Bram van
Bergen, van het Sint Sebastiaan Gilde Oss schoot ´Europese
prins der Schutter Gilden´. De rest van de dag hebben we
veel plezier gehad op en rond het EST feestterrein.
Zondag 26 augustus: onder grote en enthousiaste publieke
belangstelling werd de optocht met ongeveer 400
verenigingen gekleed in een diversiteit aan historische
kostuums uit noord- oost zuid en west Europa, gehouden.
Deze geslaagde Europees Schutterstreffen werd afgesloten
door de vele aanwezige Brabantse gilden met het in vele
landen onbekend slangendefilé.
Maandag 27 augustus: terug op weg naar Lierop met een
tussenstop Hotel IBIS Berlijn waar de nacht werd
doorgebracht.
Dinsdag 28 augustus: de laatste etappe die met 6 uur werd
verlengd werd door een file van 6 uur. 22.00 uur was het
einde van de tocht Lierop -Tuchola. Hier hebben we afscheid
genomen van onze reisgenoten en hen bedankt voor de
gezelligheid tijdens de reis.
Tijd om de reis af te sluiten met een biertje bij het jagershuis.
Hierna moe naar huis en goed rusten.
De deelnemende gildebroeders en –zusters: Frans en Silvia
Sijbers, Henk Berkers, Ine van Iersel, Huub van den Eikhof,
Ronny en Josephine Thijs, Jos en Ine van Lieshout en
beschermheer Hub Brants.

Agenda t/m december 2012

7 oktober

7 oktober
Schietwedstrijd
Kring Peelland 2012 (St. Servatius)
Lieshout
13 oktober
Hoofdliedendag ’s-Hertogenbosch.
Schutterijen en Gildentreffen te
14 oktober
Sittard.
Najaarsvergadering Kring Peelland
20 oktober
te Lieshout
Schietwedstrijd Kring Peelland
21 oktober
2012 (St. Antonius) Beek en Donk.
27 oktober
Najaaroud-ijzeractie.
27 oktober
Schietwedstrijd Kring Peelland
2012 (St. Joris) Someren.
25 november Intocht Sint-Nicolaas
25 november Jeugdvendeltoernooi St.Margaretha
en O.L.Vrouwegilde Aarle-Rixtel.
22/23
Black Hawk handboogschieten de
december
Roovere.

Onder de schietboom.

De door weersomstandigheden uitgestelde kruisboog op wip
wedstrijd van Kringdag Peelland 2012 Lieshout is op 29
augustus opnieuw verschoten.
De schutters van Sint Antonius Abt waren hierbij zeer
succesvol. Het viertal/korps met Wim van Brussel, Guus van
de Ven, Ton van de Ven en Peter Berkers behaalde de 1e
prijs met ruime voorsprong op alle concurrentie. Ook
individueel werd de 1e prijs binnengehaald. Echt spannend is
het nooit geworden, maar er waren toch nog verschillende
afkamronden nodig voordat Guus van de Ven met de
hoofdprijs naar huis mocht gaan. De redactie feliciteert de
schutters met deze prachtige prestatie. werd gestreden tussen
4 gildebroeders uit de kring en

Zilveren Bruiloft.

21 augustus was er vendelhulde voor het zilveren bruidspaar
koning Frans Sijbers en koningin Silvia Sijbers – van de
Heuvel.

Rabobank Clubkas Campagne 2012.

In oktober gaat voor de vijde keer de Rabobank Clubkas
Campagne van start. Alle leden van de Rabobank krijgen een
brief thuis, waarmee ze hun stem uit kunnen brengen op een
deelnemende vereniging. Ook jouw gilde doet mee!
Iedereen krijgt 5 stemmen met de waarde van €5,- per stem.
Je mag maximaal 2 stemmen per vereniging uitbrengen. We
hopen dan ook dat je twee stemmen aan ons gilde gaat
gunnen. Daar kunnen we zaken zoals o.a. het onlangs
‘gratis’ ontvangen ‘’t gruun buukske’ van bekostigen. Lees
op de site van de clubactie wat het doel, van de bij deze
clubactie gegunde stemmen, zal zijn.
Meer info: http://www.rabobankpeellandzuid.nl/clubkasactie
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NIEUWSBRIEF
Winter 2013
Jaargang 13-01
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.

Nu de twaalfde jaargang van het Klökske ten einde loopt en
het gilde nog volop in haar winterstop leeft, heeft de
redactie nog geen rust want ook in deze rustigste periode
moet het Klökske weer gevuld worden met nieuws,
geschiedenis en een korte terugblik op het voorbije
gildejaar. Wat het jaar 2012 heeft gebracht kunt u lezen in
het uitgebreide jaarverslag dat voor geïnteresseerden te
verkrijgen op aanvraag bij de deken-schrijver. Het
document is ook digitaal te bekijken op onze website
http://www.sintantoniusabtlierop.nl onder het kopje
documenten. Hoewel in het maandblad De Koepel de logos
van ons gilde en dat van ons Lieropse zustergilde waren
gewisseld, kunnen jullie in het januari nummer van dit blad
nog eens terug zien wat we het afgelopen jaar hebben
gedaan. De eerste activiteit voor het gilde in het nieuwe
jaar is de algemene ledenvergadering met daarna de
teeravond. Wij vragen u uit te kijken naar de e-mail waarin
de uitnodigingen voor deze dag naar u toegestuurd zal
worden. Om organisatorische reden vragen wij u zo snel
mogelijk te reageren en ons laten weten of u wel of niet
deelneemt aan de ledenvergadering en/of teeravond. Een
van de agendapunten op de ledenvergadering betreft de
opvolging van onze hoofdman Henk Berkers die besloten
heeft om na 16 jaar het hoofdmanschap over te dragen aan
zijn opvolger. De redactie vindt het jammer maar
begrijpelijk dat Henk stopt en wil de gelegenheid te baat
nemen Henk te bedanken voor het vele werk wat hij als
hoofdman verzet heeft. Het echte gilde seizoen zal weer
beginnen als de letter "R" uit de maand is. Voordat het
zover is willen wij de reactie van het Klökske u namens de
overheid allen een mooie kerst en gelukkig nieuw(gilde)jaar
toewensen.

De Teerdag.

19 januari: vieren wij het patroonsfeest van onze
patroonheilige Sint Antonius Abt. Deze dag beginnen wij
traditioneel met een Eucharistieviering ter intentie van alle
overleden gildeleden. Speciale aandacht wordt gevraagd
voor hen die sinds het voorgaande patroonsfeest zijn
overleden; Frits van de Ven (Bzn), Piet van den Wijnboom
zijn echtgenote Betje van Heugten en Jaan van Horik.
Aansluitend de Eucharistieviering vindt de algemene
ledenvergadering voor alle geüniformeerde en rustende
leden. Tijdens deze vergadering wordt 2012 geëvalueerd en
wordt het programma voor 2013 aan de leden voorgelegd.
De bestuursperiode van onze hoofdman Henk loopt deze
jaarvergadering ten einde. Henk heeft aangegeven zich nog
één periode herkiesbaar te stellen voor de functie van
hoofdman.
De teerdag wordt 's avonds afgesloten met de teeravond,
welke begint met een gezamenlijk eten. Tijdens de teerdag,
vergadering of teeravond worden de jubilarissen gehuldigd.
De enige jubilaris is Ronny Thijs. 25 jaar lid bij het Gilde.
Na de officiële handelingen wordt de teeravond afgesloten
met een gezellig feest.

Er-Op-Uit.

8ste Oktoberfeest Schutterijen- en Gildentreffen Sittard 2012:
Skôn fisje, het Sittard oktoberfist. Met een bus vol Lieropse
gildeleden, zo'n 25 personen (waaronder koning Jan en
gelegenheidskoningin (Ine v Lieshout) trokken we op zondag
14-oktober, samen met onze rode broeders, per bus naar het
Limburgse. De reclame die de oud Sittard gangers gemaakt
hadden had het gewenst effect. Als mooi geheel stonden we
rond 12.00 uur in de grote feesttent aan ons eerste biertje. Ja,
zal je zeggen moet dat nu, zo vroeg aan de alcohol, ja dat
moet. We hadden al twee bekers koffie en evenveel koeken op,
dus het was tijd. De “Adel” van ons gilde, (de koningkoningin- hoofdman en schrijver) dacht op speciaal
gereserveerde plaatsen vooraan te gaan zitten maar kwam al
snel terug. Ze bleken niet welkom te zijn op de voor de
sponsors gereserveerde plaatsen. Even later mochten de
koning en koningin wel het hoofdpodium op om de hand te
schudden met de organiserende schutterij en Europees
Koning. Na het officiële gedeelte gingen we naar buiten om
deel te nemen aan de optocht. Het publiek stond rijen dik. Het
leek wel alsof half Limburg uitgelopen was om ons te kunnen
zien. Het was een mooie ervaring zoveel mensen langs de
route zien. Lierop was met maar liefs drie schutterijen goed
vertegenwoordigd daar in het Limburgse. Het OLV, wij maar
ook de gokschut liep mee in de optocht . Koning Gitje (zonder
gevolg) liep eenzaam en allen mee in de optocht. Toch werd
hij toe- geklapt gejuicht en gefloten door de vele duizenden
bezoekers langs de route. Na de optocht grijnsde hij dan ook
van oor tot oor en vond dit het mooiste wat hem tot nu toe
tijdens zijn koningschap was overkomen. Terug in de tent kon
het feest echt beginnen. Allereerst kreeg iedere deelnemer van
de organisatie een flesje schrobbeler aangeboden. Daarna
kwamen de pullen. Gedurende de middag werd het almaar
gezelliger. Dit, mede door de leuke DJ, band en artiest welke
heerlijke mee-lallers ten gehore brachten. Om 19.00 uur, ging
de bus weer huiswaarts. Mooie verbroederingsdag... tot
volgend jaar.

Hoofdliedendag 2012.

De dag begon met een Eucharistieviering In de Sint Jan
Kathedraal te ‘s-Hertogenbosch met ongeveer 400
deelnemende gildebroeders en -zusters. De Eucharistieviering
werd voorgegaan door Mgr. A. Hurkmans bijgestaan door de
celebranten pastor Jansen en Van Aken en werd opgeluisterd
door het Sint Barbara gildekoor o.l.v. Henk Habraken en
solozanger/dirigent René Habraken. De organisatie van deze
viering was in handen van het Sint Barbaragilde Dinther. Bij
een gilde behoren normaal zilvervesten, er was een
gildebroeder bij die in zijn meegebrachte kledingzak niet zijn
zilvervest aantrof maar zijn trouwpak. Hij bewaarde beide
attributen naast elkaar in de dezelfde soort kledingzakken en
had de verkeerde meegenomen, hilariteit alom. Na de
Eucharistieviering werd de Hoofdliedendag 2012 voortgezet

in het provinciehuis met het middagprogramma. Bij
aankomst in dit provinciehuis werden de gildebroeders en zusters in de aankomsthal muzikaal ontvangen door het Sint
Barbara gildekoor. Hierna werd iedereen in zaal Bols Le
Duc verwacht voor de jaarrede van federatie voorzitter Jos
Verbeeten. Deze ging voor een groot deel over het Europees
Schutters Treffen in Tuchola Polen met het behaalde
Europees Koningschap van Antoon Weijtmans uit Udenhout
en het behaalde Europa Prins door Bram van Bergen uit
Oss, beiden komen uit Kring Maasland iets wat nog nooit is
voorgekomen. Er werden diverse onderscheidingen uitgereikt
Een van de uitgereikte onderscheidingen, het zilveren schild
van de NBFS, was voor hoofdman Thieu Scheepers van ons
zustergilde Onze Lieve vrouw van de Zeven Weeën. Thieu
kreeg de Zilveren Medaillon uitgereikt, voor uitzonderlijke
verdiensten voor het gildewezen in brede zin en met (extra)
federatieve uitstraling. Na de toespraak en huldigingen werd
er
de
Brabantse
koffietafel
opgediend.
Het
middagprogramma met een smakelijke lezing van Paul
Spapens vol met humor doorspekt. De Hoofdliedendag 2012
werd afgesloten met een geslaagd optreden van het trio Henk
Habraken, Rico van Horen en René Habraken.

Antonius rules.

Het Gilde toog op 7 oktober jl. met de crème de la crème van
onze schutters naar de kringkampioenschappen geweer
te Lieshout. Het viertal ging de strijd aan om de titel
kringkampioen viertal, Ze hebben zich kranig geweerd en een
gedeelde 2e plaats was het resultaat. Tijdens de bijwedstrijd,
eveneens een kringwedstrijd, ging het super-viertal helemaal
los en haalde verdiende 1e plaats binnen. Dit betekend dat
het ticket voor deelname volgend jaar, de kringkampioen titel
voor viertallen, weer in de pocket is. Daarnaast
behaalde Guus van de Ven de 1e plaats bij "personeel", de
2e plaats (reserve kampioen) bij "kampioen" beide opgelegd
en pakte Frans van de Ven de 6e plaats bij "vrije hand"
en een puistprijs. Een zeer geslaagde wedstrijd. Het viertal
bestaat uit de schutters Wim van Brussel, Frans van de Ven,
Guus van de Ven en Ton van de Ven.

Acties.

Oud-ijzeractie: op 27 oktober is geslaagd. Bij dezen willen
wij allen bedanken die hieraan haar of zijn medewerking
heeft verleend.
De Rabobank clubactie: heeft voor gilde het mooie bedrag
van 335 euro opgebracht. Iedereen hartelijk bedankt.
Black Hawk: winter Animal schieten hieraan ook weer onze
bijdrage geleverd

Familie berichten.

Overleden: Op 87 jarige leeftijd Betje van de Wijnboom
echtgenote van gildebroeder Piet van de Wijnboom +.
Op 92 jarige leeftijd Miet van Ven telg uit het gildegeslacht
Van de Ven.
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Agenda t/m Maart 2013
Schietcommissievergadering.

Teerdag met Eucharistieviering,
jaarvergadering en teeravond.
Vendelcommissievergadering.

Kaartavond.
Trom/bazuin blazen
commissievergadering.
Voorjaars oud-ijzeractie.

NIEUWSBRIEF
Lente 2013
Jaargang 13-02
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.

Het tweede Klökske van 2013 is net zo informatief als het
Klökske altijd al geweest is. Maar in deze inleiding willen
wij, de redactie het hebben over twee aloude gildefuncties,
namelijk het trommen en vendelen. Een gilde waarbinnen
deze functies niet opgevuld zijn, kan zich eigenlijk niet
presenteren tijdens huldigingen en begrafenissen. Op dit
moment zijn er nog tamboers en vendeliers actief binnen
ons gilde, maar gezien hun huidige leeftijd en lange staat
van dienst, zouden ook zij het prettig vinden als zich
jongeren aanmelden die hen willen versterken en later
opvolgen. Vandaar deze oproep:
“gildebroeders en gildezusters denk er eens over na of dit
een functie voor u in het gilde kan zijn”?
Voor informatie kan u terecht bij de huidige tamboers,
vendeliers en bij de leden van de overheid.
Tamboer: Achter de standaardrijder en vaandrig gaan voor
het gilde uit de tamboer, de trom roerend en roffelend:
"Hoort het gilde komt eraan". Hij geeft de maat en tempo
aan bij het vendelen, hij roffelt bij elk raak schot tijdens het
koningschieten.
Vendelier: het vendelzwaaien bij de Noord Brabantse
gilden is een spel dat gebaseerd is op het vendelgebed. Het
gebed dat de strijd uitbeeldt tussen goed en kwaad. Een
strijdt tussen Sint Joris (het goede) en de draak (het kwade).
De tamboer en vendelier gaan gezamenlijk de kermis
aanzeggen bij de koning en de leden van de overheid.

Teerdag 2013.

Het teerweekeinde: rond de feestdag van de patroonheilige
Sint Antonius Abt 17 januari is het jaarlijks hoogtepunt van
ons gilde. Het Teerdag weekeinde begon zaterdag 19
januari zoals gebruikelijk met een Eucharistieviering in de
koepelkerk en werd maandag 21 januari afgesloten met de
traditionele kaartavond in Gildehuis Eet- en Drinkcafé 't
Jagershuis.
Eucharistieviering: voorganger gildepastor Jan Zwirs. De
intenties waren voor de overleden leden maar met naam
werden de in 2012 overleden leden genoemd Frits van de
Ven, Piet van de Wijnboom en Jaan van Horik.
Jaarvergadering: Henk Berkers was aftredend als
overheidslid en als hoofdman. Voor beide functies werd hij
met algemene stemmen herkozen. Gildelid van het jaar,
werd Jasper Thijs werd in ‘t “zunneke” gezet. Ronny Thijs
werd gehuldigd met zijn 25-jarig gildejubileum en Frans
Sijbers volgde zijn vrouw Silvia op als kascommissielid.
Het vastgestelde jaarprogramma: 14-april, jubileumfeest
Koninklijke schutterij Sint Lambertus Helden. 26-mei,
Kringdag Peelland 2013 Sint Agatha Boekel. 13-oktober,
Internationaal Oktoberfeest Schutterijen en Gildetreffen
Stadsschutterij Sint Rosa Sittard. Behalve deze “grote”
activiteiten, zullen we ook weer deelnemen aan het
opluisteren van Lieropse en gemeentelijke evenementen. En
of ze er geen afscheid van konden nemen werd op het einde
van de vergadering het in 2012 gewonnen gildezilver door
gildebroeders aan het gilde geschonken.

Teeravond: de feestdag ter gelegenheid van het
patroonsfeest van Sint Antonius Abt werd afgesloten met de
teeravond in zaal van Nellie van Oosterhout. Het was een
gezellige avond met een ietwat tegenvallend aantal
deelnemers. Ook dit jaar was er weer een quiz waarin de
kennis over Lieropse verenigingen werd getoetst. Na een lange
strijd waarin het gebruik van de nieuwe media niet geschuwd
werd, bleek dat de “koningen” (hoe kan ’t ook anders) met de
prijzen ging lopen.
Kaartavond: op maandagavond gehouden met meer
deelnemende Rikkers dan ooit. Helaas waren er dit jaar
onvoldoende deelnemers om een Joker toernooi te houden. De
organisatie heeft de Jokerprijzen aan de Rikkers prijzen
toegevoegd waardoor aan het einde van de avond alle prijzen
toch nog uitgekeerd zijn.

Jaarvergadering Kring Peelland.

Op 23 februari gehouden in Mariahout. Hoogtepunt van deze
vergadering was de opvolging van voorzitter Loek Swinkels
door Henk de Hair. Loek Swinkels heeft 16 jaar in het
kringbestuur gezeten waarvan 11 jaar als voorzitter. Loek
werd hartelijk bedankt voor zijn inzet en bijdrage aan de
Kring. Verder was het opvallend te zien dat er een
enthousiaste groep jongeren is gevonden die samen de
jeugdcommissie van de Kring vormen. Deze jeugdcommissie
bestaat uit gilden leden uit de Kring en zijn tussen de 18 en 28
jaar oud.
Vanaf nu is de Kring via het internet te bereiken. Het
achterliggende doel is geïnteresseerden snel en efficiënt te
informeren. Het adres is: www.gildenkringpeelland.nl

Onder de schietboom.

Onderlinge Lieropse schietcompetitie 2012-2013.

De jaarlijks onderlinge schietcompetitie voor schutters van de
beide Lieropse gilden eindigt weer in mei. In deze competitie
wordt geschoten met geweer en Kruisboog. Geïnteresseerden
in de schietsport, of zij die daar kennis mee willen maken zijn
elke zaterdag middag van harte welkom op schietterrein de
Roovere. Ervaren schutters zoals Wim van Brussel, Peter
Berkers, Ton van de Ven, Guus van de Ven en Frans van de
Ven willen u met alle plezier uitleg geven. Deelnemers moeten
minimaal 18 jaar oud zijn. Jongeren onder 18 jaar mogen
alleen schieten onder begeleiding van een ervaren schutter.
Indien men aan deze onderlinge schietcompetitie deel wil
nemen of verdere informatie wil hebben, graag even contact
op nemen met Willie Donkers tel. 0492 – 331831, E- mail
w.donkers2@kpnplanet.nl
Midzomercompetitie Kruisboog op wip Kring Peelland 2013.
Deze competitie wordt gehouden op zeven woensdagavonden
in de maanden april, t/m juli. De eerste wedstrijd wordt op 17
april gehouden bij het gilde van Sint Antonius Abt Lierop. De
laatste is op 03 juli bij O.L.V. –Gilde AarleRixtel. Aan de
wedstrijden mogen alle gildeleden van Kring Peelland en hun
familieleden deelnemen. Indien u mee wil doen, neem even
contact op met Wim van Brussel tel. 0492-331861, E-mail
w.van.brussel@hetnet.nl.

Viering Pauskeuze (of Pausmis)

Naar aanleiding van de verkiezing van de nieuwe Paus
Franciscus, een berichtje hoe de gilden een bijdrage hieraan
leveren. Jaarlijks wordt de pauskeuze, in april, herdacht met
een pontificale Hoogmis in de Jacobus de Meerdere kerk in
’s-Gravenhage. Deze Pontificale Hoogmis wordt voorgegaan
wordt door de nuntius (Pauselijke ambassadeur) in
concelebratie met alle bisschoppen en waarbij het corps
diplomatieke is uitgenodigd. Aansluitend hierop ontvangt de
nuntius de bisschoppen van de bisdommen in Nederland en
het corps diplomatiek op de nuntiatuur, ambassade van het
Vaticaan, in Den Haag.
Bij kringtoerbeurt wordt één gilde uitgenodigd om daarbij
aanwezig te zijn en de misviering met aangepaste
gildeceremoniën op te luisteren. Het is dus zeker geen
gildemis; aan de eigen ceremoniële gebruiken moeten hier en
daar soms concessies worden gedaan.
Op de nuntiatuur wordt vervolgens een vendelhulde
gebracht.

Bloedlijn:

Tijdens de rondvraag van de jaarvergadering dit jaar is een
vraag gesteld over hoe ons gilde omgaat het accepteren van
nieuwe leden. De achtergrond van deze vraag ligt in het feit
dat met het wijzigen van de statuten in het jaar 2000,
vrouwen met dezelfde rechten en plichten volwaardig lid
mogen worden van ons gilde. Met het toelaten van vrouwen
in ons gilde is het toelaten van nieuwe gildeleden wat
voorheen uitsluitend via de mannelijke bloedlijn liep een stuk
complexer geworden. Om tot een eenduidige regelgeving
m.b.t. nieuwe leden te komen heeft de overheid besloten een
informatie avond te houden waaraan geïnteresseerde leden
deel kunnen nemen. Het doel is een eenduidig
toelatingsbeleid van nieuwe leden vast leggen. De avond zal
gehouden worden op 16 mei. Geïnteresseerde leden kunnen
zich t/m 13 mei aanmelden bij Ronny Thijs (0492331924) of
via mail op mail adres info@sintantoniusabtlierop.nl
Leden die zich tijdig aangemeld hebben, worden
geïnformeerd over locatie en tijd.

Nieuwe E-mail adressen.

In het Lieropse zal het velen niet ontgaan zijn. Het dorp ligt
sinds een half jaar op de schop. Glasvezel kabel zit inmiddels
in de grond en velen zinj overgestapt naar een andere
provider. Omdat wij als gilde meer en meer communiceren
via de nieuwe media, is het nodig dat wij op de hoogte zijn
van uw eventuele E-Mail adres aanpassing. Dus, heeft u een
nieuw
e-mail
adres,
stuur
dit
naar
info@sintantoniusabtlierop.nl. Dit helpt ons en u elkaar te
informeren over het wel en wee van het gilde.

Representatie.

Afgevaardigden
van
het
gilde
bezochten
de
nieuwjaarreceptie in Lierop (in de Vurherd) waar
gildebroeder Huub van den Eikhof werd gekozen tot Lieropse
Mens 2012. Ook werd de receptie van Evy Kuijpers die
Nederlands kampioene veldrijden is geworden door ons
bezocht.
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Agenda t/m Juni 2013

Vrije wedstrijd geweerschieten
senioren-koningschieten Sint
Lambertus Someren-Eind.
Jubileumfeest Koninklijke
schutterij Sint Lambertus Helden
Zomeravondcompetitie kruisboog
op wip Sint Antonius Abt Lierop.
Schieten Kans Plus Sint Lambertus
Someren-eind.
Hemelvaartprocessie te Ommel.
Geraniumactie.
Kringdag Peelland 2013 Sint
Agatha Boekel.
Geweerschieten Kring Peelland Sint
Leonardus Beek en Donk.
Zomeravondcompetitie kruisboog
op wip Sint Willibrordus Vlierden.
NK schieten opgelegd.
Schieten kring Peelland Onze Lieve
Vrouw Aarle-Rixtel.

NIEUWSBRIEF
Zomer 2013
Jaargang 13-03
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.

Dit is de vijftigste uitgave de nieuwsbrief, van het Gilde van
Sint Antonius Abt, ’t Antonius Klökske, kortweg Klökske
genoemd. Het Klökske opgezet om de gildeleden en familie,
vier keer per jaar, te voorzien van informatie, verhalen,
activiteiten en familieberichten, dit alles om de onderlinge
broederschap te onderhouden en misschien zelfs om die te
verstevigen. Deze vijftigste uitgave is tevens een koperen
jubileum. Voor een gilde met zoveel oude tradities heeft een
dergelijk jubileum wel degelijk waarde. Het initiatief om te
starten met de nieuwsbrief was een idee van de overheid om
meer in het openbaar met de gildebroeders en –zusters te
communiceren zoals de oproep in het Klökske 49

Vrijwilligersdag.

Zondag 18-Aug houden we weer een vrijwilligersmiddag.
Op deze middag ontmoeten de vrijwilligers die zich voor
het gilde inzetten elkaar. Onder het genot van een hapje en
een drankje meten de leden zich met elkaar. Zoals altijd is
ook hier het doel bij het winnende team te horen. Tot slot
zal aan het einde van de middag geschoten worden voor de
titel vrijwilligers koning. Alle activiteiten zullen zich op
schietterrein de Roovere afspelen. Er wordt géén
wandeltocht gehouden. Graag roepen wij u op zich te aan te
melden voor de vrijwilligersdag. Dit kan door te bellen naar
Jos van Lieshout 0492331736 of te mailen naar
vrijwilligersdag@sintantoniusabtlierop.nl.. Inschrijven kan
t/m 11 augustus. Tot ziens op 18 augustus.

Oproep:

Gildezusters denk er eens over na of dit een functie voor u
in het gilde kan zijn?
De tamboers en vendeliers zijn naarstig op zoek naar
opvolgers(ters). Denk er eens over na of win bij de huidige
tamboers en vendeliers informatie in over wat zo’ n functie
inhoud. Naast voornoemde functies kan men zich ook
bekwamen in het schieten met geweer en kruisboog. Bijna
iedere zaterdagmiddag zijn onze schutters op schietterrein
de Roovere aanwezig om u de kneepjes van het schieten bij
te brengen. Voor de echte liefhebber is er het historisch
archief. Natuurlijk zijn behalve onze gildebroeder ook
geïnteresseerde gildezusters meer dan welkom een van deze
actieve taken in ons gilde in te vullen.

Optredens.

30 april de laatste Koninginnedag: in Lierop samen met
het Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën en
fanfare Sint Willibrordus de oranje jeugdoptocht en in
Someren samen met de gilden Gilde Onze Lieve Vrouw van
de Zeven Weeën, Sint Joris Someren en het Sint Lambertus
Someren-Eind de aubade bij het gemeenthuis opgeluisterd.
09 mei Kringprocessie Ommel: traditioneel gehouden op
Hemelvaartsdag, opgeluisterd samen met de gilden Sint
Joris Asten en Sint Joris Deurne. Het Groot Deurnes
gildekoor zorgde deze middag voor het muzikale gedeelte.
Deze jaarlijkse processie wordt in wisselende samenstelling
door de Peellandse gilden opgeluisterd.

26 mei Kringdag Peelland 2013: bij het Gilde Sint Agatha
Boekel. Dit gilde is in 2006, na ongeveer 350 jaar slapend te
zijn geweest, gereactiveerd. Deze organiseerde dit gilde haar
eerste Kringdag Peelland, met deelname van de 22 Peellandse
gilde en zes gastgilden. Ook de beide Lieropse gilden waren
hier aanwezig. Het gilde van Sint Antonius Abt behaalde
tijdens het koude maar goed georganiseerd gildefeest, 9
graden, de volgende resultaten. Optocht / tentoonstelling 12de.
Kruisboog individueel 1ste Ton van de Ven, 2de Peter
Berkers. Viertallen 1ste met de schutters, Peter Berkers, Jasper
Thijs, Guus van de Ven, Ton van de Ven. Vendelen Klasse C:
3de Jasper Thijs.

Acties.

Schieten voor KansPlus: zondag 05 mei werd deze jaarlijkse
liefdadigheidswedstrijd gehouden bij het Sint Lambertusgilde
in Someren-Eind. Deze wedstrijd op toerbeurt georganiseerd
door de Somerense gilden en het gilde van Asten leverde het
mooie bedrag op van 750 euro. Het gilde was met acht
schutters en zij waren succesvol met als uitblinker Guus van
de Ven, hij werd 1ste Vrije Hand, 1ste
11 mei Geraniumactie: Vanaf het kerkplein werden de
bestelde planten bezorgd en de overigen planten gingen in de
vrije verkoop grif van hand tot hand.

Onder de schietboom.

Woensdag 24 april: opening Midzomercompetitie 2013
Kruisboog op de wip bij het Gilde van Sint Antonius Abt.
15p. Peter Berkers, Wim van Brussel, Guus van de Ven, 13p.
Ton van de Ven. Viertallen 1ste schutters: Peter Berkers, Wim
van Brussel, Guus - Ton van de Ven.
08 mei Sint Antonius Abtgilde Deurne: 15p. Peter Berkers,
14p. Dirk van de Ven. 13p. Guus – Ton van de Ven. 11p. Wim
van Brussel, Viertallen 1ste schutters: Peter Berkers, DirkGuus - Ton van de Ven.
15 mei OLV-gilde Lierop: 15p. Wim van Brussel, Dirk - Ton
van de Ven. 14p. Peter Berkers, 13p. Guus van de Ven.
Viertallen 1ste schutters Dirk – Guus – Ton van de Ven en
Peter Berkers.
29 mei Sint Willibrordusgilde Vlierden: 15p., Dirk – Guus
van de Ven, Willy, Wim van Brussel. 14p. Peter Berkers, Ton
van de Ven.
05 juni Sint Servatiusgilde Lieshout: 15p. Ton van de
Ven, Dirk van de Ven. 15 p. Wim van Brussel, Guus van de
Ven. 14 p. Peter Berkers. Viertallen 1ste schutters Dirk –
Guus – Ton van de Ven en Peter Berkers.

Geschiedenis.

Uit de literatuur Brabants Heem: In de late middeleeuwen
stond er op het gehucht Hersel de Sint Nicolaaskapel met een
altaar van de H.H. Maria en Antonius en draagt ook de naam.
Sint Antoniuskapel. Ze wordt genoemd van 1558 tot 1617,
maar schijnt in het laatste genoemde jaar al bouwvallig te zijn.
In de grote parochiekerk van Lierop, patroon de H.
Willibrordus, bestonden broederschappen van de H. Antonius,
O.L.Vrouw en de H. Anna. in 1558 was er een altaar van de
H.H. Antonius, Lucia en Barbara. Het Sint Antoniusgild (=

Broederschap) leende o.a. begrafenis mantels en baarkleed uit.
Ook werden armlastige overledenen door de Broederschap
van Antonius begraven. Er was ook sprake van begraven,
ingeval mensen stierven aan, de ergste ziekte in die periode,
de pest.

Koning en koningin in Brabant.

Koning Willem Alexander en koningin Maxima brachten
woensdag 12 juni een kennismakingsbezoek aan NoordBrabant. Zij bezochten de steden Roosendaal, Oisterwijk en
‘s-Hertogenbosch.
Oisterwijk was de plaats waar de Brabantse gilden traditioneel
de koning en koningin mochten begroeten. Na een verzoek
door de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden om
medewerking hieraan te willen verlenen, zegden ruim 120
gilden hun medewerking toe, waaronder de Groot-Somerense
Gilden: Sint Antonius Abt Lierop en Gilde Sint Lambertus
Someren- Eind.
Dat de organisatie in goede handen was bleek al bij aankomst.
De ontvangst van de Brabantse gilden in de oude leerfabriek
was echt Brabants met koffie en worstenbroodjes. Na deze
goede ontvangst werden de aangemelde vaandrigs nogmaals
op hun identiteit gescreend en vertrokken zij en de overige
gildevertegenwoordigers in optocht en toegejuicht door de
massa enthousiaste bezoekers, naar de hoofdstraat van
Oisterwijk, De Lint, om daar de vaandels uit te leggen.
Over het vaandel lopen.
Meer dan 150 meter aan vaandels bedekten sierlijk het
straatwerk op de Lint, waarover het koningspaar bij haar
intocht mocht lopen. Het komt overigens niet vaak voor dat
iemand over gildevaandels mag lopen. Dat is alleen maar
voorbehouden
aan
de
eigen
gildekoning,
hoogwaardigheidsbekleders zoals de Paus, een priester met
het Allerheiligste en de Nederlandse Koning. De wandeling
over de vaandels wekte grote indruk bij de vaandrigs en de
mensenmassa langs de route. Maar ook het koningspaar was
zichtbaar aangedaan door deze eer. Na aankomst bij het
gemeentehuis werd de hernieuwing van de eed trouw, namens
de Noord-Brabantse gilden, gezworen aan de nieuwe koning
door de vaandrig Sander Bierens (20) van Gilde Sint Joris en
Sint Sebastiaan uit Enschot / Heukelom. Dit gebeurt door met
het gildevaandel drie keer rechts en drie keer links boven het
hoofd van de koning te zwaaien. Ook dit gebeuren wekte
grote indruk. Na afloop hiervan werden de gildebroeders en –
zusters door de organisatie bedankt voor hun medewerking.
Hierna werd, wederom op z’n Brabants, na nog een kop
koffie, glaasje bier of wijn te hebben genuttigd afscheid
genomen van de bekende en nieuwe contactpersonen en
keerden de gildebroeders en- zusters tevreden huiswaarts.
Al met al een dag om niet meer te vergeten.
Huub van den Eikhof, de “ trotse” vertegenwoordiger tijdens
dit kennismakingbezoek van het Gilde van Sint Antonius Abt.

Familieberichten.

20 mei overleden: op 50 jarige leeftijd, gildebroeder Guus
Hurkmans. Guus is getrouwd met Fridy van Brussel, dochter
van Harrie van Brussel (Azn)
8 Juni overleden: op 63 jarige leeftijd, gildebroeder Jan van
den Boogaard Jan is getrouwd met Helma Sanders.
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Agenda t/m Sep 2013

Zomeravondcompetitie kruisboog
op wip Onze Lieve Vrouwe AarleRixtel.

Vrije wedstrijd schieten geweer Onze
Lieve vrouw Aarle-Rixtel.
18 augustus
Vrijwilligersdag
01 september NBFS geweerschieten Kring Peelland
Beide Lieropse gilden
14 september Aanzeggen Lierop kermis.

16 september Koningschieten Lierop kermis
(O.L.V. van de Zeven Weeën).
29 september Schieten Geweer Kring Peelland Onze
Lieve vrouw van de Zeven Weeën
Lierop.

NIEUWSBRIEF
Herfst 2013
Jaargang 13-04
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.

Binnen de gilden is er tussen oktober en april over het
algemeen een rustige periode. De uniformen worden in de
mottenballen gelegd en komen nog een paar keer
tevoorschijn o.a. tijdens het 9de Internationaal Oktoberfeest
Schutterijen- en Gildentreffen te Sittard en de intocht van
Sint Nicolaas. Maar vergist u zich niet. Tijdens deze
“rustige” wordt er door de werkgroep Kringdag Peelland
2014 keihard gewerkt aan de organisatie van de Kringdag
van de Bond van Schuttersgilden Kring Peelland 2014 te
Lierop. Er is en wordt nog druk vergaderd, de draaiboeken
liggen al voor een groot deel gereed. Veel voorwerk is al
verricht door een kleine groep mensen die hier al flink wat
tijd ingestoken hebben. Maar op de kringdagen zelf en
enkele ervoor en erna, zal ook op de rest van de gildeleden
een beroep gedaan worden, dus noteer de betreffende data,
30, 31mei en 1 juni, alvast in uw agenda. Ja, het wordt een
evenement dat veel zal vergen van alle gildebroeders en
gildezusters van ons gilde, het Gilde van Sint Antonius Abt.

Vrijwilligersdag.

Vanwege het overlijden van Piet Verberne op 14-aug en de
begrafenis op 19 –aug, heeft het bestuur besloten de
geplande vrijwilligersdag van 18-aug op te schorten. De
vrijwilligersdag zal in ieder geval dit jaar niet meer
gehouden worden. Nadere mededelingen zullen via het
Klökske medegedeeld worden.

Dienstenveiling

Volgend jaar op 1-juni-2014 viert ons gilde haar 450 jarig
bestaan met een gildefeest voor de kring Peelland. Op de
zaterdag voorafgaande aan dit gildefeest wordt er in de
feesttent aan de Heesvenstraat een dienstenveiling
gehouden. Baten van deze dienstenveiling gaan naar de
vrienden van de koepelkerk en worden direct besteedt aan
het onderhoud van de kerk. Het is de bedoeling dat er
tijdens de avond diensten geveild worden. Heeft u als lid
een dienst die u aan wil bieden, dan kunt u contact opnemen
met Jan Bekx.

Windje?

Zoals de afgelopen jaren al vaker gebeurde was het dit keer
met Lierop kermis Angel van Moorsel die voor de tweede
achtereenvolgende maal koning werd. Nieuw was het
tweede opeenvolgende succes van gokkoning Gerrit
Geutjens. Hij werd voor de tweede keer op rij Koning van
de gokschut. Nadat de vogel meer dan tweehonderd schoten
overleefd had kon de dag van Willy Donkers, (de maker van
de vogel) niet meer kapot. Dit was wel iets anders dan de
teleurstellende 70 schoten waarmee Angel vorige keer de
vogel van de boom schoot.
Nadat Angel het 211 schot had geschoten leek het er even
op dat er minimaal nog een schot nodig om de vogel naar
beneden te halen.
Maar, nog tijdens het laden van het geweer voor de volgend

schutter stak er een windvlaag op en viel de vogel alsnog naar
beneden. Zo werd Angel (geholpen door de wind) voor
de tweede opeenvolgende
keer koning. Op naar het
keizerschap.

Onder de schietboom.

19 juni Sint Agatha Boekel: Midzomercompetitie
kruisboog 2013 Kring Peelland.
15p. Dirk van de Ven. 14p. Wim van Brussel, Guus van de
Ven, Ton van de Ven, Peter Berkers. Viertallen Gilde van Sint
Antonius Abt; schutters Peter Berkers, Dirk - Guus –Ton van
de Ven.
26 juni: Gilde Onze Lieve Vrouw Aarle-Rixtel.
Midzomercompetitie kruisboog 2013 Kring Peelland.
15p. Wim van Brussel, Peter Berkers. 14p. Dirk van de Ven,
Guus van de Ven. 13p. Ton van de Ven. Viertallen 1ste Gilde
van Sint Antonius Abt; schutters Peter Berkers, Dirk - Guus –
Ton van de Ven.
Deze wedstrijd in Boekel was de 7de en tevens de laatste van
deze Peellandse Midzomercompetitie 2013 waarin de groene
schutters de volgende resultaten behaalden: het viertal Peter
Berkers, Dirk - Guus – Ton van de Ven en reserve Wim van
Brussel werden 1ste. Individueel waren de resultaten als volgt:
gedeelde 3de plaats met 74 punten voor Dirk van de Ven 3de
en Wim van Brussel, gedeelde 8ste plaats Peter Berkers, 11de
Guus van de Ven 72 punten, 12de Ton van de Ven 71 punten.
Er was maximaal 75 punten te verdienen, 10 van de 47
deelnemende schutters behaalden meer als 72 punten.

NFBS - Kampioenschap geweerschieten 01

september organiseerde de beide Lieropse gilden dit
geslaagd federatie toernooi op schietterrein de Roovere.
Vijf groene schutters streden mee om de Federatie
Kampioenschappen. Bij het onderdeel Persoonlijk Kampioen,
geweer - opgelegd is Guus van de Ven tot aan de laatste ronde
(met 2 personen over) nog in de strijd geweest en verloor.
Eerder op de dag ging dezelfde strijd ook tussen dezelfde 2
schutters, bij het onderdeel personeel, waarbij Guus van de
Ven na diverse afkampronde wel de 1ste prijs behaalde.
Tevens werden Peter Berkers en Frans van de Ven 5de en 6de
ook bij het onderdeel persoonlijk opgelegd. Het viertal, Peter
Berkers, Ton van de Ven, Wim van Brussel en Frans van de
Ven en gingen serieus de strijd en werden na menig
afkampronden 2de.
Allen die kennis wil maken met het kruisboogschieten kunnen
iedere zaterdagmiddag terecht op schietterrein de Roovere.
Voornoemde schutters willen graag uitleg geven over de
kruisboog en het schieten daarmee.

Acties.

23 en 24 juni: waren gilde broeders en-zusters weer als
vrijwilliger actief, voor het gilde, om het Eurosjopper festival
terrein op te ruimen en het schoonmaken van de blokhut.

Familieberichten.

Overleden: woensdag 14 augustus Piet Verberne op 81
jarige leeftijd Piet 51 jaar gildelid, 1962 -1964 koning, 1992 1996 overheidslid, 2006 gildelid van het jaar en in 2012
vereerd met een kringonderscheiding. Het gilde heeft tijdens
de uitvaartdienst, maandag 19 augustus, in de koepelkerk te
Lierop, afscheid genomen van haar gildebroeder Piet
Verberne waarna Piet, onder erbarmelijke omstandigheden
(onweer en harde regen), met gilde-eer ten grave gelegd werd
op het parochieel kerkhof te Lierop. Zie onderstaand verhaal
over Piets tijd bij ons gilde
Overleden: dinsdag 17 september 2013 is, onze oudste
gildebroeder, Driek van de Ven (Gzn) op 90-jarige leeftijd
overleden. Driek was bijna 75 jaar lid van het Gilde van Sint
Antonius Abt. Hij was een van de jongemannen die na de
Tweede Wereldoorlog het Gilde Van Sint Antonius Abt, na
vijf jaar, wegens deze oorlog niet actief, weer leven inblies.
Op 05 mei 1947 was hij als vendelier aanwezig tijdens het
bezoek, eerste na de Tweede Wereldoorlog, van koningin
Wilhelmina aan Amsterdam en een jaar later bij haar gouden
regeringsjubileum en troonsafstand.
Het gilde heeft tijdens de uitvaartdienst, zaterdag 21
september, in de koepelkerk te Lierop, afscheid genomen van
haar gildebroeder Driek van de Ven en met gilde-eer ten grave
gelegd op het parochieel kerkhof.

Koning van welke schut?

Lierop kermis 1962. Tijdens een gezellig samen zijn op
kermiszondag van Lieropse mensen in café van Oosterhout.
Ook schoenmaker Piet Verberne (Gzn), ging eventjes van de
kermis proeven en kwam terecht tussen een groepje
gildebroeders van de Grúún schut of zoals officieel heet het
Gilde van Sint Antonius Abt. Na wat gekeuveld te hebben
onder een lekker glaasje bier vroeg Grardje Berkers
dekenschrijver (secretaris) of Piet geen lid wilde worden van
de schut. (bij het Gilde van Sint Antonius Abt kan men alleen
lid worden tijdens Lierop kermis en in de week waarin het
patroonsfeest, 17 januari, gevierd wordt). Als hij nu lid werd
kon hij kermismaandag meeschieten om de koningstitel. Piet
in een joviale bui besloot lid te worden en deed de volgende
dag mee met het koningschieten. Het is ongelooflijke
gebeurde, Piet haalde het laatste gedeelte van de houten vogel
naar beneden en werd dus bij de allereerste keer dat hij
meeschoot en nog maar net één dag gildebroeder was “
koning”. Tijdens een interview met een journalist van de
Helmondse Courant vroeg deze aan Piet van welk gilde hij
nou lid en koning was geworden. Hierop moest hij het
antwoord schuldig blijven en ging te rade bij zijn broer Harrie
die het antwoord wel wist. Piet had zich in zijn jonge jaren
eigenlijk nooit met het gilde bezig gehouden. Dit ondanks dat
zijn vader en zijn broer Harrie enthousiaste gildebroeders
waren. Piet heeft dit later in vele opzichten goedgemaakt. Na
het behalen van de koningstitel is Piet in zijn 51 jarig lidmaat
een zeer actief en betrokken gildebroeder geweest.

Rabobank Clubkas Campagne 2013

In oktober gaat voor de Rabobank Clubkas Campagne weer
van start. We hopen dit jaar wederom op jullie steun.
Iinfo: http://www.rabobankpeellandzuid.nl
Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail klökske

: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
: Rabobank 1288 05 978
: klokske@sintantoniusabtlierop.nl

Home page : http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
E-mail
: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

Agenda t/m Dec 2013

05 oktober
06 oktober
13 oktober
13 oktober
26 oktober
26 oktober

24 november
22/23
december

Hoofdliedendag te 's-Hertogenbosch.
Kringkampioenschappen Kring
Peelland Sint Leonardus Beek en
Donk.
Vrije wedstrijd geweerschieten Sint
Servatius Lieshout
9e Internationaal oktoberfeest
Schutterijen- en Gildentreffen, Sittard.
Najaarsoudijzeractie.
Vrije (avond)wedstrijd geweerschieten
Sint Joris

Intocht Sint Nicolaas
Winter Animal schieten
schietterrein “de Roovere”.

NIEUWSBRIEF
Winter 2013
Jaargang 14-01
Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding.

Tijdens dit schrijven van de inleiding dacht ik meteen aan
het verlies van vijf gildebroeders, in het bijna voorbije jaar
2013, en alle vijf hebben zij ieder hun eigen manier veel
betekend voor het gilde van Sint Antonius Abt. Hun
verdiensten, willen wij als redactie, in deze inleiding niet
meer naar voren halen die stonden al beschreven in hun in
memoriaal. Met gilde eer afscheid nemen is een oude gilde
traditie die al eeuwen lang zijn waarde heeft bewezen. Vijf
overleden gildebroeders, vijf verschillende manieren van
afscheid nemen en vijf keer zeer indrukwekkend.
Terugkijkend op het afscheid nemen van een overleden
gildelid komt bij mij vanzelf dit gevoel op “ wat is het toch
een gunst om gildebroeder of –zuster te mogen zijn”.

Dienstenveiling.

Volgend jaar 01juni 2014 viert het gilde haar 450 jarig
bestaan met een Kringgilde-feest, genoemd “Kringdag
Peelland 2013 Lierop”. Op de zaterdag voorafgaande aan dit
gildefeest wordt er in de feesttent aan de Heesvenstraat een
dienstenveiling gehouden. Baten van deze dienstenveiling
gaan naar de vrienden van de koepelkerk en worden direct
besteedt aan het onderhoud van de kerk. Het is de bedoeling
dat er tijdens de avond diensten geveild worden. Hebt u als
lid een dienst aan te bieden, neem dan contact op met onze
koning Jan Bekx.

Onder de schietboom.

29 september kringwedstrijden geweer bij het O. L V. gilde.
Het viertal Peter Berkers, Frans van de Ven, Guus van de
Ven en Jasper Thijs behaalden de 1ste prijs, Guus van de
Ven 3de Vrije Hand. Puistprijzen: Frans van de Ven, Mies
Sijbers en Jos van Lieshout.
06 oktober Kringkampioenschap geweer (Gilde Sint
Leonardus Beek en Donk): hier behaalde Guus van Ven
het Kringkampioenschap geweer opgelegd, het viertal,
Peter Berkers, Frans van de Ven, Guus van de Ven en
Jasper Thijs. 2de korps.
Bijwedstrijden: Opgelegd: 1ste Guus van de Ven, 6de Frans
van de Ven. Vrije Hand: 2de Jasper Thijs, 4de Ton van de
Ven, puistprijzen: Jasper Thijs en Wim van Brussel, Korps
2de het viertal, Peter Berkers, Frans van de Ven, Guus van
de Ven en Jasper Thijs.

De staat van ons gilde.

De overheid constateert dat ons gilde langzaamaan aan het
vergrijzen is. Vooralsnog is er geen reden tot bezorgdheid.
Maar als wij allen niet ingrijpen, lopen wij als gilde het
risico een “stil” gilde te worden. Zo zijn ons dit jaar diverse
geüniformeerde gildebroeders ontvallen en komt er geen
nieuwe aanwas van leden, ons actieve ledenbestand wordt
gemiddeld steeds ouder. Hierdoor zien we begrijpelijker
wijs dat steeds meer geüniformeerde leden slechter ter been
geworden zijn, waardoor we in veel gevallen niet meer
voltallig uit kunnen trekken. De overheid maakt zich zorgen
of wij als gilde in de nabije toekomst alle functies in
bestuur en gilde (m.n. tamboers en vendeliers) nog vervuld

kunnen krijgen. Dit jaar tijdens de teerdag zullen twee
bestuursleden aftreden. Beide hebben aangegeven niet verder
te gaan. Hierdoor hebben we twee vacatures waarvoor zich tot
nu toe een kandidaat gemeld heeft. Een trend? Het zou
kunnen. Wanneer actieve leden wegvallen en zich geen
nieuwe of bestaande leden aanmelden om opengevallen
functies (bestuur, vendelen of trommen) te bekleden, zal ons
gilde krimpen. Van de andere kant is het gilde volop in
beweging. We hebben een groot aantal geüniformeerde en niet
geüniformeerde leden die zich elk jaar tijdens diverse acties
voor het gilde inzetten. Daarnaast is een enthousiaste groep
gildeleden bezig met het organiseren van een kringgilde dag in
lierop welke in 2014 in Lierop gehouden zal worden (zie
hiervoor het onderwerp Dienstenveiling. Dat onze leden
trouwe leden zijn kan je later in dit Klökske (Teerdag 2014)
lezen. Dit jaar hebben we een record aantal van 16 leden die
hun 25, 50, of 60 jarige jubileum vieren. Wij vragen u na te
denken over dit artikel. Tijdens de jaarvergadering in januari
2014 is er gelegenheid hierop te reageren.

Volksgebruiken.

Niet zomaar een etentje en wat gaan drinken, neen, we gaan
teren! Ben je bij de fanfare, een zangkoor, de brandweer, een
broederschap of een gilde? Iets hebben deze verenigingen
allemaal gemeen: ze hebben een of meer teerfeesten in het
jaar, meestal rond de feestdag van hun beschermheilige. Zo
kan je rond Sint Cecilia (ten minste bij ons in de buurt), geen
enkele zaal meer huren. De traiteur is al lang aangesproken of
potten en pannen worden boven gehaald en enkele leden gaan
druk in de weer om de andere leden op een lekkere maaltijd te
trakteren. Het zal er ook niet ontbreken aan de nodige drank
om de kelen niet te laten drogen. Waar komt dit gebruik
vandaan? Dit is moeilijk te zeggen, want het komt uit een
periode waarover heel weinig geschriften bestaan. We weten
wel dat de gilden, zowel de ambachtsgilden als de
schuttersgilden al van in de 13de eeuw teren in hun statuten
hebben ingeschreven. Deze teerfeesten waren zeer streng
gereglementeerd. Toch wijzen verschillende schrijvers er ons
op dat teren wel eens een veel oudere oorsprong zou kunnen
hebben. Sommigen wijzen naar mannenbonden, die meestal
aan een godheid waren opgedragen, deze gebruikten het teren
om alle leden bij elkaar te krijgen en nieuwe leden in de groep
op te nemen. Na enkele riten werd er voedsel en voornamelijk
drank aangevoerd om de leden te plezieren. Na de
Christianisering van onze gewesten (4de eeuw NC) werden de
oude mannenbonden omgevormd. De oude godheid werd
vervangen door een patroonheilige. Meerdere
geschiedschrijvers leggen hier het ontstaan van de gilden neer.
Maar zoals gezegd, waren het niet alleen de gilden die teerden.
De kerk en gemeentelijke verantwoordelijken profiteerden van
iedere gelegenheid om op kosten van de gemeenschap zich te
goed te doen aan eten en drinken. Om u een idee te geven van
de kosten van een dergelijk feest kan ik u vertellen dat de
kostprijs hiervan bijna gelijk was aan de jaarwedde van de
plaatselijke schoolmeester. Uittreksel uit de gasthuysrekening
van 1607 met als gasthuismeester Goospen Vermayen in ”het
manuaal van Amandus Aerts”.

Familieberichten.

Overleden: donderdag 17 oktober is Harrie Verberne op 87
jarige leeftijd overleden. Harrie 68 jaar gildebroeder van het
Gilde van Sint Antonius Abt, lid 1945-2013, lid van de
overheid 1965 – 1992, Vaandrig 1948-2008, koning 1980 1982 koning. Harrie was er altijd bij het uittreden en de
diverse acties: o.m. oudijzer- en geranium, klussen op
schietterrein enz. Voor al zijn inzet ontving Harrie diverse
onderscheidingen: 1990 de Gemeentelijke, 1992 Erebroeder in
Groen, 1995 Kring Peelland en zijn laatste eveneens een in
1995 een Koninklijke.
Het gilde heeft tijdens de uitvaartdienst, dinsdag 22 oktober,
in de koepelkerk te Lierop afscheid genomen van haar
gildebroeder Harrie Verberne en met gilde-eer ten Grave
gelegd op het parochieel kerkhof te Lierop.

Agenda t/m maart 2014

12 januari
18 januari
19 januari
20 januari
26 januari
12 maart
29 maart

Teerdag 2014

18 januari: vieren wij het patroonsfeest van onze
patroonheilige Sint Antonius Abt. Deze dag begint traditioneel
met een Eucharistieviering ter intentie van alle overleden
gildeleden. Speciale aandacht wordt gevraagd aan hen die
sinds het voorgaande patroonsfeest zijn overleden; Guus
Hurkmans, Jan van den Bogaard, Piet Verberne, Driek van de
Ven en Harrie Verberne.
Aansluitend aan de Eucharistieviering is de algemene
ledenvergadering voor alle gewone, geüniformeerde en
rustende leden. Tijdens deze vergadering vindt er een
evaluatie plaats over 2013 en wordt het programma 2014
voorgelegd. Verder is er een bestuursverkiezing. Aftredend
zijn Rob van Seggelen en Jan van den Eijnden (Hoeks). Er
heeft zich een kandidaat bestuurslid gemeld, Wim van
Brussel. Andere kandidaten kunnen zich tot aanvang van de
vergadering melden bij de secretaris. De dag wordt 's avonds
afgesloten met de teeravond. Deze begint met een
gezamenlijke maaltijd. Tijdens de teerdag worden de
jubilarissen voor dit jaar gehuldigd. De teeravond afgesloten
met een gezellig feest.
25 jarige jubilarissen: René van den Elzen (MvH), Frans
Obbema (HV), Jan Santegoeds (TD), John Santegoeds
(Jzn), Leon Sijbers (Mzn), Albert Verberne(Hzn), Johan
Verberne (Jzn), Pieter Verhees (FV), Riny van den
Wijnboom (Pzn), Theo van den Wijnboom (Pzn), Leo
Verberne (Hzn).
60 jarige jubilarissen: Theo van Brussel (Azn), Jan van de
Ven (Gzn), Marinus van Horik (Mzn).
20 januari wordt het feest van onze patroonheilige afgesloten
met de kaartavond in Eet- en Drinkcafé ’t Jagershuis.
Iedereen is van harte welkom ook niet gildeleden.

Aanspreekpunt
B.g.g.
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E-mail klökske

: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
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: klokske@sintantoniusabtlierop.nl

Home page : http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
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Jaarvergadering commissie
geweerschieten te Boekel.
Teerdag (Eucharistieviering,
jaarvergadering en teeravond).
Jaarvergadering commissie vendelen te
Aarle-Rixtel.
Kaartavond (Eet-en Drinkcafé ’t
Jagershuis).
Jaarvergadering commissie
trommen/bazuinblazen te Aarle-Rixtel.
Jaarvergadering commissie
standaardrijden te Bakel.
Oud-ijzeractie.

Wat biedt kring! Peelland

Informatie over boogschieten

Alle gilden hebben een of meerdere mobiele bomen en
bogen van het gilde. Indien een niet schietend gilde
kennis " maken met het boogschieten, is er de
mogelijkheid voor demonstratieschieten bij een gilde of
bij uw gilde ter plaatse.
De ruimte die men minimaal nodig heeft voor een boom
is een groot grasveld of wei van 50 bij 50 meter met een
vrij achterveld van 50 meter.

Kringcommissie Boogschieten
Voorz. Peter van Otterdijk Vlierden
Tel. 0493-314514
Secr. Ger van de Ven Deurne
Tel. 0493-311963
Lid Wim van Dijk Aarle-Rixtel
Tel. 0492-382473

Elk jaar is er een zomeravondcompetitie op de wip, die
gaat over 5 wedstrijden. Tijdens de gildefeesten wordt er
ook op de wip geschoten en er worden ook vrije
wedstrijden uitgeschreven. Ook dit zijn gelegenheden
om eens kennis te maken of informatie in te winnen.
De kruisboogschietende gilden op doel zijn
Gilde St-Hubertus Liessel
Oefendag dinsdagavond
Jan Joosten tel. 0493-341337
Gilde St.-Joris Someren
Toon Bergh tel. 0493 -4940 10
De kruisboogschietende gilden op wip zijn:
Gilde St.-Antonius-abt Deume
Ger van de Ven tel. 0493-311963
Gilde St.-Antonius-abt Lierop
Oefendag zaterdagnüddag -17.00 uur
Mies Sijbers tel. 0492-331630
Gilde St. -Servatius Lieshout
Sjaak Vorstenbosch tel. 0499-422265 Gilde
Onze Lieve Vrouw Aarie-Rixtel
Oefendag maandagavond
Wim van Dijk tel. 0492-382473
Gilde St. -Willibrordus Vlierden
Oefendag zondagmorgen -10.30 uur Peter
van Otterdijk tel. 0493-314514

Laat u niet weerhouden en maak eens kennis
met de edele soort van boogschieten.

Federatiecom Boog op wip
Voorz. Mare Pijnenburg Ravenstein
Tel. 0486-411996
Secr. Ad van Dijk Eindhoven
Tel. 040-2522201
Federatiecom Boog op doel
Voorz. Rien van Heerebeek Hilvarenbeek
Tel. 013-5051680
Secr. Ed van Puyenbroek Goirle
Postbus 163 Goirle
Ervaringen met pijlenvangers
Handhoog op wip
Gilde St-Willibrordus Alphen
Wim van Dijk 013-5081664
Kruisboog op wip
Gilde Sint Antonius abt Lierop
Mies Sijbers 0492-331630 Gilde
St-Matthias Oploo
Theo Heijligers 0485-382928

Uitgave nov 2002

Historie van hand en kruishoog.

Disciplines en wapens

De hand- en kruisboog hebben een belangrijke rol
gespeeld in de ontwikkeling van de schuttersgilden.
Deze schuttersgilden stonden model voor de gilden zoals
we ze nu kennen.

Er zijn verschillende disciplines met hun wapensoorten.
De drie wapensoorten zijn; Handboog, waarbij de pees
niet de hand gespannen gehouden wordt Kruisboog,
waarbij de pees in een slot vast gehouden wordt,
Geweren gebruik makend van munitie.
Elk wapen heeft ook weer verschillende uitvoeringen
ten aanzien van het doel waarop geschoten wordt. De
twee wapens die we verder behandelen zijn de
handhoog en de kruishoog.

In vroeger tijden verdedigde iedere burger zijn stad of
dorp niet zwaard, lans, piek of handhoog. Een soort
burgerwacht was toen al bekend, maar niet als zodanig
georganiseerd. Het Rooms-katholieke geloof vierde in
die tijd zijn hoogtijdagen. Omstreeks 1300 maakt de
kruisboog zijn intrede binnen de stadsverdediging en
dan hoofdzakelijk in de grotere Vlaamse steden. De
kruisboog bleek een bijzonder effectief wapen te zij%
want dankzij zijn kracht was het in staat om een harnas
of helm te doorboren. Een bijkomstigheid was, dat de
boog langer gespannen kan blijven zonder kracht uit te
oefenen. Het gebruik van dit wapen vereiste echter
vakmanschap met gevolg dat de burgers zich gingen
verenigen. Deze verenigingen werden ingericht zoals
gebruikelijk was bij de ambachtsgilden.
De kruishoog ontwikkelde zich vrij snel en er
ontstonden tal van variaties op de oorspronkelijke
kruisboog.
In de 14-de eeuw zijn de eerste ontwikkelingen van het
vuurwapen. Deze waren eerder afschrikwekkend dat
effectief Het zou nog een eeuw duren, voordat de
kruisboog vervangen kon gaan worden door
vuurwapens.
Echter de schuttersgilden bleven ook de oude wapens
hanteren als zijnde een sportbeoefening. Hieruit
ontwikkelden de verschillende variaties in schieten.

De handboog.
Dit wapen wordt vooral gebruikt voor het schieten op
doel. Vaak worden aan de boog stabilisatoren
vastgemaakt om meer stabiliteit te krijgen. Door gebruik
te maken van katrollen op de lateinden hoeft men
minder kracht uit te oefenen om de pees te spannen, met
behoud
van
schietkracht.
De
zogenoemde
compoundboog is niet toegestaan bij de NBFS.
Wanneer men ráet op doel schiet, maar op een wip op
12 meter hoogte kan men de compoundboog niet
gebruiken en ook de stabilisatoren op de gewone hoog
worden achterwege gelaten. De pijlpunt wordt dan wel
voorzien van een rubber dop.
Binnen kring Peelland zal de handboog niet als wapen
gehanteerd worden. In de regio zijn andere verenigingen
actief, die de handboog specifiek als sport beoefenen.

De kruisboog.
De kruisbogen zijn in verschillende uitvoeringen. Ze
kunnen worden onderscheiden in twee groepen met
daarmee samenhangende disciplines de vlakboog en de
wipboog.
Boog 1 en 4 zijn de vlakbogen, waarmee nr. 1 zich weer
onderscheid door het contragewicht voor meer
stabiliteit. Deze balanshoog wordt ook de St.Jans-boog
genoemd. Door zijn grotere stabiliteit en spankracht
wordt hiermee geschoten op 28 meter banen, met de
kleinere boog schiet men op 10 meter.

Disciplines op doel bij de NBFS.
Handboog op doel 25 meter
Kruisboog op doel 10 meter
St.Jansboog op doel 28 meter

1

2

.3

Boog 3 is de normale kruisboog die gespannen wordt
met een spanner. Boog 2 is een voetboog waar men een
voet door de beugel zet en de pees met de hand in het
slot trekt. Boog 5 is een lierboog waar de pees in het slot
gelierd wordt. Met al deze bogen schiet men op de
staande wip, een ronde plaat boven op een paal.
No~ begint men te schieten op een wip van 8 cm boven
op een 12 meter hoge paal. Hier krijgt men 15
schietbeurten met een proefschot. Is het proefschot raak
dan tel dit als de eerste beurt Is het schot mis, dan telt lüj
niet en heeft men nog steeds 15 beurten
Het afkampen geschied over meerdere bomen of op
kleinere wippen; 7, 6, 5.5, en 5 cm. De spil van de boom
is 2.5 cm dik.
De bogen mogen voorzien zijn van een voor- en
achtervizier, andere optische hulpmiddelen buiten een
normale bril mogen niet gebruik worden Er zijn nog
gilden die nog schieten met puntpijl. Hier is het
voorvizier niet geplaatst maar de schutter richt dan met
een kleine punt op de pijl.
Disciplines op wip bij de NBFS.
Handboog op wip op 12 meter
Kruisboog op wip op 12 meter
Lierboog op wip op 28 meter

NIEUWSBRIEF
Lente 2014
Jaargang 14-02
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.

De inleiding van laatste Klökske van 2013 bestond uit een
overweging over het verlies vijf onzer gildebroeders. Nu, in
de eerste Nieuwsbrief van 2014 staan weer twee memorialen
van ontvallen gildebroeders en een trouwe gildevolger Nel
Verberne- Aarts, vrouw van de in 2001 overleden
gildebroeder Harrie Verberne. Wij als Gilde van Sint
Antonius Abt hebben op een waardige wijze afscheid
genomen. Zie de overlijdens berichten.
Nu gaan wij ons opmaken voor weer een nieuwe uitdaging
” het gildefeest op 01 juni, genoemd Kringdag Peelland 2014
Lierop”. Een dergelijk feest kan alleen slagen als er goede
sfeer is van broederschap. Dat betekent, klaar staan voor
elkaar en met elkaar, ieder naar eigen kunnen. Als iedereen
het hier mee eens is en naar handelt, wordt dit een gildefeest
waar nog lang over gesproken zal worden. Dus, nu met zijn
allen, op naar de Kringdag Peelland 2014 Lierop.

Teerdag 2014.

Begon met een Eucharistieviering voorganger gildepastor Jan
Zwirs gevolgd door de jaarvergadering met een terugblik op
2013 en een vooruitblik op het programma van 2014. Wim
van Brussel en Hannie van de Ven - van Meijl volgden Jan
van den Eijnden en Rob van Seggelen bestuurslid op. Zowaar
een unieke gebeurtenis omdat Hannie de eerste vrouw in de
overheid is in het 450 jarig bestaan van ons gilde. Huub van
den Eikhof werd gildebroeder 2013. Guus van de Ven volgde
Huub van de Eikhof als kascommissie lid.
Op de teeravond werden Marinus van Horik, 60 jaar gildelid,
Theo van de Wijnboom, Jan Santegoeds, Albert Verberne,
Frans Obbema, Leon Sijbers, René van den Elzen, Rinie van
de Wijnboom, Ton Bekx allen 25 jaar gildelid, door Henk
Berkers in het zonnetje gezet. De 60 jarige jubilaris Theo van
Brussel en de 25 jarigen jubilarissen: Peter Verhees, John
Santegoeds Albert Verberne, Leo Verberne (Hzn), Johan
Verberne, Leo Verberne (Jzn), Marius Verberne aanwezig
worden nog gepaste wijze gehuldigd.
Jan van den Eijnden (Hoeks): nam na 28 jaar afscheid van
de overheid. Jan heeft veel meegemaakt in zijn bestuurders
carrière die begon met het mede organiseren van de
kaartavond, de oud-ijzeractie en geraniumactie. Ook was hij
verantwoordelijke voor de opleiding van de vendeliers. De
verdiensten uit zijn lange bestuursperiode zijn duidelijk
zichtbaar door de behaalde prijzen van de jeugdvendeliers en
vendeliers met als allerbeste prestatie: “eerste prijs” van
Nederland voor jeugd indoor. Jan was groot voorstander, van
vrouwen als volwaardig lid van het gilde. In 2000 kwam deze
wens uit. Hij 16 bestuursleden zien komen, zag notulen
veranderen, van mondelinge naar schriftelijke en naar
digitale. Deze laatste aanpassing was voor Jan “heel
moeilijk” maar ook hieraan heeft hij zich (mede dankzij zijn
vrouw Lien) aangepast. Alles samen vattend; Jan van den
Eijnden (Hoeks), was een goed bestuurder van gilde Sint

Antonius Abt. 18 januari, tot aan de bestuursverkiezingen aan
de bestuurtafel, hierna verhuizen naar de andere kant, Neemt
wel als gewoon lid maar de organisatie van de ijzeractie mee.
Rob van Seggelen: heeft na 17 jaar afscheid genomen van de
overheid. Rob, ging als jeugdig gildelid het gilde voor als
tamboer, maar leverde deze functie later in om gilde
commandant te kunnen worden. Rob behaalde in 1996 de
koningstitel en trad als koning in 1997 tor tot overheid. Hij
bleek al snel van bijzondere waarde: zijn duidelijke, “to the
point mentaliteit”, afspraken en humoristische manier van
besturen werkten binnen het bestuur als een soort van prettige
smering. De zaken, onder zijn verantwoordelijkheid, werden
snel en adequaat gerealiseerd. Zo zat hij o.a. in het bestuur
Kringdag 2005, met de portefeuille jeugd. In de functie van 2de
schrijver waren de notulen van een prima niveau. Accuraat en
waar nodig met hier en daar een vleugje humor. Ondanks zijn
jonge gezin wist hij samen met zijn vrouw Marian vaak de tijd
te vinden om het gilde daar waar nodig te vergezellen. Het
commandantschap neemt Rob na zijn afgesloten
bestuursperiode mee. Rob ontzettend bedankt voor de jaren
inzet en.... wie weet, tot ziens in het bestuur.

Kringdag Peelland 2014.

Dienstenveiling: op 01juni 2014 viert ons gilde haar 450 jarig
bestaan met een gildefeest, genoemd “Kringdag Peelland 2013
Lierop”. Zaterdag voorafgaande dit feest wordt er in de
feesttent aan de Heesvenstraat een dienstenveiling gehouden.
Baten van deze veiling via de vrienden van de koepelkerk direct
besteedt naar het onderhoud van de Lieropse kerk. Tijdens de
avond zullen allerlei diensten geveild worden. Heeft u een
dienst die u aan kan bieden, neem contact op met Jan Bekx.
Hoe meer diensten, des te groter de opbrengst voor het
onderhoud van de Lieropse kerk.
Veel dank aan al die gilden en de NBFS studie en archief en
tentoonstelling(SAT)commissie met het binnenhalen van dit
certificaat.

Familie berichten

Overleden: 31 december 2013 op 81 jarige leeftijd gildelid
Karel Boerenkamp. Karel is op oudejaarsdag plotseling
overleden in zijn woonplaats Hasselt (België). Hij was gildelid
lid vanaf 1987. Ook al woonde Karel in België, hij hield zijn
lidmaatschap aan om de naam Boerenkamp voor het Gilde van
Sint Antonius Abt Lierop te behouden.
Overleden: 23 januari 2014 op 80 jarige leeftijd gildebroeder
Jan van de Ven. Jan zou tijdens de viering van het Patroonsfeest
gehuldigd worden met zijn 60 jarig lidmaatschap van het gilde.
Helaas kon dit door zijn ziekte niet doorgaan. Jan van de Ven
was een zeer actieve gildebroeder. Hij en zijn tractor stonden
altijd klaar voor het gilde op welke dag of welke tijd dan ook,
“Hij” was er. 23 januari heeft het Gilde, Jan van de Ven, na de
uitvaartdienst, muzikaal opgeluisterd door” zijn” mannenkoor
A Capella, begeleid naar het parochieel kerkhof en daar met
gilde-eer ten grave gelegd.

Overleden: 22 februari 2014 op 87 jarige leeftijd Nel Verberne
– Aarts. Nel was geen lid van het Gilde, maar was niet bij het
gilde weg te denken. Zij en haar man Harrie waren er meestal
bij als het gilde naar buiten trad. Zo ook op (jaar)vergaderingen
van het gilde, Kring Peelland, Hoofdlieden dag en zelfs bij een
Gilden congres van het Oud - Hertogdom Brabant. Haar
activiteiten voor het gilde: lid werkgroep liturgie. Hierin was
zij een van de personen die mede de kerkelijke vieringen
samenstelde en schreef. In 1990 was zij secretaris in de
Commissie Kringdag Peelland 1990 Lierop. Nel was een
warme voorstander voor het volwaardig gilde lidmaatschap
voor vrouwen. Namens het gilde, willen wij onze dank
uitspreken en de familie Verberne veel sterkte wensen bij dit
verlies. Gildeleden waren aanwezig bij de uit vaartdienst en
begrafenis van Nel Verberne – Aarts op donderdag 27 februari.

In memoriam.

Jan van de Ven, stond naast zijn vele activiteiten voor het gilde
voor iedereen klaar en vroeg men hem, wat zijn de kosten?
Was het antwoord ”gif mar un tas koffie en un goei sigaar”. Jan
was een bekende maar bescheiden Lieroppenaar. Hij heeft zich
ongeveer 55 jaar belangeloos ingezet voor de Lieropse
(parochie)gemeenschap. Was zanger parochieel kerkkoor,
Gemengde zangvereniging De Bosgalm, ouderenkoor de
Koepelzangers en mannenkoor A Capella. Dit laatste koor is
door Jan van de Ven op verzoek van Kapelaan Stultiens
opgericht in 1966. De Kapelaan wilde de zondagsmis van half
twaalf met Nederlandstalige muziek op te luisteren. Jan was
bijna dertig jaar dirigent van “zijn” mannenkoor, daarnaast was
hij “inval” dirigent van diverse gelegenheid koortjes o.a. van de
KVB en KVO, overige verenigingen en families. Iedereen kon
een beroep op Jan zijn muzikale talenten doen, voor het
instuderen van muziek voor verenigingsavonden, huwelijken en
overige feesten. Als beloning voor deze inzet voor het Lieropse
ontving Jan van de Ven in 1991 de Pauselijke onderscheiding:
Pro Ecclesiae et Pontificae en in 1996 de Koninklijke
onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau.
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Agenda t/m Juni 2014

26 april
26 april

Foto maken van de geüniformeerde leden
t.b.v. het Gildenfeest
Gilden congres te Zoutleeuw België
Koningsdag Lierop/Someren

4 mei

Schieten “KansPlus” Sint Joris te Asten.

10 mei

Geraniumactie.

30 mei

450-Jarig bestaan Gilde van Sint Antonius
Abt. Reünie KPJ.
450-Jarig bestaan Gilde van Sint Antonius
Abt. Diensten veiling.
450-Jarig bestaan Gilde van Sint Antonius
Abt. Kringgilde dag Peelland.
Familiedag

31 mei
01-jun
29 juni

NIEUWSBRIEF
Zomer 2014
Jaargang 14-02
Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding: Het Gilde van Sint Antonius Abt organiseerde

zaterdag 31 mei en zondag 01 juni De Kringdag Peelland
2014. Deze organisatie past geheel in het onderstaand verhaal
de toevoeging van “de Tradities van de Noord-Brabantse
Schuttersgilden aan de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed” De officiële ondertekening van het
certificaat vond plaats op 12 november te ’s Hertogenbosch in
het Provinciehuis van Noord-Brabant, in aanwezigheid van
W.B.H.J. van de Donk, Commissaris van de Koning, en
afgevaardigden van de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden. De Tradities van de Noord-Brabantse
Schuttersgilden bestaan uit veel meer dan alleen het
organiseren van grote festijnen met slaande trommels en
vliegende vendels. De Schutterij is een manier van leven, die
bijvoorbeeld indrukwekkend tot uiting komt tijdens
begrafenissen of crematies met gildeneer. Schuttersgilden
bieden gezelligheid, sport en ontmoeting - en dat allemaal
gekleurd door allerlei tradities. Hoogtepunt is altijd het
koningschieten, de belangrijkste activiteit van een gilde en
zeker het belangrijkste gebruik. Er zijn altijd heel veel
deelnemers
bij
betrokken,
met
allerlei
functies
“standaardrijder tot vendelier en alle functies hier tussen.
Tegenwoordig mogen bij vele gilden ook vrouwen volwaardig
lid worden. Met de erkenning van de Tradities van de NoordBrabantse Schuttersgilden heeft nu al de negende Brabantse
traditie een plaats gekregen op de Nationale Inventaris. De
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in
Nederland vloeit voort uit de Nederlandse ondertekening van
het UNESCO verdrag ter bescherming van het Immaterieel
Erfgoed, eind 2012.

Kringdag Peelland 2014.

Opening Gildefeest: de organisatie, van dit gildefeest bij
gelegenheid van haar 450-jarig bestaan, lag in handen van het
Gilde van Sint Antonius Abt. Het jubileum ingezet met
openbare receptie in de feesttent aan de Heesvenstraat te
Lierop. Vele zustergilden, plaatselijke verenigingen en vanuit
ondernemend Lierop hebben gehoor gegeven aan de
uitnodiging om de felicitaties aan te bieden bij gelegenheid
van dit bijzonder kroonjaar, evenals met organisatie van de
Kringdag Peelland 2014 Lierop.
Koninklijke Erepenning: rond half zeven werd de receptie
onderbroken door de burgemeester van de gemeente Someren
A. Veltman. De burgemeester wenste namens de gemeente het
gilde proficiat met dit bijzondere kroonjaar en zondag veel
succes met de verdere organisatie van het gildefeest. Verder
had nog en speciale gelukwens en de Koninklijke Erepenning
van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem- Alexander.
Hoofdman Henk Berkers mocht namens het gilde, deze hoge
onderscheiding, in ontvangst nemen.
Met het overhandigen van het Kringvaandel van
Kringvoorzitter Henk de Hair aan vaandrig Frans Verberne
was de kringdag officieel geopend.
“Het Gilde van Sint Antonius Abt heeft een indrukwekkende
geschiedenis en heeft zijn sporen ruimschoots verdiend, niet
alleen binnen de Somerense Gemeenschap, maar ook binnen

de Kring Peelland en zelfs daarbuiten. alleen binnen de
Somerense Gemeenschap, maar ook binnen de Kring Peelland
en zelfs daarbuiten. Deze Koninklijke Erepenning is een
ereteken voor verenigingen. De penning symboliseert het respect
en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere
verdiensten”
Dienstenveiling: waar op zaterdagavond veel belangstelling
voor was stond in het teken van de restauratie van het ‘Triomf
kruis’ in de Koepelkerk. Het gilde had beslist de opbrengst voor
deze restauratie te gebruiken. Op deze avond hebben de
veilingmeesters Jan Driessen en Ingrid van Schalen 65 zeer
gevarieerde kavels onder de hamer gebracht. De laatste kavel
aangeboden door het kerkbestuur van de parochie Heilige Naam
Jezus: een Indische rijsttafel voor tien personen met een
muzikaal intermezzo bracht het hoogste bedrag op van €440,00.
De KPJ Lierop, schonk na een geslaagde reünie vierde, nog een
donatie van €450,00. De totale opbrengst van de veiling €
5764,00 is naar de Stichting ‘Vrienden van de Koepelkerk’
gegaan, die zich inzet voor het behoud en onderhoud van de
monumentale Koepelkerk. Aan het einde van de avond werd de
cheque door hoofdman Henk Berkers overhandigd aan voorzitter
Johan Loomans. Johan sprak zijn waardering uit aan de
organisatie van deze dienstenveiling en dankte eenieder voor de
warme support, die de Stichting ‘Vrienden van Koepelkerk’
heeft mogen ontvangen op deze leuke avond.
Eucharistieviering: bij gelegenheid van de Kringdag Peelland
2014 en het 450-jarig bestaan van het Gilde van Sint Antonius
Abt, in de koepelkerk, met als thema “Voortgezet in de tijd.”
Celebrant gildepastoor J. Zwiers. De vaste- en wisselende
gezangen van de gildemis ‘Missa Fraterna’ van gildebroeder
Henk Habraken uit Dinther, uitgevoerd door mannenkoor A
Capella. Voorafgaande deze Eucharistieviering werd het
gerestaureerde Triomfkruis door voorzitter van de Vrienden van
de Koepelkerk voorzitter Johan Loomans aan de parochie
overgedragen..
Erewijn: werd in de Vurherd door Burgemeester A. Veltman,
namens de gemeente Someren, aangeboden aan gildebroeders en
–zusters van het gilde van Sint Antonius Abt, afgevaardigden
van deelnemende gilden en Kringbestuur.Voor het Lieropse
gilde had de burgemeester nog een cadeau een prachtige foto op
doek van de Lieropse koepelkerk.
Het gildefeest werd na de Gildemis in onze Koepelkerk en
aanbieding van de Erewijn in de Vurherd voortgezet op het
gildeterrein aan de Heesvenstraat. Het zonnetje liet zich in
Lierop steeds vaker zien toen rond 13.00 uur de 23 gilden zich
verzamelden voor hun optocht en de daarop volgende
wedstrijden. Onder aanvoering van de fanfare Sint Willibrordus
trok de kleurrijke stoet door Lierop en weer aangekomen op het
gildeterrein presenteerden de gilden zich aan de notabelen en het
talrijke publiek. Na enkele toespraken werd het Wilhelmus
gespeeld door fanfare en volgde de opmars van de gilden. Elke
keer weer een indrukwekkend gebeuren. Na deze opmars was
het tijd voor de vendeliers, tamboers, schutters voor de
wedstrijden. Met het uitreiken van de behaalde prijzen en het
overdragen van het kringvaandel aan het Kringbestuur kwam er
een einde aan een geslaagde Kringdag Peelland 2014 Lierop.

Broederschap.

Het Gildefeest waarmee we ons 450 jarig bestaan vierden is
voorbij. Het was een prachtig, maar vooral ook goed
georganiseerd feest, waarbij ook het weer nog eens zomers was.
Kortom, genieten!
Maar, om een gildefeest te organiseren moet er veel geregeld
worden. Om dit te realiseren heeft de overheid een aparte
stichting opgericht. Deze stichting heeft de opdracht gekregen
het gildefeest te organiseren.
Wat maar weinigen weten, is dat de stichting ruim drie jaar
bezig is geweest om de complete organisatie neer te zetten.
Een gildefeest behoort n.l. aan een aantal voorwaarden voldoen.
Denk hierbij aan o.a. de optocht, massale opmars, wedstrijden
vendelen en trommen in verschillende klassen, geweer en
kruisboogschieten, standaard rijden het schieten van een Keizer
en een Koning. De wedstrijden moeten door deskundigen
gejureerd worden. Hiervoor zijn de nodige juryleden bij elkaar
gezocht en gevraagd. Er moet een feestterrein gevonden worden
wat bij voorkeur midden en het dorp ligt en waar alle
gildeactiviteiten kunnen plaats kunnen vinden. Natuurlijk zijn er
veel meer zaken die geregeld moeten worden, maar het gaat te
ver ze hier allemaal te benoemen.
Omdat er een tent gehuurd moet worden voor het hele weekend,
wordt er tijdens de voorbereidingen volop gedacht over welke
activiteiten er op de vrijdag en zaterdag georganiseerd kunnen
worden. Het feest moet n.l. zo rendabel mogelijk gehouden
worden. Uiteindelijk zijn deze gevonden in een KPJ reünie op
vrijdag en de dienstenveiling op zaterdag.
Lang voor het gildefeest zijn er werkgroepen opgericht die ieder
hun eigen vrijwilligers hebben verzameld om tijdens het
gildefeest de Mis, koffietafel, erewijn en kindermiddag te
verzorgen.
Uiteindelijk startte de fysieke opbouw van het feestterrein op
dinsdag 27-mei en was alles op maandag 2-juni weer volledig
opgeruimd. Gemiddeld waren en gedurende deze dagen behalve
op Hemelvaartsdag (de geplande rustdag) steeds ruim 20
vrijwilligers (leden en niet leden van ons gilde) bezig om te
helpen bij het opbouwen, afbreken en opruimen. Een staaltje van
verbroedering in de praktijk. Iedereen was bereidt de ander te
helpen. Zo werd zwaar werk licht en was alles keurig op tijd af.
Het gaf plezier om te zien wat wij samen voor elkaar kunnen
krijgen.
Soms hoor je wel eens dat wij steeds individualistischer worden.
Dit gildefeest toont het tegendeel aan. Met de inzet van “onze”
vrijwilligers toont ons gilde aan dat “Broederschap” binnen het
gilde nog steeds leeft. Daar mogen wij best trots op zijn 
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13 september
20 september
21 september
22 september

Zomeravondcompetitie Sint Agatha te
Boekel.
Bevrijding Lierop
Aanzeggen/opening Lierop-kermis.
NBFS-toernooi VTBS, Kring Peelland
te Bakel.
Koningschieten (Gilde van Sint
Antonius Abt).

NIEUWSBRIEF
Herfst 2014
Jaargang 14-03
Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding:

het voorgaande Klökske stond geheel in het teken van twee
belangrijke gildegebeurtenissen, de door het Gilde van Sint
Antonius Abt georganiseerde geslaagde Kringdag Peelland
2014 Lierop, en de toevoeging van “de Tradities van de
Noord-Brabantse Schuttersgilden aan de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed”. Hierdoor had de redactie
geen ruimte om andere activiteiten zoals de geslaagde acties
het opalen van oud-ijzer en de verkoop van geraniums te
kunnen plaatsen. Eveneens geslaagd was de schietwedstrijden
voor KansPlus gehouden bij het Sint Jorisgilde Asten met een
opbrengst van ruim 600€. Ik wil deze inleiding afsluiten door
een “héél groot dankwoord” uit te brengen aan allen die
“mede” door hun inbreng een geslaagd en mooi gildefeest, bij
gelegenheid van de viering 450-jarig jaar Gilde van Sint
Antonius Abt hebben neergezet.
Het Gilde van Sint Antonius Abt organiseerde zaterdag 31 mei
en zondag 01 juni De Kringdag Peelland 2014. Deze
organisatie past geheel in het onderstaand verhaal.
De Tradities van de Noord-Brabantse Schuttersgilden aan
de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed”
De officiële ondertekening van het certificaat vond plaats op
12 november te ’s Hertogenbosch in het Provinciehuis van
Noord-Brabant, in aanwezigheid van W.B.H.J. van de Donk,
Commissaris van de Koning, en afgevaardigden van de
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.
De Tradities van de Noord-Brabantse Schuttersgilden bestaan
uit veel meer dan alleen het organiseren van grote festijnen
met slaande trommels en vliegende vendels. De Schutterij is
een manier van leven, die bijvoorbeeld indrukwekkend tot
uiting komt tijdens begrafenissen of crematies met gildeneer.
Schuttersgilden bieden gezelligheid, sport en ontmoeting - en
dat allemaal gekleurd door allerlei tradities. Hoogtepunt is het
koningschieten.
Dit is de belangrijkste activiteit van een gilde. Er zijn altijd
veel deelnemers, met allerlei functies van “standaardrijder tot
vendelier en alle functies hier tussenin bij betrokken.
Tegenwoordig mogen bij vele gilden ook vrouwen volwaardig
lid worden en dus meeschieten. Met de erkenning van de
Tradities van de Noord-Brabantse Schuttersgilden heeft nu al
de negende Brabantse traditie een plaats gekregen op de
Nationale Inventaris. De Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland vloeit voort uit de
Nederlandse ondertekening van het UNESCO verdrag ter
bescherming van het Immaterieel Erfgoed, eind 2012.

Kermis.

Laat ons vrienden met elkaar
Tezamen vrolijk zingen
Want de kermis komt maar eens in 't jaar
Zo begint een van de weinige historische kermisliederen. "De
kermis komt maar eens in het jaar." Dat is al vele eeuwen lang
een feit. Nu in 2014 vieren we de kermis nog steeds. Dit
eeuwenoude volksfeest is ondanks de concurrentie van
pretparken, jaarmarkten en carnaval en ander vermaak
onuitroeibaar gebleken. Als altijd hebben de Lierops gilden
samen met fanfare Sint Willibrordus op zaterdag, met een
rondwandeling door Lierop, de kermis geopend. Kermis

maandag hebben we geheel in een oude kleine 500 jaar
bestaande traditie om een nieuwe koning te schieten. Voordat het
geweer voor de dag werd gehaald
was er eerst een
Eucharistieviering met gilde-eer , metonder meer het offeren op
de gildetrom en de hernieuwde Eed van Trouw aan Pastoor Jan
Zwirs in “De Koepelkerk”, hierna was er een vendelhulde voor
gildepastor Jan Zwirs, bewoners, personeel en bestuur van
Steunpunt Plus Centrum Henricushof. Na een voortreffelijke
koffietafel in Gildehuis Eet- en Drinkcafé ’t Jagershuis, waar de
leden van de Rooi schut als gasten, van het Gilde van Sint
Antonius Abt aanzaten werd er opgetrokken naar ar schietterrein
de Roovere , onder grote publieke belangstelling, Plaatsvond.
De wedstrijd werd geopend door de vertegenwoordigers van de
wereldlijke en geestelijke overheid in de volgorde van
burgemeester Veltman, pastoor Zwirs en de uitredende koning
Jan Bekx. Na een spannende strijd moest Jan Bekx met lede
ogen toezien hoe Frits van Lieshout met het 206de schot het
laatste stuk van de vogel naar beneden haalde. Hierdoor mag
Frits zich nu de komende twee jaar gildekoning noemen. De
nieuwe koning is 54 jaar oud, 31 jaar gildelid en getrouwd met
Els Sijbers. Samen hebben ze twee kinderen Geert en Hilke.
Frits is de 85ste bekende koning en Els de 13de koningin.

Gildedames maken kennis met Jony,

Ingezonden stuk:
Het was op ons gildenfeest dat onze standaardrijdster Lia de
geüniformeerde dames uitnodigde een kijkje te komen nemen in
haar nieuwe optrekje. Een uitnodiging waar wij graag "ja" tegen
zeiden. Dus op een vrijdagavond met 6 dames naar Ospeldijk.
We werden hartelijk welkom geheten door Lia en haar
viervoeter "Verberne!" . Trots leidde ze ons rond door haar
knusse huisje, de tuin en de paardenstal met de rijbak. Het was in
de stal dat wij kennis maakten met Jony, de beoogde opvolger
van Cupido en Kermit. Een prachtig rustig dier met mooie,
trouwe ogen. Jony liet zich zelfs door ons aaien (weliswaar
achter de tralies) dat hadden we bij Kermit nooit gedurfd! Die
durfde ook niet bij ons in de buurt te komen, dus dat kwam goed
uit. Dus wat ons betreft: van harte welkom in ons midden Jony!
Wij zien het met Lia en jou wel zitten. Bedankt voor jouw
gastvrijheid Lia! De 6 dames.

Jaarlijks onderhoud schietterrein.

Dinsdag 12 augustus 2014 was de dag voor de jaarlijkse
onderhoudsbeurt van schietterrein de Roovere. Dit was
uitgesteld na een latere datum t omdat dit onderhoud jaarlijks
gedaan wordt op de vrijdag na Hemelvaart, maar vanwege de
drukke werkzaamheden van het Gilde van Sint Antonius Abt
gilde, vanwege het gildefeest werd uitgesteld. Dit jaar was het de
bestrating die opgehaald moest worden, wat toch wel een
behoorlijke klus waar de nodige dagen werd uitgetrokken. Als
laatste is de elektra nog gecontroleerd en indien nodig
gerepareerd. Alles is weer in orde voor het koningschieten op de
maandag van Lierop kermis.

Even een kaarsje aansteken.

Hoe vaak wordt dat niet gezegd als tijdens een wandeling of
fietstocht, bij het passeren van een de vele kapelletjes die door
het mooi Brabantse land verspreid staan.

Ook in de Lieropse gildekapellen van de Maria In de Herselse
bossen en de Sint Antoniuskapel in de Koepelkerk, worden druk
bezocht en worden er kaarsjes aangestoken. Achter al deze
brandende kaarsen schuilen evenzoveel verhalen. Mensen die
steun hun dank willen uiten voor al het goede dat ze hebben
meegekregen maar ook mensen die hun zorgen en verdriet bij
Maria en Antonius Abt neerleggen. Soms lees iets over die
zorgen in het intentieschrift. Soms hoor je iets over de
verlangens wanneer ze je aanspreken. Dat geeft een goed gevoel
en denk ik ”als gildebroeder” wat is het toch mooi dat onze
gilden, mede door deze kapellen, mensen kracht kunnen putten
om verder te gaan.

Stijlvolle herdenking
Doucettemonument.

bij

Frank

Met zang, tromgeroffel, muziek en woorden heeft Lierop,
zaterdag 13 september, 70-jarige bevrijding gevierd. Een
herdenkingsdienst bij het Frank Doucettemonument waar werd
stil gestaan bij de vele gevallenen in de Tweede Wereldoorlog
en tijdens Vredesoperaties het leven lieten. Burgemeester A.
Veltman herdacht de vele jongeren, die in de bloei van hun
leven, zich hebben opgeofferd voor onze vrijheid. En de
gezinnen, die dierbare familieleden door oorlogsgeweld hebben
verloren. Mevrouw M. van Rijt, directeur van‘Basisschool ’t
Rendal’ vertelde over het adopteren, van het Frank Doucette
monument, door de basisschool. De school vindt het
belangrijk, dat leerlingen op weg naar hun volwassenheid
kennis nemen van de plaatselijke geschiedenis, de Tweede
Wereldoorlog en wil hen de tradities van het herdenken
meegeven. Vrijheid geef je door’. De leerlingen Sterre van
den Broek, Maud van Stiphout, Sanne Engelen en Roos van
Doorne spraken hierna hun gedachten uit over ‘Oorlog,
bevrijding en vrijheid’. Namens de buurtbewoners sprak
Annie van den Eikhof - van den Bogaard haargevoelens uit in
een gedicht. Onder het spelen, door fanfare Sint Willibrordus
van het Wilhelmus hees buurtbewoner Ies Hooglugt de
nationale vlag en de beide Lieropse gilden, haar vaandels en
vendels. Fanfare Sint Willibrordus bracht een stijlvol
muzikaal intermezzo, `Remembrance day´, waarop Rian van
Schalen een passende boodschap uitsprak. Na de ‘Last Post’
door Roger Cobben werden als eerbetoon, bij het monument
waar beide gildekoningen met koningin en hun vaandrigs de
erewacht hielden, kransen gelegd door burgemeester Veltman
en zijn echtgenote, Annie van den Eikhof - van den Bogaard
en de leerlingen Sem van den Nieuwenhof en Julia Hurkmans
namens de buurt en basisschool ’t Rendal’. In het kader van
de adoptie door de school legde leerling Jip Maas een
bloemstuk. Na het strijken van de Nederlandse vlag brachten
de beide gilden Sint Antonius Abt en Onze Lieve Vrouw van
de Zeven Weeën een passende vendelgroet. Mannenkoor
Capella sloot met een ander toepasselijk lied ‘Vrede’ deze
herdenking, bij het Frank Doucettemonument, af.
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Agenda t/m Dec 2014

5 oktober
11 oktober
18 oktober

25 oktober
23 november

Kringkampioenschappen te Lierop;
Hoofdliedendag te Eindhoven;
najaarsvergadering van Kring
Peelland te Lierop.
Oudijzeractie;
Intocht Sinterklaas

NIEUWSBRIEF
Winter 2014
Jaargang 15-01
Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding.

Na de drukke periode met als hoogtepunt de organisatie van de
Kringdag Peelland 2014 Lierop bij gelegenheid van het 450-jarig
bestaan van het Gilde van Sint Antonius Abt, volgenden een paar
rustige herfstmaanden.
Een mooie gelegenheid om na te genieten van onze mooie zeer
geslaagde Kringdag, met als hoogtepunt de toekenning van de
Koninklijke Erepenning, uitgereikt door burgemeester A.
Veltman, namens Zijne Koninklijke Hoogheid WillemAlexander. Onze trotse hoofdman, Henk Berkers, mocht deze
hoge onderscheiding namens het gilde in ontvangst nemen.

Mooie Kringgildedag.

Omdat het zo’n mooi feest was, hieronder nogmaals een
opsomming van aantal mooie momenten die zich tijdens onze
kringdag afspeelden:
Officieel geopend: met het over overhandigen van het
Kringvaandel, door Kringvoorzitter Henk de Hair aan vaandrig
Frans Verberne.
Eucharistieviering: in de koepelkerk, met als thema
“Voortgezet in de tijd.” Celebrant gildepastor J. Zwirs.
De gildemis ‘Missa Fraterna’ uitgevoerd door mannenkoor A
Capella.
Gerestaureerd Triomfkruis: werd voorafgaande de
Eucharistieviering, door voorzitter van de Vrienden van de
Koepelkerk Johan Loomans aan de parochie overgedragen.
In de Vurherd: koffietafel aangeboden door het gilde en de
Erewijn, namens de gemeente Someren, door Burgemeester A.
Veltman.
Optocht: trok met de 23 deelnemende gilden voorafgegaan,
door fanfare Sint Willibrordus door Lierop, die eindigde op het
feestterrein aan de Heesvenstraat. Na de toespraken, het
Wilhelmus de opmars van de gilden. Na deze opmars was de
tijd voor de vendeliers, tamboers, schutters voor de
wedstrijden. Met het uitreiken van de behaalde prijzen en het
overdragen van het kringvaandel aan het Kringbestuur kwam er
een einde aan een geslaagde Kringdag Peelland 2014 Lierop af.
Werken: voorafgaand en achteraf is er door een grote groep
leden en andere vrijwilligers flink gewerkt aan de opbouw en
het weer afbreken en opruimen van het feestterrein. Mooi om
op deze manier de broederschap weer op te zien bloeien.
Echter, zonder de perfecte organisatie van de stichting zou de
Kringgildedag nooit het succes kunnen zijn wat het nu
geworden is.

2014 Kort het Jaar door.

Niet altijd feest: in 2014 afscheid genomen van: Jan van de
Ven, Nel Verberne – Aarts, Mina van de Wijnboom -van de
Eerenbeemt.
Teerdag: vierden wij het patroonsfeest, begon met een
Eucharistieviering, intenties overleden leden en met speciale
aandachtvoor hen die in 2013 zijn overleden: Guus Hurkmans, Jan
van den Bogaard, Piet Verberne, Driek van de Ven, Harrie
Verberne,Karel Boerenkamp. Aansluitend de algemene
ledenvergadering met een evaluatie over 2013, het vastleggen
programma 2014. Bestuursverkiezing: de aftredende en niet
herkiesbare bestuursleden Rob van Seggelen en Jan van den
Eijnden – (Hoeks) werden

opgevolgd door aspirant bestuurslid Hannie van de Ven - van
Meijl en Wim van Brussel. Huub van den Eikhof werd gildelid
2013 en werd als kascommissielid opgevolgd door Guus van de
Ven.
De teeravond: met de huldiging van de 25 jarige jubilarissen:
Peter Verhees, Theo van den Wijnboom, Rinie van de Wijnboom.
Ton Bekx. Jan Santegoeds, Albert Verberne. Frans Obbema. Leon
Sijbers. Rene van den Elzen. 60 jarige jubilaris: Marinus van
Horik.
Acties: de oud-ijzeractie maart/oktober en geranium verkoop in
mei, zijn volgens de organisaties goed geslaagd.
Opluisteren: Koningsdag de Oranje jeugdoptocht in Lierop, de
aubade in Someren, het inhalen van Sint Nicolaas in Lierop.
Schietwedstrijden: ten bate van KansPlus afd. Asten -Someren,
heeft 600, = euro opgeleverd. Het was de 34 ste keer dat het Astense
en Groot-Somerense gilden, met deze schietwedstrijden, geld
inzamelden voor KansPlus.
Dienstenveiling: bij gelegenheid 450-jaar, Gilde van Sint
Antonius Abt, georganiseerd, bracht € 5764,00. Dit “mooie”bedrag
is bestemd voor de restauratie van het ‘Triomf kruis’ in de
Koepelkerk.
Frits van Lieshout: heeft op kermismaandag, na een spannende
strijd, met het 206de schot, zich voor twee jaar tot koning
geschoten. De nieuwe koning is 54 jaar oud, 31 jaar gildelid en
getrouwd met Els Sijbers. Samen hebben ze twee kinderen Geert
en Hilke. Frits is de 89ste bekende koning en Els de 13de koningin.
Stijlvolle herdenking bij Frank Doucettemonument:
Met zang, tromgeroffel, muziek en woorden heeft Lierop, zaterdag
13 september, 70-jarige bevrijding gevierd. Een herdenkingsdienst
bij het Frank Doucettemonument waar werd stil gestaan bij de vele
gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en tijdens Vredesoperaties
het leven lieten.
De bijdrage van de beide gilden, aan deze herdenking: de
erewacht, van beide koningen, koninginnen, en de vendeliers
gaven een passende vendelhulde.
Midzomercompetitie kruisboog 2014: eindstanden, 2de
individueel Dirk van de Ven, 2de viertallen met de schutters: Peter
Berkers, Dirk van de Ven, Guus van de Ven, Ton van de Ven,
Wim van Brussel (reserve).

Optrekdag 2015.

Zaterdag 17 januari houden wij onze "optrekdag" bij het
patroonsfeest van Sint Antonius Abt.
De dag begint met een Eucharistieviering gevolgd door de
jaarvergadering en wordt ’s-Avonds afgesloten met de feestavond.
Omdat de feestdag van Sint Antonius Abt op de 17 de valt met meer
luister gevierd dan de normale teerdag. Dit wil zeggen: we gaan
geüniformeerd naar de Eucharistieviering met gilden ceremonie en
naar de jaarvergadering.
De Eucharistieviering, aanvang 10.30 uur, ter intentie van alle
overleden gildeleden, zij die het afgelopen jaar zijn overleden
worden met naam genoemd.
De jaarvergadering, aanvang 11.00 uur, in gildehuis Eet- en
Drinkcafé 't Jagershuis. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Peter
Berkers (herkiesbaar) en Wim van Bree die zich niet herkiesbaar
stelt.

Kaartavond: maandag 19 januari worden in gildehuis Eet- en
Drinkcafé ’t Jagershuis kaartwedstrijden gehouden in de
spelsoorten rikken, jokeren en toepen. Aanvang 20.00 uur en

Bestuur:

Elke vereniging moet een bestuur hebben. Gelukkig zijn wij
in de omstandigheid dat er een goed lopende bestuur is. Waar
we echter als vereniging aan moeten werken (niet enkel het
zittende bestuur) is dat er voldoende doorstroming vanuit de
leden naar het bestuur komt. De laatste jaren melden zich
steeds minder leden verkiesbaar voor een bestuursfunctie.
Bemoedigend is dat Hannie van de Ven na een jaar stage te
hebben gelopen heeft besloten zich verkiesbaar te stellen als
volwaardig bestuurslid. Misschien is dit voorbeeld voor
anderen om zich ook aan te beiden als stagiair in het bestuur.

Heilig Kerstmisgilde Haarlem.

Als redactie willen wij in ieder Klökske een artikel wijden
gerelateerd aan de gilden, nu over het nog bestaande Heilig
Kerstmisgilde in Haarlem. Het Heilig Kerstmisgilde: is een
religieus gilde die in de 14de eeuw werd opgericht ter verering
van de geboorte van Christus en het bedrijven van charitas.
Leden: heeft het gilde 54, 27 mannen en 27 vrouwen.
Zevenentwintig (3x9) was in de Middeleeuwen een heilig
getal. De leden worden stoelhouders genoemd. Hun stoel gaat
door vererving over naar een familielid. Bij gebrek aan
erfgenaam kan een stoel verkocht of geschonken worden.
Een eigen Kerstkapel: in 1413 had het gilde al een eigen
kerstkapel in de Grote of Sint -Bavokerk. In 1557 bij de
vergroting van de kerk werd de kerstkapel in Renaissancestijl
verbouwd en schonk hij het gilde een eikenhouten gestoelte.
Vervolgens maakte Han Bijvoet (1897-1975) glas-inloodramen voor de kerstkapel.
De kapel ging in 1578 voorgoed in protestantse handen over
en de gildeleden kwamen daarna bijeen in het Begijnhof. De
grafkelder bleef wel in het bezit van het gilde. Tegenwoordig
heeft het gilde een altaar in de Kathedrale Basiliek en een,
Grafkelder: deze bleef f wel in het bezit van het gilde. Hierin
konden gildeleden tegen betaling worden bijgezet.
Het bestuur: bestaat uit een deken en enkele vinders. In het
eerste bestuur zaten vier vinders. De deken treedt na een jaar
af en wordt opgevolgd door de eerste vinder. De tweede
vinder wordt dan eerste vinder. Vanaf 1379 had het bestuur
nog maar drie vinders en vanaf 1617 nog maar twee. Ten tijde
van deze roulatie wordt een nieuwe vinder aangesteld. In de
periode na Kerstmis komen de stoelhouders bijeen voor een
kerstmaal. In de eerste jaren was dat in een herberg, van 14801567 stelde het Haarlemse stadsbestuur de schepenkamer op
het stadhuis hiervoor beschikbaar. Nadien aten de
stoelhouders in de Oude Doelen. Bij de maaltijden werden
steeds dertien armen uitgenodigd, die door vier stoelhouders
werden bediend. Dit aantal is niet toevallig gekozen, het is
immers het getal van Jezus en zijn twaalf apostelen. Deze
armen, die van goed gedrag moesten zijn, werden zorgvuldig
geselecteerd.
Tegenwoordig begint de bijeenkomst met een mis in de
kerstkapel. Daarna wordt gezamenlijk van een maaltijd
genoten. De liefdadigheid heeft een meer eigentijdse vorm
gekregen, er worden nu subsidies aan charitatieve instellingen
gegeven.
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Agenda t/m Mar 2014

11 januari
17 januari
18 januari
19 januari
25 januari
14 maart
22 maart
28 maart

Jaarvergadering commissie
geweerschieten te Lierop (De
Vurherd).
Optrekdag (Eucharistieviering,
jaarvergadering en teeravond.
Jaarvergadering commissie vendelen te
Aarle-Rixtel.
Kaartavond (Eet-en Drinkcafé ’t
Jagershuis).
Jaarvergadering commissie
trommen/bazuinblazen te
Aarle-Rixtel.
Jaarvergadering Kring Peelland te
Lierop.
Wielerronde (voorheen Meeusrace).
Oud-ijzeractie.

NIEUWSBRIEF
Winter 2014
Jaargang 14-04
Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding.

Na de drukke periode met als hoogtepunt de organisatie van de
Kringdag Peelland 2014 Lierop bij gelegenheid van het 450-jarig
bestaan van het Gilde van Sint Antonius Abt, volgenden een paar
rustige herfstmaanden.
Een mooie gelegenheid om na te genieten van onze mooie zeer
geslaagde Kringdag, met als hoogtepunt de toekenning van de
Koninklijke Erepenning, uitgereikt door burgemeester A. Veltman,
namens Zijne Koninklijke Hoogheid Willem- Alexander. Onze
trotse hoofdman, Henk Berkers, mocht deze hoge onderscheiding
namens het gilde in ontvangst nemen.

Mooie Kringgildedag.

Omdat het zo’n mooi feest was, hieronder nogmaals een
opsomming van aantal mooie momenten die zich tijdens onze
kringdag afspeelden:
Officieel geopend: met het over overhandigen van het
Kringvaandel, door Kringvoorzitter Henk de Hair aan vaandrig
Frans Verberne.
Eucharistieviering: in de koepelkerk, met als thema
“Voortgezet in de tijd.” Celebrant gildepastor J. Zwirs.
De gildemis ‘Missa Fraterna’ uitgevoerd door mannenkoor A
Capella.
Gerestaureerd
Triomfkruis:
werd
voorafgaande
de
Eucharistieviering, door voorzitter van de Vrienden van de
Koepelkerk Johan Loomans aan de parochie overgedragen.
In de Vurherd: koffietafel aangeboden door het gilde en de
Erewijn, namens de gemeente Someren, door Burgemeester A.
Veltman.
Optocht: trok met de 23 deelnemende gilden voorafgegaan, door
fanfare Sint Willibrordus door Lierop, die eindigde op het
feestterrein aan de Heesvenstraat. Na de toespraken, het
Wilhelmus de opmars van de gilden. Na deze opmars was de tijd
voor de vendeliers, tamboers, schutters voor de wedstrijden. Met
het uitreiken van de behaalde prijzen en het overdragen van het
kringvaandel aan het Kringbestuur kwam er een einde aan een
geslaagde Kringdag Peelland 2014 Lierop af.
Werken: voorafgaand en achteraf is er door een grote groep
leden en andere vrijwilligers flink gewerkt aan de opbouw en het
weer afbreken en opruimen van het feestterrein. Mooi om op
deze manier de broederschap weer op te zien bloeien. Echter,
zonder de perfecte organisatie van de stichting zou de
Kringgildedag nooit het succes kunnen zijn wat het nu geworden
is.

2014 Kort het Jaar door.

Niet altijd feest: in 2014 afscheid genomen van: Jan van de Ven,
Nel Verberne – Aarts, Mina van de Wijnboom -van de
Eerenbeemt.
Teerdag: vierden wij het patroonsfeest, begon met een
Eucharistieviering, intenties overleden leden en met speciale
aandachtvoor hen die in 2013 zijn overleden: Guus Hurkmans, Jan
van den Bogaard, Piet Verberne, Driek van de Ven, Harrie
Verberne,Karel Boerenkamp.
Aansluitend
de
algemene
ledenvergadering met een evaluatie over 2013, het vastleggen
programma 2014. Bestuursverkiezing: de aftredende en niet
herkiesbare bestuursleden Rob van Seggelen en Jan van den
Eijnden – (Hoeks) werden

opgevolgd door aspirant bestuurslid Hannie van de Ven - van
Meijl en Wim van Brussel. Huub van den Eikhof werd gildelid
2013 en werd als kascommissielid opgevolgd door Guus van de
Ven.
De teeravond: met de huldiging van de 25 jarige jubilarissen:
Peter Verhees, Theo van den Wijnboom, Rinie van de Wijnboom.
Ton Bekx. Jan Santegoeds, Albert Verberne. Frans Obbema. Leon
Sijbers. Rene van den Elzen. 60 jarige jubilaris: Marinus van
Horik.
Acties: de oud-ijzeractie maart/oktober en geranium verkoop in
mei, zijn volgens de organisaties goed geslaagd.
Opluisteren: Koningsdag de Oranje jeugdoptocht in Lierop, de
aubade in Someren, het inhalen van Sint Nicolaas in Lierop.
Schietwedstrijden: ten bate van KansPlus afd. Asten -Someren,
heeft 600, = euro opgeleverd. Het was de 34 ste keer dat het
Astense en Groot-Somerense gilden, met deze schietwedstrijden,
geld inzamelden voor KansPlus.
Dienstenveiling: bij gelegenheid 450-jaar, Gilde van Sint
Antonius Abt, georganiseerd, bracht € 5764,00. Dit
“mooie”bedrag is bestemd voor de restauratie van het ‘Triomf
kruis’ in de Koepelkerk.
Frits van Lieshout: heeft op kermismaandag, na een spannende
strijd, met het 206de schot, zich voor twee jaar tot koning
geschoten. De nieuwe koning is 54 jaar oud, 31 jaar gildelid en
getrouwd met Els Sijbers. Samen hebben ze twee kinderen Geert
en Hilke. Frits is de 89ste bekende koning en Els de 13de koningin.
Stijlvolle herdenking bij Frank Doucettemonument:
Met zang, tromgeroffel, muziek en woorden heeft Lierop,
zaterdag 13 september, 70-jarige bevrijding gevierd. Een
herdenkingsdienst bij het Frank Doucettemonument waar werd
stil gestaan bij de vele gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en
tijdens Vredesoperaties het leven lieten.
De bijdrage van de beide gilden, aan deze herdenking: de
erewacht, van beide koningen, koninginnen, en de vendeliers
gaven een passende vendelhulde.
Midzomercompetitie kruisboog 2014: eindstanden, 2de
individueel Dirk van de Ven, 2de viertallen met de schutters: Peter
Berkers, Dirk van de Ven, Guus van de Ven, Ton van de Ven,
Wim van Brussel (reserve).

Optrekdag 2015.

Zaterdag 17 januari houden wij onze "optrekdag" bij het
patroonsfeest van Sint Antonius Abt.
De dag begint met een Eucharistieviering gevolgd door de
jaarvergadering en wordt ’s-Avonds afgesloten met de
feestavond.
Omdat de feestdag van Sint Antonius Abt op de 17de valt met
meer luister gevierd dan de normale teerdag. Dit wil zeggen: we
gaan geüniformeerd naar de Eucharistieviering met gilden
ceremonie en naar de jaarvergadering.
De Eucharistieviering, aanvang 10.30 uur, ter intentie van alle
overleden gildeleden, zij die het afgelopen jaar zijn overleden
worden met naam genoemd.
De jaarvergadering, aanvang 11.00 uur, in gildehuis Eet- en
Drinkcafé 't Jagershuis. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Peter
Berkers (herkiesbaar) en Wim van Bree die zich niet herkiesbaar
stelt.

Kaartavond: maandag 19 januari worden in gildehuis Eet- en
Drinkcafé ’t Jagershuis kaartwedstrijden gehouden in de
spelsoorten rikken, jokeren en toepen. Aanvang 20.00 uur en

Bestuur:

Elke vereniging moet een bestuur hebben. Gelukkig zijn wij
in de omstandigheid dat er een goed lopende bestuur is. Waar
we echter als vereniging aan moeten werken (niet enkel het
zittende bestuur) is dat er voldoende doorstroming vanuit de
leden naar het bestuur komt. De laatste jaren melden zich
steeds minder leden verkiesbaar voor een bestuursfunctie.
Bemoedigend is dat Hannie van de Ven na een jaar stage te
hebben gelopen heeft besloten zich verkiesbaar te stellen als
volwaardig bestuurslid. Misschien is dit voorbeeld voor
anderen om zich ook aan te beiden als stagiair in het bestuur.

Heilig Kerstmisgilde Haarlem.

Als redactie willen wij in ieder Klökske een artikel wijden
gerelateerd aan de gilden, nu over het nog bestaande Heilig
Kerstmisgilde in Haarlem. Het Heilig Kerstmisgilde: is een
religieus gilde die in de 14de eeuw werd opgericht ter verering
van de geboorte van Christus en het bedrijven van charitas.
Leden: heeft het gilde 54, 27 mannen en 27 vrouwen.
Zevenentwintig (3x9) was in de Middeleeuwen een heilig
getal. De leden worden stoelhouders genoemd. Hun stoel gaat
door vererving over naar een familielid. Bij gebrek aan
erfgenaam kan een stoel verkocht of geschonken worden.
Een eigen Kerstkapel: in 1413 had het gilde al een eigen
kerstkapel in de Grote of Sint -Bavokerk. In 1557 bij de
vergroting van de kerk werd de kerstkapel in Renaissancestijl
verbouwd en schonk hij het gilde een eikenhouten gestoelte.
Vervolgens maakte Han Bijvoet (1897-1975) glas-inloodramen voor de kerstkapel.
De kapel ging in 1578 voorgoed in protestantse handen over
en de gildeleden kwamen daarna bijeen in het Begijnhof. De
grafkelder bleef wel in het bezit van het gilde. Tegenwoordig
heeft het gilde een altaar in de Kathedrale Basiliek en een,
Grafkelder: deze bleef f wel in het bezit van het gilde. Hierin
konden gildeleden tegen betaling worden bijgezet.
Het bestuur: bestaat uit een deken en enkele vinders. In het
eerste bestuur zaten vier vinders. De deken treedt na een jaar
af en wordt opgevolgd door de eerste vinder. De tweede
vinder wordt dan eerste vinder. Vanaf 1379 had het bestuur
nog maar drie vinders en vanaf 1617 nog maar twee. Ten tijde
van deze roulatie wordt een nieuwe vinder aangesteld. In de
periode na Kerstmis komen de stoelhouders bijeen voor een
kerstmaal. In de eerste jaren was dat in een herberg, van 14801567 stelde het Haarlemse stadsbestuur de schepenkamer op
het stadhuis hiervoor beschikbaar. Nadien aten de
stoelhouders in de Oude Doelen. Bij de maaltijden werden
steeds dertien armen uitgenodigd, die door vier stoelhouders
werden bediend. Dit aantal is niet toevallig gekozen, het is
immers het getal van Jezus en zijn twaalf apostelen. Deze
armen, die van goed gedrag moesten zijn, werden zorgvuldig
geselecteerd.
Tegenwoordig begint de bijeenkomst met een mis in de
kerstkapel. Daarna wordt gezamenlijk van een maaltijd
genoten. De liefdadigheid heeft een meer eigentijdse vorm
gekregen, er worden nu subsidies aan charitatieve instellingen
gegeven.
Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail klökske

: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Wim van Bree 0492-332272
: Rabobank IBAN: NL91RABO0128805978
: klokske@sintantoniusabtlierop.nl

Home page : http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
E-mail
: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

Agenda t/m Mar 2014

11 januari
17 januari
18 januari
19 januari
25 januari
14 maart
22 maart
28 maart

Jaarvergadering commissie
geweerschieten te Lierop (De
Vurherd).
Optrekdag (Eucharistieviering,
jaarvergadering en teeravond.
Jaarvergadering commissie vendelen te
Aarle-Rixtel.
Kaartavond (Eet-en Drinkcafé ’t
Jagershuis).
Jaarvergadering commissie
trommen/bazuinblazen te
Aarle-Rixtel.
Jaarvergadering Kring Peelland te
Lierop.
Wielerronde (voorheen Meeusrace).
Oud-ijzeractie.

NIEUWSBRIEF
Winter 2014
Jaargang 15-01
Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding: toch een Keizer bij het gilde van Sint Antonius
Abt. Zoals zoveel Brabantse gilden zijn ook bij het Gilde van
Sint Antonius Abt in de loop der eeuwen vele archief stukken,
zoals documenten, vaandels, gilde- en koningszilver verloren
gegaan, door Oorlogen, vochtige huizen, ondeskundigheid en
branden. Maar toch zijn in de rijke historie van het gilde
ongeveer tachtig koningsplaten bewaard gebleven. Koningen
zijn achterhaald door dit koningszilver, hierdoor zijn 80
koningen bij naam bekend. Maar zij die koning of keizer
werden, waarvan het koningszilver, zoals voorschreven
verloren zijn geraakt, zijn niet bekend. Maar toch heeft het
gilde zeker één koning meer en één keizer gehad. Dit staat
beschreven in ons oudste reglement, dat begint met: Condictie
van inschrijven en Reglement van de Gilde van St. Antonius
Lierop vastgesteld door “Keijzer” Th. Jan Jansens,“Koning”
Willem Fransen van den Eijnden, Dekens Jan Martin Kerkhof,
en Goort van de Vorst, en verdere Gildebroeders den vierde
Junij Zeventienhondert drie-en-veertig.
Na overleg met de Hans van Laarschot, R.H. Centrum
Eindhoven is met deze inleiding voldoende aangetoond dat het
Gilde van Sint Antonius Abt, minimaal, één Keizer en één
nieuwe koning in haar gelederen heeft gehad.
Het gilde draaiende houden.

Deze nieuwsbrief, de eerste van de 15de jaargang. 15 jaar voor
u gildebroeders, –zusters en familieleden probeert de redactie:
gildenieuws, blije en droeve berichten, oude en nieuwe
verhalen, activiteiten en familieberichten te plaatsen, dit alles
om het onderlinge broeder- en zusterschap te onderhouden en
te verstevigen. Uit de vele positieve reacties van “U” lezers
valt het de redactie niet zwaar steeds weer een nieuwe uitgave
te produceren. Dat een gilde tradities koestert zie je ook hier
terug. Het zijn nog steeds dezelfde drie redactieleden die vanaf
het eerste uur alle Klökskes gemaakt hebben. In een van de
vorige Klökskes heeft de redactie een oproep op U gedaan.
gedaan maar er kwam geen . Jammerlijk hierop geen reacties.
“Nieuwe oproep: nadat Wim van Bree had aangegeven
geen 3de periode als overheidslid ambieerde, werd er uitgekeken naar een vervanger. Al snel werd duidelijk dat Hannie
van de Ven haar aspirant overheidslid om wilde zetten als
definitief overheidslid en nam als opvolger van Wim het
secretariaat over. Een voorbeeld voor andere (aspirant)
kandidaat overheidsleden. Vandaar deze oproep: de overheid
is op zoek naar een kandidaat voor de overheid. (man, vrouw,
wel of niet geüniformeerd). De overheid ziet graag dat het
aantal tamboers en vendeliers, aangevuld wordt. Ook is er de
mogelijkheid zich te bekwamen in het schieten met geweer en
kruisboog. Bijna iedere zaterdag middag zijn schutters op het
schietterrein aanwezig om u de kneepjes van het schieten te
leren. Beste gildebroeder en –zusters, met uniform of zonder
uniform laat uw gilde niet in de steek.
Vandaar deze oproep: “Gildebroeders en –zusters:
geüniformeerd of ongeüniformeerd, wij verzoeken u er
over na te denken of er voor u, uw kinderen of overige
familieleden een functie binnen het gilde van Sint Antonius
Abt, in te vullen is”? Voor meer informatie kan men
terecht bij de leden van de overheid.

Overheid: Elke vereniging moet een bestuur hebben.

Gelukkig zijn wij in de omstandigheid dat er een goed lopende
bestuur is. Waar we echter als vereniging aan moeten werken
(niet enkel het zittende bestuur) is dat er voldoende doorstroming
vanuit de leden naar het bestuur komt. Wat we zien is dat het in
deze tijden niet meevalt om vertrekkende bestuursleden te
vervangen. Hoewel er voor de optrekdag verschillende personen
zijn benaderd, is het niet gelukt nieuwe kandidaat bestuursleden
te vinden, laat staan dat er op iemand gestemd kon worden. Het
gilde (dat zijn wij allemaal) moeten borgen dat we ons gezonde
gilde ook in de toekomst gezond houden. Daarvoor zijn wij met
z’n allen verantwoordelijk. De overheid bestaat uit de volgende
personen: Naam met hoofdfunctie: Henk Berkers(Hoofdman),
Hannie van de Ven – van Meijl (Dekenschrijver), Ronny Thijs
(Dekenschatbewaader), Peter Berkers (Archief), Jos van
Lieshout (Klökske), Wim van Brussel (Schietterrein/Mariakapel
en gehele schietgebeuren) en onze beschermheer Hub Brants
(Beschermheer).

Sfeervolle optrekdag.

De dag begon met een goed bezochte Eucharistieviering, met
gildeceremonie, in de koepelkerk met als voorganger gildepastor
Jan Zwirs. Intenties waren er voor alle overleden leden met
namen genoemd de in 2014 overleden leden: Karel
Boerenkamps, Jan van de Ven (Gzn) en Nel Verberne – Aarts.
Na de viering werd de Optrekdag voortgezet met de
jaarvergadering, waarin werd teruggekeken op 2014 met als
hoogtepunt de organisatie van de Kringdag Peelland Lierop
2014. Het jaarprogramma 2015 is weer vastgelegd. Peter
Berkers werd herkozen in de overheid en Hannie van de Ven van
Meijl (na een jaar proefdraaien) gekozen als lid van de overheid.
Aftredend en niet herkiesbaar was Wim van Bree. Rina van
Brussel - de Vries werd als gildelid 2014 in het zonnetje gezet.
De Optrekdag werd afgesloten met de traditionele teeravond,
geopend door het nog verse koningspaar Frits van Lieshout en
Els van Lieshout – Sijbers. Eveneens traditioneel tijdens het
teren is de huldiging van de jubilarissen. Dit keer waren dat:
Rien van Horik en Christ van den Nieuwenhof, 25 jaar lid,
Willie Berkers 50 jaar lid en Martien van de Ven 70 jaar lid, het
60 jarig lidmaatschap van Frits van de Ven (Hzn) werd eerder al
bij Frits thuis gevierd. De afsluiting van dit mooie en geslaagd
patroonsfeest van de patroonheilige Sint Antonius Abt, was de
kaartavond gehouden op de maandag met 26 kaarters die streden
voor de mooie vleesprijzen van de Spar en waardebonnen van
bakkerij Van Mill. Gildebroeder Ton van de Ven behaalde de
eerste prijs.
MARTIEN VERBERNE OVERLEDEN.
Maandag 9 maart is Martien Verberne, 79 jaar, overleden.
Martien Verberne 63 jaar gildebroeder, van het Lieropse Gilde
van Sint Antonius Abt, was een zeer gewaardeerd jaar
gildebroeder. Vele hand- en spandiensten heeft hij verricht voor
het gilde, onder meer bij de halfjaarlijks oud-ijzeractie,
buitenlandse muntenactie, geraniumverkoop en onderhoud aan
het schietterrein. In 2012 onderscheiden met de Gouden
Draagspeld met Robijn.
Martien Verberne is na de Eucharistieviering met gilde-eer ten
grave gelegd op parochiekerkhof.

HEROPRICHTING VAN GILDEN.

Na aanleiding van de heroprichting van het Gilde Sint
Agatha Boekel 05 februari 2006. Dit is het eerste gilde na
ruim vijftig jaar dat in Kring Peelland wordt heropgericht.
Vandaar het volgende artikel.
Sinds de jaren vijftig en zestig worden er regelmatig gilden
heropgericht. Nog steeds zet deze opbloei zich door.
Heroprichtingen vinden plaats in bijna alle kringen van de
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).
Naast het voornoemd heropgerichte gilde in Boekel zijn er
in onze kring nog diverse slapende gilden: in Asten (Sint
Catharina), Someren Dorp (Sint Antonius Abt), Bakel (Sint
Hubertus), Milheeze (Sint Antonius Abt), Helmond (Sint
Antonius, Sint Sebastiaan, Sint Joris), Gemert (Sint
Hubertus, Sint Ambrosius) en in Lieshout (Sint
Ambrosius). Verder zijn er enkele gilden die een marginaal
bestaan leiden en niet bij een kring zijn aangesloten zoals
in, Someren (Sacramentsgilde), Helmond (Sint Isodorius)
en zelfs bij ons in Lierop (Sint Ambrosius). Wij als redactie
zullen hiermee wel niet alle slapende gilden in Peelland
vernoemd hebben maar het geeft wel aan dat er in het
verleden veel gilden hebben bestaan die om welke redenen
dan ook slapend zijn geworden. Mits er aan een aantal
criteria voldaan wordt, kunnen al deze slapende gilden weer
geactiveerd worden. De criteria zijn: legitimiteit,
continuïteit en authenticiteit. Legitimiteit. De ractiveerders
van gilden moeten zelf hiervoor gerechtigd zijn. Zij moeten
kunnen aantonen dat er een bevoegd gezag is dat hiermee
instemt (b.v. parochiebestuur, gemeentebestuur en
provinciaalbestuur). Continuïteit. Er moet een relatie zijn
tussen de ractiveerders en de oorspronkelijke gildebroeders
(ouders, grootouders et cetera) of er moet sprake zijn van
een redelijk recent nog bestaande traditie van de
aanwezigheid van een gilde in de gemeenschap waarbinnen
de activering plaatsvindt. Authenticiteit. De heroprichterts
moeten een "echt" gilde willen heroprichten, met
inachtneming van de kenmerken, die daarbij horen, zoals de
organisatievorm en doelstelling (op eigentijdse wijze) aan te
willen sluiten bij de traditionele "Ideologie" die algemeen
bij de gilden bewaard is gebleven. Brabantse
schuttersgilden hebben van oudsher te maken met een
geografische begrenzing. Vanuit deze begrenzing wordt een
identiteit ontleend. Deze identiteit, zoals die in een gehucht
wijk, dorp of stad door een bepaalde ontwikkeling is
ontstaan, is uniek en de bewoners hiervan bezitten als het
ware het eigendomsrecht, dat ook gezien kan worden als
een geestelijk recht, dat door verering of overdracht is
ontstaan. Er moet iets of iemand zijn geweest waaraan men
het recht kan en mag ontlenen om tot de daad van activering
over te gaan. Tevens moet er een geestelijke basis, een
gezindheid of mentaliteit zijn, die waarborgt dat men zo
dicht mogelijk bij de oorspronkelijke vorm en inhoud van
een schuttersgilde blijft. Alleen op deze manier zal er
sprake zijn van legitieme redenen om een nieuw
schuttersgilde te stichten.
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7 april
12 april
27 april
3 mei
9 mei
20 mei
27 mei
7 juni
10 juni
24 juni

Rood Groen overleg
NBFS-toernooi kruisboog op de wip
Sint Agatha Boekel
Koningsdag
Schieten Kans plus
Geranium actie
Midzomeravond comp.
Kruisboog op de wip SAA Deurne
Midzomeravond comp kruisboog op de
wip Sint Agatha Deurne
Kringdag Peelland St Jorisgilde Asten
Midzomeravond comp kruisboog op de
wip Sint Wilibrordus Vlierden
Midzomeravond comp kruisboog op de
wip OLV Lierop

NIEUWSBRIEF
Zomer 2015
Jaargang 15-02
Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding.

wat bijzwetsen. Tegen 13:00 uur was iedereen weer thuis en kon
gestart worden met de “normale” zaterdagbezigheden.

Hoe katholiek zijn de gilden nog? Katholiek met hart en ziel
was in 2003 het motto van de kerk. 2003 was het
herdenkingsjaar dit omdat het precies 150 jaar geleden was dat
de protestantse overheid toestond dat in Nederland weer
Rooms-katholieke bisschoppen benoemd mochten worden.
Dat brengt de vraag in hoeverre de gilden in de huidige tijd
nog daadwerkelijk een overtuigende katholieke signatuur
hebben? Van oudsher staan de gilden op de bres voor de kerk
en de samenleving en zijn dus katholiek. Gilden nemen deel
aan de processie, vieren hun festiviteiten met een misintentie,
nemen zelf deel aan de Eucharistie en de overledenen leden
worden doorgaans vanuit de kerk met de nodige gildeneer
bergraven of gecremeerd. Bovendien hebben alle gilden een
patroonheilige die ze eervol in hun vaandel voeren en hun
feestdag met veel luister vieren. Maar ook de gilden zijn een
afspiegeling van de maatschappij, waarin de ontkerkelijking in
grote mate heeft toegeslagen. Hoeveel gildebroeders,
gildezusters zijn er die door het jaar heen de kerk bezoeken, is
een controlerende vraag. Er zijn natuurlijk grote verschillen
tussen de ouderen, middelbare, jongeren en jeugdigen.
Hoeveel jongeren en jeugdigen bezoeken nog geregeld de
kerk of zijn enigszins vertrouwd met de katholieke vieringen.
Zelfs bij de kerkelijke activiteiten, waar een gilde als vanouds
bij vertegenwoordigd is, onder meer misbezoek of deelname
aan een processie, zal menig gildeoverheid haar leden niet
willen of durven verplichten hierbij aanwezig te zijn. We
moeten ons realiseren dat gildebroeders, gildezusters een
product zijn van de veranderde maatschappij en daardoor niet
roomser zijn dan de paus.

Kringdag Peelland 2015.

Peellandse schutters schieten 667, = euro bijeen voor
KansPlus Asten/Someren. De wedstrijden werden gehouden
03 mei. Het zondag 07 juniwas de 35ste keer dat de gilden
Sint Joris Asten, Sint Joris Someren, Sint Lambertus
Someren-Eind, Sint Antonius Abt Lierop en het organiserende
Onze lieve Vrouw van de Zeven Weeën Lierop, geld
inzamelde voor KansPlus Asten/Someren.

In het vorige Klökske hadden wij een artikel over slapende
gilden. Een van die slapende gilden is het Gilde H. Antonius Abt
Milheeze.
Teodorus Scheutjens werd 27 oktober 1845 ingehaald als
eerste pastoor te Milheeze. Hij s chreef hierover een heel
verhaal. Een gedeelte van zijn verhaal ging, letterlijke tekst,
over het toen nog actieve Milheezer gilde H. Antonius Abt.
Den 27 october 1845 toe loop van veel volk onder het gelos van
geweerschooten en het singen van liederen, toepasselijk op den
nieuwe pastoor, met trom en vaandel van de aloude daar
bestaande gilde van de H. Antonius Abt. Den eerste trommelslag
die zij deeden, sloegen zij door het vel, door behendigheid
wierpen zij de trom onderste boven, en soo werd ik onder een
ellendig geraas van eene valsche trom ingeleid: voor den ingang
den pastorij, spreiden zij het vaandel uit, omdat ik daarover
binnen de pastorij zou gaan, doch het was soo versleten, dat ik
dacht, dat ik er met mijne voeten in zoude verwarren, doch ik
waagde het evendwel en ging zoo over het vaandel zonder te
warren of mijne beenen te breeken binnen de pastorij en intussen
was de weg van den smidt H; Vlemmings tot de pastorij toe met
malse boomkens bezet

KansPlus.

Oud-ijzeractie.

Zaterdagochtend 28 maart negen uur in de ochtend
verzamelden zich ongeveer 30 vrijwilligers voor het
traditionele voorjaar oud-ijzeractie. Het weer was naar
behoren de aanhangers geregeld en coördinator Ton van de
Ven had de routes voorbereid en aan personen toeg ewezen.
Het enige smetje aan het begin van deze dag was dat de
containers van het oud ijzer boer er nog niet waren. Naar later
bleek was dit prima geregeld, maar de chauffeur bleek vanuit
thuishaven Deurne de weg naar Lierop niet te kunnen vinden.
Er werd besloten het volk toch maar op pad te sturen en te
vertrouwen dat de containers tijdig zouden arriveren.
Uiteindelijk verliep de actie zeer voorspoedig. Het opgehaalde
ijzer werd vakkundig in de (inmiddels gereed staande)
containers gemikt en zo tegen een uur of 12 waren de meeste
mensen afgewerkt. Hierna kon iedereen zijn welverdiende kop
erwtensoep gaan eten in het Jagershuis en ondertussen nog

Was de kringdag vorig jaar nog georganiseerd door ons in ons
eigen Lierop, dit jaar was het de beurt aan het Sint Joris gilde in
Asten. De dag vond plaats op zondag 07 juni en werd
georganiseerd door het jubilerende, Astense gilde Sint Joris wat
dit jaar 555 jaar bestaat. Onder prachtige weersomstandigheden
werd deze zeer goed georganiseerd gildedag gehouden. De
optocht door de straten van Asten, de massale opmars en
slangendefilé als afsluiting van de optocht waren de absolute
hoogtepunten van de middag en werd door vele toeschouwers
bekeken.
Hierna werden de wedstrijden trommen, vendelen en schieten
gehouden. Ook was er weer een zeer indrukwekkende
tentoonstelling georganiseerd.
Na het succes van het jeugdgilde vorig jaar hadden we dit jaar
besloten de jeugd in de optocht mee te nemen in het “grote”
gilde. Gezien de juryrapporten en het resultaat algemeen
klassement pakte dit wel heel erg goed uit. We werden als
tweede beoordeeld van 21 deelnemende gilden.
Resultaten van de groene deelnemers aan de wedstrijden: Een
1ste prijs kruisboog individueel was er voor Dirk van de Ven en
een 1ste prijs kruisboog viertallen; bestaande uit Peter Berkers,
Dirk van de ven, Guus van de Ven en Ton van de Ven. In de
discipline vendelen “acrobatiek” viel deelnemer Jasper Thijs
helaas buiten de prijzen. Dit leverde echter wel een mooi gebaar
op van gildebroeder Hans van den Eijnden van ons zustergilde
O.L.V. Hij bood aan Jasper bij te scholen zodat Jasper bij een
volgend gildefeest zeker in de prijzen gaat vallen.

Slapende gilden.

Geranium actie

Zaterdag 13 mei 8 uur in de ochtend komt Rene van den Elsen
het kerkplein oprijden met een aanhanger vol hangplanten,
geraniums en potgrond. De week voorafgaande aan deze dag

hebben onze vrijwilligers bestelformulieren huis aan huis
verspreid en hebben onze klanten hiervan gebruik gemaakt om
via onze ophaalpunten bij Bakkerij van Mil en de Spar hun
bestelling in te leveren. Een aantal bellen hun bestelling door en
een steeds groter wordende groep besteld via de mail. Met
behulp van een ingenieus computer programmatje wat gemaakt
is door onze penningmeester worden de bestellingen verwerkt en
de aantal in te kopen planten en potgrond bepaald en
doorgegeven aan René. Meteen na aankomst van voorraad
planten wordt de wagen gelost en starten Els en Sylvia met het
klaarmaken van de bestellingen. Dit moet 10.00 uur af zijn
omdat dan de vrijwilligers met aanhang en aanhanger komen om
de bestellingen rond te brengen. Vanwege een dreigend tekort
van vrijwilligers hebben we dit jaar voor het eerst het duo Ton
en Wim uit elkaar moeten halen en moesten ze ieder met hun
eigen aanhanger op pad. Best spannend, maar uiteindelijk bleek
ook dit experiment prima te verlopen. In de tijd dat de
bestellingen rondgebracht werden liep op het kerkplein de vrije
verkoop. Josephine zorgde voor de koffie en koekjes. Zo teg en
een uur of 12 waren alle bestellingen weg en liep de verkoop op
het kerkplein op zijn einde. Dus René maar weer gebeld om de
overgebleven spullen op te halen. Nadat zowel René als Ronny
(onze penningmeester) nog eens een keer geteld hadden wat er
over was, sloot de klep van de wagen en keerde iedereen
huiswaarts. Zo, weer een activiteit achter de rug.

Bestuursvergadering.

Sfeerimpressie: Op
weg naar Stiphout voor de
bestuursvergadering bij onze beschermheer Hub Brants. Zonder
problemen vonden beide chauffeurs deze keer het goede adres.
Voor chauffeur Ronny deze keer niet erg bijzonder dus voor
onze nieuwe schrijver, Hannie, een knappe prestatie en dat
zonder TomTom. Henk opende de vergadering en de voor het
secretariaat bestelde laptop werd aan Hannie overhandigd. Deze
is nodig om alle voorkomende werkzaamheden zonder
problemen te kunnen verrichten en opdat e.e.a. centraal
opgeslagen blijft. In deze vergadering werd alles op verzoek van
Hannie (delegeren noemde ze dit) genotuleerd door Jos .
De jongens en meisjes van ons jeugdgilde kwam ter sprake.
Deze club, die met ons gildefeest ’n mooie groep vormde moet
worden gestimuleerd en geprikkeld zodat ze beleven waar ‘n
gilde voor staat. Enkele puntjes voor het komende oud-ijzer
actie, deze wordt begonnen om 09.00 uur i.v.m. het om 12.00
uur ophalen van de containers. Zorgen dat de briefjes op tijd
klaar zijn. De teeravonden worden duurder en de leden bijdrage
is al jaren gelijk. Na een korte discussie besluiten we om de
kosten van de teeravond op 50-50 te zetten, dit betekent dat het
Gilde voortaan de helft zal betalen en de deelnemers de rest.
We zijn op zoek naar iemand die de media (SIRIS, Slap, ’t
Contact en HD) wil informeren over bijzondere gebeurtenissen
binnen ons gilde. We hebben nog een vacature binnen ons
gilde als bestuurslid. In de rondvraag wordt er melding
gemaakt van het nieuw laten maken van kleding voor enkele
dames.
Peter Berkers bedankt het gilde voor de vendelhulde die
gebracht is tijdens zijn 40-jarig huwelijksfeest. Dit ook namens
Berthie.23:15 worden de gastheer en gastvrouw bedankt voor
het faciliteren van de vergadering en keren we huiswaarts.
Chauffeur Ronny is voor het eerst zonder omwegen en
verdwalingen thuis geraakt. Van chauffeur Hannie is pas 13 uur
later een eerste teken van leven vernomen, beetje verdwaald
geweest?
Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail klökske

: Hoofdman, Henk Berkers 0492-849307
: Dekenschrijver, Hannie van de Ven
: Rabobank IBAN: NL91RABO0128805978
: klokske@sintantoniusabtlierop.nl

Home page : http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
E-mail
: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl

1 juli

Agenda t/m Sep 2014

8 juli
12 juli
19 juli
23 aug
28-30 aug
19 sep
21 sep

Midzomeravond kruisboog op de wip
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EST Peine Duitsland
Opening Lierop Kermis
Koningsschieten Onze Lieve vrouw van
de zeven weeën
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Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding.

Belangstelling Gildegebeuren. Als tijdens gildefeesten de
koningen en hoofdmannen volgens een oud gebruik, door
plaatselijke autoriteiten, op het gemeentehuis, worden
ontvangen en toegesproken met vriendelijke woorden van
welkom en van waardering, dan blijkt dat de gilden zich nog
steeds op veel belangstelling mogen verheugen. Men probeert
zich weer in te weer in te leven in de symboliek van het rijke
en oude gildegebeuren. En zijn er ook weer personen die de
moeite nemen om meer van het gilde te leren kennen. Zo leren
zij dat gilden grote levenswaarden hebben, als: onderlinge
vriendschap, gezagsgetrouwheid en gemeenschapszin. Dit
doen de gilden, ieder op haar eigen wijze. Als gildebroeders
verheugen wij er ons, op dat er nog steeds, ook in 2015, veel
begrip en steun voor het mooie gildegebeuren is. Misschien is
deze inleiding te positief, dit tegen het bericht dat er in 2016
Kring Peelland geen kringdag wordt georganiseerd.

Koepelkerk.

De koepelkerk, sinds 1975 een rijksmonument, een opvallend
element in ons dorp en omgeving. Een juweeltje op het gebied
van kerkelijke kunst, een “plattelandskathedraal”. Het is het
laatste ontwerp van de in 1820 in Keulen geboren en 1908 in
Roermond overleden architect Carl Weber. Hij had al tal van
kerken in Limburg, Gelderland en Noord-Brabant op zijn
naam staan voordat in het najaar van 1890 werd begonnen met
de fundering waarbij de +/- 800 inwoners van Lierop op grote
schaal werden ingeschakeld. In 1892 werden bouwactiviteiten
voltooid maar het duurde nog een kleine drie jaar tot de kerk
zowel binnen als buiten voltooid zou zijn. Op 19 juli 1895
werd de kerk door Mgr. van de Ven, bisschop van Den Bosch,
ingewijd. De koepelkerk van Lierop wordt gezien als het
bouwwerk waarin de artistieke bekwaamheden van Carl
Weber zijn samengevat. De persoonlijke achtergrond van
Weber is goed te herkennen in zowel de elementen uit zijn
geboortestad Keulen waar verschillende laat-romaanse kerken
te bewonderen zijn, als uit zijn laatste woonplaats Roermond
waar hij gefascineerd was door de Munsterkerk.
Maar het meest opvallende van de Lieropse kerk is de
vorstelijke koepel, die binnen zorgt voor een achthoekige
“vieringruimte” met vrij zicht op het hoofdaltaar. Het
dominante gebouw in neo-romaanse stijl was in eerste
instantie nog imposanter dan het nu nog is. Twee 58 meter
hoge torens werden in de jaren vijftig, van de 20ste eeuw,
wegens technische problemen afgebroken. In 1980, het jaar
dat Lierop officieel 850 jaar bestond, was er een zogenoemd
“Torenfonds”. Met steun hiervan zijn er gelden bijeen
vergaard om de afgebroken torens een beetje te herstellen. Ze
zijn in 1986 tot een hoogte van dertig meter opgetrokken.
Dankzij het feit dat de modernisering in de kerk van Lierop
achterwege is gebleven, is het originele interieur nog geheel
intact. Waar op de meeste plaatsen tegemoet werd gekomen
aan de vernieuwingsdrang en veel van de oorspronkelijke
aankleding en inrichting verdween, bleef de Lieropse kerk
onaangetast. Zoals de Katholieken hun gelovigen hun Rijke
Roomse leven rond 1900 beleefden, precies zo valt in Lierop
nog steeds de complete inventaris te aanschouwen. De altaren,

het kleurige schilderwerk, de muren die hun oorspronkelijke
warme, gepolychromeerde oranjebruine kleur met versieringen
in geel, blauw, groen, rood en zwart hebben behouden. De
oorspronkelijke heiligen staan nog op hun sokkel, de prachtige
gebeeldhouwde communiebank, zelfs de oude carbidlampen
hangen er nog, al zijn ze wel omgebouwd voor elektrisch licht.
“De tijd lijkt hier te hebben stil gestaan”.

EGS Peine

Hoofdman Henk en Ine zijn twee weken voor aanvang van het
EGS vertrokken naar Peine,. Dit om kwartier te maken voor de
overige leden van ons gilde die deel zouden gaan nemen aan het
EGS in Peine. De volgende 6 afvaardiging van ons gilde werden
op de woensdag voorafgaande aan het EGS opgevangen door
Henk en Ine. Pas op vrijdag arriveerde ook Koning Frits en
Koningin Els. Voor hen was een koninklijk tentje geprepareerd.
Dat Henk de zaak goed voorbereid had, werd op donderdag
duidelijk. Er was een heuse reporter van de “Peine Algemeiner
Zeitung” ingevlogen. Deze nam bij onze vertegenwoordiging
een interview af en maakte een foto voor in de krant van vrijdag.
Je kan dus zeggen dat ons gilde voorafgaande aan het EGS al
wereldberoemd was in Peine. Op zaterdag nam koning Frits
samen met ongeveer 400 andere koningen deel aan het
koningschieten. Frits geloofde er in en ging ervoor. Helaas werd
Koning Frits net als al onze voorgaande deelnemende koningen
in de eerste ronde uitgeschakeld. Met beide benen terug op de
grond kon het feest beginnen. De zaterdag werd een leuke dag
waar onder zomerse weersomstandigheden samen met andere
gilden en bezoekers (ongeveer 50000) uit Europa het EGS
gevierd werd. Op zondag weer terug voor de optocht en
natuurlijk een feestje. Onder een geweldige ambiance en zelfs
nog beter weer dan zaterdag, zijn we met 9 geüniformeerde
leden en volgnummer nummer 168 de optocht door Peine
begonnen. Onder grote publieke belangstelling en natuurlijk vele
mensen die ons kenden van het krantenartikel hebben we de
optocht voltooid nog voordat de laatste (volgnummer 423)
gestart was. Na het feest weer terug naar de Camping waar de
meeste gildeleden nog even een verfrissende duik namen in het
meer, hebben we op maandag en dinsdag afscheid genomen van
Henk en Ine die nog een paar dagen langer in Peine bleven.
Over 3 jaar als het volgende EGS in Leudal gehouden wordt, zal
ons gilde er zeker weer bij zijn.

Koning Willy:

Op maandag 21-Sep schoot ons zustergilde Gilde Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën een nieuwe koning. Deze dag was
extra spannend omdat de huidige Koning Angel van Moorsel
voor de derde opvolgende keer de vogel naar beneden kon halen
en zich daarmee keizer te kronen. Helaas voor Angel was het
niet hij, maar Willy Jacobs die bij het 133 schot het laatste stuk
van de vogel naar beneden haalde. De rest van de kermis
maandag stond in het teken te vieren dat Willy de nieuwe koning
is. Namens de redactie wensen wij Willy een plezierig
koningschap toe voor de komende twee jaar. Naast de 'echte'
koning was er natuurlijk ook nog de gokschutkoning. Franske
Claassen werd met een verschil van 1 seconde de winnaar.
Franske proficiat.

Moderne communicatie

Net zoals de meeste andere verenigingen communiceert ons
gilde de laatste jaren via de nieuwe media met haar leden. Dit
werkt prima, is snel, kost weinig fietskilometers en de leden zijn
snel “up to date”. Voor onze leden die geen internet of e-mail tot
hun beschikking hebben worden papieren versies van de
communicaties via bestuur of familie geregeld. Natuurlijk loopt
er wel eens iets mis, maar de overheid doet er alles aan de
communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Nu kregen
wij, de redactie van het Klökske, toch nog een opmerking over
de nieuwe manier van communiceren. Het gaat dan niet zozeer
over de communicatie van overheid naar leden, nee, het gaat om
de communicatie terug, die van de leden naar de overheid.
Het komt regelmatig voor dat via onze deken schrijver een
bericht uitgestuurd wordt waarin gevraagd om reactie.
Praktijk leert dat niet iedereen reageert. Hiermee brengen
we de deken schrijver in een erg vervelende positie.
Middels dit bericht willen wij u vragen te reageren indien dit
gevraagd wordt.

Bestuursvergadering

De eerste vergadering na de vakantieperiode was in het
Somerense bij Peter. Om 8 uur kwamen de vier Lieropse
broeders met de auto van koning Frits bij Peter Berkers aan.
Deken schrijver Hanny was reed aanwezig. Helaas waren Na
wat prietpraat en veel gezanik bij de koffie met koek (met
glazuur van luizenpoep) opende Henk de vergadering om
ongeveer half 9. Peter had de notulen het best bestuurd en
maakte een opmerking over de notulen van de vorige
vergadering, bovenaan bij de aanwezige stond “Frist” in plaats
van “Frits”. Van de actielijst zijn niet alle activiteiten uitgevoerd
maar we zijn dan ook een gilde en een gilde heeft tradities, dus
dat verklaart hoe dit komt. Deelname aan het ESG in Peine
wordt besproken, er zijn daar wat contacten opgedaan over een
mogelijk uitstapje voor volgend jaar deze informatie wordt in de
vergadering gedeeld. Komende kermis wordt besproken, we zijn
te gast bij ons zustergilde dus voor ons, dit jaar, niet te veel
voorbereiding. Wim meldt dat hij en Ton de schietbomen gaan
aanpassen zodat we de vaandels en andere attributen kunnen
plaatsen. Met het koningsschieten hebben we kunnen zie dat dit
gebeurd is. Dit betekent dat we niet meer hoeven te sjouwen met
de standaarden uit de kerk. Om 11 uur de rondvraag, alleen de
Koning had een vraag. Hij was ietwat gespannen was wat
gespannen m.b.t. het traditionele bestuursdiner wat hij moet
regelen op de vrijdag na Lierop kermis in het jaar dat ons
zustergilde koning schiet. Hem wordt meegegeven dat het diner
tot nu toe iedere keer de verwachtingen van het bestuur overtreft.
De mededeling dat het bestuur er vanuit gaat dat Frits en zijn Els
deze traditie zullen voortzetten stelde de koning niet echt gerust.
Om 10 over 11 sloot Henk de vergadering.
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Inleiding.

Zestig keer ’t Klökske, zestig keer een inleiding. Dit is een
mooi moment om terug te keren naar de allereerste inleiding
in het allereerste Klökske. Deze ging over meer informatie
doorgeven vanuit de overheid naar alle gildebroeders,
gildezusters en naar familieleden.
De tekst van deze eerste inleiding was als volgt:
”Omdat wij als overheid onze leden beter willen
informeren over het reilen en zeilen binnen ons Gilde doen
wij met deze eerste Nieuwsbrief een poging een regulier
informatief bulletin op te zetten”.
Deze tekst is eenvoudig maar doelbewust opgeschreven. Nu is
de vraag hebben deze zestig Klökskes inderdaad bijgedragen
aan het beter informeren van de overheid naar de leden toe
over het reilen en zeilen van de openheid. Wij als redactie
denken van wel gezien de reacties die wij van u, de lezers
mochten ontvangen. Wij zijn hier “oprecht” blij mee en blijf
vooral reageren. Het helpt ons gemotiveerd verder te gaan met
de volgende serie Klökskes.

Nieuwe Parochie, nieuwe Pastoor.

Opluisteren
van
pontificale
Eucharistieviering
ter
“Bevestiging” van de nieuwe parochie Heilige Franciscus
Asten-Someren en de “Installatie” van de eerste pastoor van
deze nieuwe parochie Pieter Scheepers.
De nieuwe parochie bestaat uit de kernen: Heilige Maria
Presentatie Asten, Heilige Antonius van Padua Heusden,
Heilige Naam Jezus Lierop, Onze Lieve Vrouw Presentatie
Ommel, Heilige Lambertus Someren, OLV ten
Hemelopneming Someren-Eind, Heilige Jozef Someren-Heide
en Heilige Paulus Someren-Noord. De hoofdzetel van de
nieuwe parochie is gevestigd te Asten. In de nieuwe parochie
zijn vijf gilden actief: Sint Jorisgilde Asten, Sint Joris
Someren, Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën Lierop,
Sint Antonius Abt Lierop en Gilde Sint Lambertus Someren
Eind. Samen met de gilden uit de voormalige parochie van
Pieter Scheepers, Sint Joris en Sint Sebastiaan en Sint
Hubertus beide uit Berkel Enschot, hebben wij deelgenomen
aan de inhuldigingsceremonie.
De gilden vertrokken in optocht naar de pastorie om daar allen
die aan de installatie en Eucharistie viering hun medewerking
verleenden te begeleiden naar de Kerk. De viering, met gilde
ceremonie, werd geopend met het lied over de parochiefusie
“Huis waar mensen samenkomen”. Door het overhandigen
van de symbolen, sleutels van de kerk, Evangelieboek, Kelk,
Hostieschaal en paaskaars, door de parochianen, werd de van
de Heilige Franciscusparochie kerk bevestigd. Met het
voorlezen van de benoemingsbrief, door de bisschop van ‘s –
Hertogenbosch, Antonius Hurkmans en de aanvaarding en
overdracht van het pastoraat was Pieter Scheepers de eerste
pastoor van de nieuwe parochie, Heilige Franciscus.
Na de toespraak van de nieuwe pastoor en het zingen van het
slotlied “Wij hebben voor U gebeden” kwam er een einde aan
een mooie, bijna twee uren durende viering. Vervolgens liepen
we in optocht (voorafgegaan door Muziek vereniging Jong
Nederland) naar zalencentrum Jan van Hoek. Bij aankomst
hiervan bracht Muziek vereniging Sint Cecilia Asten een
serenade en volgde een receptie.

Teren.

Niet zomaar een etentje en wat gaan drinken,
neen, we gaan teren!

Ben je bij de fanfare, een zangkoor, de brandweer, een
broederschap of een gilde. Al deze verenigingen hebben iets
gemeen: hun teerfeest rond de feestdag van hun
beschermheilige. Zo houden wij, gildebroeders en gildezusters
met partner, onze teerdag rond 17 januari, de feestdag van de
patroonheilige, Sint Antonius Abt. De kok van de feestzaal is al
lang van tevoren benaderd en zorgt voor goede gerechten om
aan de gasten voor te zetten. Het zal er ook niet ontbreken aan de
nodige drank om het eten en gesprekken door te spoelen.

Waar komt dit gebruik vandaan?

Moeilijk te zeggen, want het komt uit een periode waarover heel
weinig beschreven is. We weten wel dat gilden, zowel de
ambachtsgilden als de schuttersgilden al van in de 13de eeuw
teren in hun statuten hadden geschreven. Deze teerfeesten waren
zeer streng gereglementeerd. Toch wijzen verschillende
schrijvers er ons op dat teren wel eens een veel oudere oorsprong
zou kunnen hebben. Sommigen wijzen naar de mannenbonden,
die het teren gebruikten om alle leden bij elkaar te krijgen en om
nieuwe leden in de groep op te nemen. Na enkele riten werd er
voedsel en voornamelijk drank.

2015 Optrekdag:

Niet altijd feest: in 2015 afscheid genomen van: Martien
Verberne en Henk van Brussel.
Teerdag: 17 januari vierden wij het patroonsfeest welke
begon met een Eucharistieviering, ter intentie van de
overleden leden en met speciale aandacht voor hen die in 2014
zijn overleden: Jan van de Ven, Nel Verberne, Jan Verberne.
Aansluitend de Eucharistievieringen de algemene ledenvergadering met een evaluatie over 2014. Als belangrijkste
evenement hebben we ons eigen succesvol verlopen gildefeest
besproken. Aan het einde van de vergadering hebben de
bezoekers gelegenheid de film die Rens van Bree gemaakt
heeft te bekijken. Zoals bij elke jaarvergadering wordt ook
deze keer het programma van 2015 vastgelegd.
Bestuursverkiezing: Peter Berkers en Wim van Bree zijn
aftredend. Peter herkiesbaar, Wim niet herkiesbaard. Peter
werd herkozen. Hannie van de Ven - van Meijl werd, na een
jaar stage gelopen te hebben, gekozen in de overheid. Zij is
door deze verkiezing, het eerste vrouwelijk gildelid, in de
overheid van Gilde van Sint Antonius Abt historie.. Rina van
Brussel werd als gildenlid 2014 in het zonnetje gezet. De kas
commissie van 2014 had geen tijd gevonden de kas te checken
en moet dit in 2015 alsnog doen. Hierop komen we in de
jaarvergadering van 2016 terug. De teeravond: met de
huldiging van de 25 jarige jubilarissen:Ton Bekx (Fzn), Rien
van Horik (Mzn), Christ van den Nieuwenhof,, 50 jaar, Willie
Berkers (Gzn) 60 jarige: Frits van de Ven (thuis gehuldigd), 70
jaar: Martien van de Ven (Bzn) werd goed bezocht.
Acties: de oud-ijzeractie maart/oktober en geranium verkoop
in mei, zijn volgens de organisaties goed geslaagd. En
nogmaals, er kan met trots teruggekeken worden op een
fantastisch gildengeest. Dat van ons !!!!.

Teerdag 2016.

Zaterdag 16 januari houden wij onze jaarlijkse teerdag.
De dag begint met een Eucharistieviering, aanvang 10.30 uur, ter
intentie van alle overleden gildeleden, zij die het afgelopen jaar
zijn overleden worden met naam genoemd.
De jaarvergadering, start 11.00 uur, in gildehuis Eet- en
Drinkcafé 't Jagershuis. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn
Ronny Thijs en Jos van Lieshout. Tijdens de teeravond start
19:30 worden de volgende leden gehuldigd: 25 jaar: Kip van
Lieshout (Azn), Jan van Lieshout (Azn), Rien van Lieshout (Azn),
Toon van Lieshout(Azn), Will Meijers, John van Brussel (Hzn),
Dirk Groot (Czn) en Walter van den Eikhof (Hzn). 50 jaar: Piet
Berkers (Gzn). 70 jaar: Jan van de Ven (Jzn)
Kaartavond: maandag 18 januari worden in het gildehuis Eet- en
Drinkcafé ’t Jagershuis kaartwedstrijden gehouden in de
Spelsoorten rikken, jokeren en toepen. Aanvang 20.00 uur zorg
dat u er op tijd bij bent.

11-jan
16-jan
18-jan
09-Feb

Agenda t/m Maart 2016

05-mar
26-mar
29-mar

Nieuwjaarsreceptie gem Someren
Teerdag
Kaartavond
Boerenbruiloft ex koning Lambert en
Christel
Jaarvergadering Kring Peelland
St Joris Asten
Voorjaars oud ijzer actie
rood/ groen overleg

Oktoberfeest Sittard.

Zondag 10 oktober, vandaag gaan we naar het oktoberfeest.
Samen met het gilde van Someren-Eind reizen we per stadsbus
naar Sittard. Tijdens de busreis, verraste gast en rode
gildebroeder Gitje” Oud Gokschutkoning” ons met een
geweldige woord-doorloper met daarin uitsluiten gildetermen.
Uit de deelnemers die de oplossing, het geheime woord
vonden, zou een winnaar gekozen worden. Rond 12 uur
arriveerden we in Sittard. Hier aangekomen en liepen we
alvast warm door de tocht van de bus naar tent in optocht te
voltooien. In de tent aangekomen waren de kelen al snel
dorstig, we waren dan ook al sinds half tien onderweg. De
eerste pullen vonden de weg naar onze tafel.... uiteraard
vooraf gegaan door een lekker bakske koffie met Limburgse
cake. Na de eerste pul volgen er meer, totdat de optocht
begon. Met een lekker zonnetje en aardig temperatuurtje, was
deelname aan de optocht meer dan aangenaam. Duizenden
toeschouwers juichten en klapten voor ons terwijl we
passeerden. Op het hoogtepunt net voor het kermisterrein
konden we zelfs niet meer met vieren langs elkaar lopen daar
het publiek 5-6 rijen dik stond. Na de optocht wisten de pullen
de weg naar onze tafel weer te vinden. Ondertussen was de
tijd voor onze koning om deel te nemen aan het
koningschieten. De openingschoten werden gelost door de
miss Oktoberfist 2014 en 2015, dat ze het beide van hun looks
moesten hebben bleek in het feit dat ze na uitgebreide
instructie het doel wisten te missen. Na het schieten werd
onder de vrolijke klanken van Duitse slagermuziek de winnaar
van de puzzel bekend gemakt door koning Frits. Gitje heeft
alle goed ingevulde formulieren aan de koning gegeven. Deze
heeft vervolgens als winnaar Josephine geloot. De prijs, een
grote zak gebrande pinda's is de prijs en wordt door ons alle
gedeeld. Vele pullen en nog meer gezellige praat later zijn we
rond 19:30 huiswaarts gegaan. Een mooie ervaring rijker.

Familieberichten.

Op donderdag 19 november 2015 bereikte ons het droevige
bericht dat gildebroeder Henk van Brussel (Azn) op woensdag 18
november 2015 op 84-jarige leeftijd was overleden. Hij was de
zoon van gildebroeder Antoon van Brussel. Net als zijn broers
lid waren, werd ook Henk in 1972 lid en zodoende is hij dus 43
jaar lid van ons gilde geweest. In 1997 werd hij onderscheiden
met de Zilveren Draagspeld ter gelegenheid van zijn 25-jarig
lidmaatschap. Henk was zeer betrokken met het wel en wee van
het gilde en droeg evenals zijn vrouw Tiny het gilde altijd 'n
warm hart toe. Er moest wel 'n heel erg goede reden zijn om niet
aanwezig te zijn op de jaar- en najaarsvergaderingen. Hij heeft
veel hand- en spandiensten verricht voor het gilde, zoals het
helpen bij de acties, ophalen oud ijzer en geraniumverkoop.
Dankzij het lidmaatschap van zijn zoon John wordt de
familielijn van Henk van Brussel voortgezet bij het gilde.
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Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding.

Tradities Noord-Brabantse Schuttersgilden, opgenomen in
de National Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed
Nederland.
Op 15 mei 2012 ondertekende Nederland het UNESCO
“Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel
Erfgoed”. Het Kennisentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
is aangewezen om het UNESCO verdrag in praktijk te
brengen, door een inventarislijst vast te stellen. Deze
Nationale Inventarislijst is een weerspie-geling van het
immaterieel erfgoed wat de Nederlandse bevolking belangrijk
vind. Zoals ook wij, gildebroeders en gildezusters, de tradities
van ons Gilde belangrijk vinden. Tradities vormen een rode
draad in ons leven. Wij nemen tradities over van onze ouders
en grootouders en geven ze weer door aan onze kinderen en
kleinkinderen. Wij zetten ons in om deze tradities niet
verloren te laten gaan. We hebben ook de plicht kracht en
moed op te brengen om tradities aan de “nieuwe” tijd aan te
passen. Bijvoorbeeld de aanpassing van het reglement in 2001
“dat vrouwen volwaardig gildelid kunnen worden” met
dezelfde rechte maar ook met dezelfde plichten als de
mannelijke gildeleden.

St Hubertusgilde Bakel.

Dit verhaal gaat over het slapend St. Hubertusgilde Bakel.
Een jarenlange vete tussen de boeren en burgers van het
Bakelse Sint Willibrordusgilde kwam tijdens Bakel kermis, in
1888, tot een uitbarsting. Deze liep zo hoog op, dat de burgers
opstapten en een nieuwe broederschap oprichten. Het zou een
gilde worden waar iedereen een kans kreeg om koning of
kapitein te worden boer of burger. Dat was bij het Sint
Willibrordusgilde niet mogelijk. Deze was vanouds een
boerengilde. Zelfs de Mulder, waarvan ze financieel
afhankelijk waren, had een koe aangeschaft zodat ze niet
konden zeggen dat hij geen boer was. Het nieuwe gilde koos
de Heilige Hubertus als patroon en de kleur groen voor hun
versierselen, vaandel, sjerpen, hoeden en vendels, zodat het
gilde al vlug de naam van de Grüün Schut kreeg. De Grüün
Schut was een schut en geen gilde, met al zijn rangen en
standen, zoals het leger. Deze waren herkenbaar aan de sterren
op de sjerpen. Het schutshuis was herberg “de Zwaan” van de
weduwe van der Aa. Lang heeft dit gilde niet bestaan. Veel
leden van het gilde waren n.l. ook lid van fanfare Musis
Sacrum. Als er naar buiten uit getreden moest worden
moesten ze kiezen voor het een of het ander. Omdat de
meesten leden er de voorkeur gaven muziek te maken was de
Grüün Schut verplicht om vreemden te vragen of deze met het
gilde mee wilden lopen. In ruil voor het meelopen kregen zij
dan vrij drinken. Begrijpelijk was dan ook dat alleen de
stevige drinkers mee wilden lopen. Dit leverde bepaald geen
reclame op, voor het gilde. Op den duur (1935) speelde
geldgebrek zo’n grote rol, dat men wel moest besluiten het
gilde slapend te maken. Jammer is dat de oude diepe trom,
afkomstig van het slapend gilde Sint Antonius Abt uit
Milheeze, verdwenen is. Ook het bijzonder mooi paardentuig,
was uitgeleend is aan de Grüün Schut van Gemert, is nooit
meer terug gekomen. Het enige wat van het Sint
Hubertusgilde overgebleven is, zijn de in zeer slecht staat

verkerende sjerpen, enkele door de mot bijna op gegeten vendels
en twee zilverstukken.
Bron: privéarchief Huub van den Eikhof.

Teren.

Teerdag 16 januari 2016: Die begon volgens aloude traditie,
met een Eucharistieviering, voorganger gildepastor pastoor Jan
Zwirs, ter intenties van alle overleden leden. Speciaal vernoemt
zij die na de Optrekdag 2015 zijn overleden: Martien Verberne
(Gzn), Marinus van Brussel (Azn) en Henk van Brussel (Azn).
Jubilarissen 2016 zijn: 70 jaar lid: Jan van de Ven (Hzn), 50 jaar
lid: Piet Berkers (Gzn). 25 jaar lid: de gebroeders Hennie, Jan,
Rien en Toon van Lieshout.
(A -zonen), Will Meijers (Adrianus Meulendijks), John van
Brussel (Hzn). 25 jarige ingeschrevenen: Dirk de Groot(Czn),
Walter van den Eikhof (Hzn) Jan van de Ven is thuis in Asten
gehuldigd, terwijl de overige jubilarissen exclusief Jan van
Lieshout, Will Meijers, Dirk de Groot en Walter van den Eikhof
(konden helaas niet aanwezig zijn tijdens de teeravond) zijn
gehuldigd.
Bestuursverkiezing: Aftreden en herkiesbaar waren Ronny Thijs
(SvdV) en Jos van Lieshout (Jzn). Zij werden beiden herkozen.
In de overheid was al een paar jaar een vacature. Deze werd
ingevuld door Jasper Thijs (Rzn), die met algemene stemmen
werd gekozen.
Nieuwe leden zijn: Marcel vd Ven, Lotte, Bert en Tom van
Lieshout
De Teeravond was weer als vanouds. Het eten was lekker, het
buurten met elkaar gezellig, jubilarissen zijn gehuldigd door
hoofdman Henk met voor iedere jubilaris een grappige anekdote.
Daarna werden voor de quiz de mensen weer door elkaar
gehusseld en de quiz gespeeld. Dit keer een quiz met algemene
vragen. Over de uitslag werd bijna traditioneel gediscussieerd
met de organisatie van de quiz. Natuurlijk werd er met deze
protesten traditioneel niets gedaan. De gemixte groepen buurten
nog lang met elkaar door, totdat Janske het genoeg vond en rond
2:00 uur iedereen naar huis stuurde.

Nieuw bestuurslid:

Zoals een groot deel van jullie zullen weten is tijdens de
jaarvergadering een lege plek in het bestuur opgevuld door mij,
Jasper Thijs, zoon van Ronny Thijs en Josephine van de Ven en
kleinzoon van Sjef van de Ven en An Hurkmans. Ik ben 21 jaar,
woon bij pa en ma in Lierop en zit in mijn derde jaar van de
bachelor archeologie aan de universiteit van Leiden. Sommige
zullen ook mijn vriendin Nikki Janssen weleens gezien hebben
bij een gildefeest of op het oktoberfeest in Sittard. Je zou kunnen
zeggen dat het gilde bij mij in het bloed zit, echter is dit bij een
familiegilde een overbodige uitspraak. Wat mij verder in het
bloed zit is het vendelen. Zoals mijn opa en vader voor mij, heb
ik, samen met mijn broers Martijn en Thomas, het vendel
opgepakt. Inmiddels loop ik al zo lang als ik mij kan herinneren
met een vendel op mijn schouder mee aan de achterkant van ons
gilde. Voor mij is het vendelen altijd een belangrijk instrument
geweest voor mijn binding met het gildewezen. In het begin was
er altijd genoeg jeugd om mee op te trekken, zo gingen mijn
broers, neven en andere jeugd vaak met het gilde mee. Dit werd
echter steeds minder waarna ik uiteindelijk alleen nog overbleef.
Zo werden de vendel wedstrijden mijn enige reden om nog mee

te gaan met het gilde. Inmiddels ben ik wat ouder en heb ik
gemerkt dat het, ondanks het gebrek aan leeftijdsgenoten, toch
wel gezellig is om te verbroederen met de ‘oudjes’. Vooral
tijdens het jaarlijkse oktoberfeest ervaar je de gezelligheid van
het gilde. Doordat er geen wedstrijden zijn blijft iedereen bij
elkaar en wordt er samen veel plezier gemaakt. Ook de
aanwezigheid van alle toeschouwers langs de kanten maakt het
voor mij een van de mooiste (gilde)feesten die wij bezoeken. De
reden dat ik mezelf heb aangemeld als kandidaat voor het
bestuur is dat ik mij meer wil inzetten voor het gilde. Ook hoop
ik als jeugdlid iets extra’s toe te voegen aan het bestuur. Als
speerpunt, wil ik me vooral inzetten voor de jeugd van ons gilde
en bedenken hoe we het gilde ook leuk kunnen maken voor de
jeugd. Een van de manieren waarop ik dit wil doen is door op
onze vrijwilligersdag in juli mini-lessen in het vendelen en
trommen te verzorgen voor de jeugdleden. Want zoals bij de
laatste paar gildefeesten al opviel staat er weer een nieuwe
lichting jeugd klaar om een vendel of trom op te pakken. Verder
hoop ik iets toe te voegen aan de communicatie met de
buitenwereld. Dit door middel van het bijhouden van “social
media”
zoals
onze
nieuwe
facebook
pagina
(www.facebook.com/sintantoniusabtlierop). Ten slotte wil ik
deze korte introductie afsluiten door iedereen die op mij gestemd
heeft te bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik zal
mijn best doen om vanuit het bestuur, het gilde nog beter te
maken.

Agenda t/m Juni 2016

02-April
05-April
27-April
01-Mei
07-Mei
05-Juni
12-Juni

Voorjaars oud ijzer actie
Groot Someren overleg
Koningsdag
Kansplus Schieten St Joris Someren
Geranium actie
Gildefeest Ravenstein
Kringgildefeest Peelland Vlierden

Functies in het gilde.

Hoofdman: de hoofdman, in het burgerlijke leven voorzitter
genoemd, werd vroeger, bij de meeste gilden, voor het leven
gekozen. Tegenwoordig is dit bij de meeste gilden teruggebracht
tot een vastgestelde periode. Bij ons gilde wordt de hoofdman
gekozen voor een termijn van vier jaar en kan zich na elke
termijn herkiesbaar stellen. Op het aantal periodes die een
Hoofdman mag zitten, is evenals bij overige overheidsleden
geen beperking. De hoofdman is de baas van het gilde. De
hoofdman is onafzetbaar, tenzij het gaat om wangedrag en dan
nog alleen bij meerderheid van stemmen op een
ledenvergadering. Bij officiële gelegenheden is de hoofdman
herkenbaar aan zijn sikkelvormig borstschild. Ook draagt hij als
teken van waardigheid een spies, zijnde hoofdmanspies of –stok.
Met een openingswoord of gebed, opent hij kerkelijke vieringen
en de vergaderingen van zijn gilde.

Opfrissen uniform.

Af en toe is het nodig wat aanpassingen te doen aan ons
uniform. Nadat we een paar jaar geleden alle knopen en
klittenband hebben laten vervangen is nu de tijd gekomen de
shirts te vervangen door “nette” bloezen. De reden voor deze
vervanging zijn divers. Enerzijds komen er al vele jaren klachten
van leden die de shirts gewoon lelijk vinden. Er loopt tenminste
een lid bij die het shirt zo verschrikkelijk lelijk vindt dat hij
weigert het te dragen. Dit lid loopt nog steeds rond in de blouse
die we in 2005 vervangen hebben door de shirts. Uit verdere
inventarisatie blijkt dat ook de veren en sokken aan vervanging
toe zijn. Daarom heeft de overheid besloten ook de sokken en
veren te vervangen, Het streven van de overheid is om de
vervanging van de shirts, sokken en veren voor het
kringgildefeest in Vlierden afgerond te hebben. Begin maart
hebben dan ook alle manlijke leden bericht gehad met de vraag
de blouse en sokken maat door te geven aan onze secretaris. Als
de leden op tijd reageren, zullen we er in Vlierden weer netjes
opstaan.
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Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.

Familiedag

Nu het gildeseizoen weer volop draait een mooi gedicht,
schrijver onbekend, over een gildefeest.

Op zondag 17 juli 2016 wordt onze 2 jaarlijkse familiedag
gehouden op schietterrein de Roovere. Er zullen deze dag volop
activiteit plaatsvinden. Zo zal Jasper Thijs onze jongste jeugd
kennis laten maken met het Vendel en de Trom. Omdat het met
de huidige regelgeving aangaande wapenwet niet mogelijk is een
eerlijke strijd te voeren tussen alle deelnemers is er een nieuwe
manier van koningschieten ontwikkeld door onze experts
waardoor iedereen van jong tot oud mag deelnemen. Zoals
gebruikelijk zullen gedurende de middag intelligentie en
sportieve uitdagingen bepalen welke leden zich deze keer
winnaar van de familiedag mogen noemen. Indien u erbij wil
zijn kunt u zich tot 10-juli aanmelden via e-mail adres
vrijwilligersdag@sintantoniusabtlierop.nl. Beschikt u niet over
een e-mail adres, dan kunt u zich bij uitzondering aanmelden bij
onze deken schrijver Hannie van de Ven (0647823973). Het
gilde zorgt deze middag voor eten en drinken. Aanvang 14:00
uur, einde ongeveer 20:00 uur.

Dor hedde de Guld!!
Waaneer het gildefeest is aangebroken
ziet men de Brabantse folklore weer opbloeien
veel wordt er over onze gilden geproken
want het blijft ons steeds weer boeien.
Als de stoet trekt door de straten,
een schitterrend schouwspel van bonte kleuren
dan kun je een gevoel van trots niet laten
dat doet je Brabantse hart weer fleuren.
De standaard-ruiter helemaal vooraan
op zijn ros, zigzaggend door de straat
aldoende makend ruim baan
nauwlettend en heel paraat.
Bij het roeren van de gilde-trommen
neigen de zwaren vaandels voluit
de vendeliers, hun lichamen krommen
begeleid door dat diepe, sonore geluid.
De koning, behangen met ere-metaal
glunderend van trots, je ziet het hem aan
wat een schoonheid, wat een praal
eerbied, een koning komt langs gegaan.
Ja, dat is Brabant, het aloude Brabant
blijf daaom waken, houdt dit in stand.

Kringdag Vlierden
Op zondag 12 juni hebben we met een ruime
vertegenwoordiging (33 personen waaronder een groot aantal
gilde kinderen) deelgenomen aan deze dag. Een fors gedeelte
van onze delegatie had een optimistische kijk op het weer en
zijn met de fiets van Lierop naar Vlierden gereisd. De optocht
was deze keer een uur naar voren gehaald zodat we om
ongeveer 12:00 uur konden vertrekken voor een tocht door het
mooie Vlierden. Na de optocht volgenden de massale opmars,
traditionele speeches en slangen-defilé. Tijdens deze
activiteiten bleek het weer al een spelbreker. Nadat iedereen
het veld had verlaten moest iedereen vluchten naar de
feesttent. De weergoden gingen nu pas echt los. Helaas werd
het gedurende de middag duidelijk dat er van wedstrijden
vendelen, trommen en schieten geen sprake kon zijn en
besloot de organisatie terecht dat alles afgelast moest worden.
Hierop werd besloten de prijsuitreiking van de optocht te
doen. Met een derde plaats (van 22 deelnemende gilden)
deelden wij toch weer mee met de prijzen. De fietsende
gildeleden gingen met een goed gevoel en een regencape naar
huis. Laten we hopen dat het volgend jaar in Someren het
weer beter is.

Sint Antonius Abt
In de bond van Schuttergilden Kring Peelland, zijn nog vijf
gilden met dezelfde patroonheilige, “Sint Antonius Abt”als ons
gilde namelijk in Beek en Donk, Deurne, Gemert, Mierlo-Hout
en Stiphout. Over de geschiedenis van deze gilden willen u bij
regelmaat in het Klokske schrijven. Als eerste: het Sint
Antonius Abtgilde Deurne:
In het gemeentearchief wat tot 2002 in Deurne aanwezig is
geweest is een gildecaert van het Sint Antonius Abt gilde Deurne
uit het jaar 1584 aanwezig welke door het gilde in bruikleen is
gegeven aan de Gemeente Deurne. Deze gildecaert bestaande uit
een aaneengenaaide perkamenten van wel meer dan een meter
lengte, spreekt van een broederschap en een schutterij, en is nae
alder gewoenten opgesteld. Hieruit blijkt dat het gilde al voor
1584 een functie uitoefende en dat het hier gaat om een uit
kerkelijke broederschap ontstaan gilde. Een broederschap, dat in
oorsprong liefde en trouw aan de kerk in haar vaandel had staan
en die deze verbondenheid in de vorm van een altaar of een
kapel gestalte gaf. Vooral in een kleine gemeenschap als Deurne
in de 16e eeuw, was de broederschap door de saamhorigheid
ervan een onmisbaar element in die maatschappij. De
broederschap van het Sint Antonius Abt gilde Deurne waarin
vooral leden uit de agrarische sector waren vertegenwoordigd, is
vermoedelijk in de late 14e eeuw ontstaan. De daadwerkelijke
beschermende taak, de schut van have en goed, akkers en kerk,
groeide vanuit deze broederschap. Het schutsgilde zal laat in de
16e eeuw zijn opgericht. Door de CAERTE uit 1584 bevestigde
de overheid het gilde en keurde het de uitvoering van de taken
goed. De viering van het 600 jarig bestaan van het gilde in 1948
zou betekenen dat het in 1348 werd opgericht. Het bewijsstuk,
een rekening voor een verguld altaarbeeld aan het gilde, is
nimmer aangetroffen. Waarschijnlijk is hier sprake van een door
geschiedschrijver H.N.Ouwerling vermelde acte uit 1546 waarin
door de GULDMEESTERS van Sint Antonius, te weten Janne
van de Zeylbergh ende Jacob van Gasselt, werd uitbesteed het
“stofferen ende te vergulden van die calumpnen staende voor
st.antonis altair in der kerken van doerne”. De gildebroeders
waren toen zelf de aannemer behulpzaam bij het maken van DIE

STEGHERINGEN (steigers) Het altaar van Sint Antonius in de
kerk van Deurne wordt al genoemd in het jaar 1510; een kapel
gewijd aan Sint Antonius was er al in Deurne in 1459 op de
plaats genaamd VELDHOVEL. Deze kapel werd in 1648 voor
de eredienst gesloten. Sint Antonius Abt Gilde Deurne,Tradities
Noord-Brabantse Schuttersgilden, opgenomen in de National
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland.
Op 15 mei 2012 ondertekende Nederland het UNESCO
“Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel
Erfgoed”. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is
aangewezen om het UNESCO verdrag in praktijk te brengen,
door een inventarislijst vast te stellen. Deze Nationale
Inventarislijst is een weerspiegeling van het immaterieel erfgoed
wat de Nederlandse bevolking belangrijk vind. Zoals ook wij,
gildebroeders en gildezusters, de tradities van ons Gilde
belangrijk vinden. Tradities vormen een rode draad in ons leven.
Wij nemen tradities over van onze ouders en grootouders en
geven ze weer door aan onze kinderen en kleinkinderen. Wij
zetten ons in om deze tradities niet verloren te laten gaan. We
hebben ook de plicht kracht en moed op te brengen om tradities
aan de “nieuwe” tijd aan te passen. Bijvoorbeeld de aanpassing
van het reglement in 2001 “dat vrouwen volwaardig gildelid
kunnen worden” met dezelfde rechte maar ook met dezelfde
plichten als de mannelijke gildeleden.

In het nieuw.
Tijdens de kringgilde dag in Vlierden waren we voor het eerst
uitgerust met nieuwe bloezen, veren en sokken. Helaas speelde
het weer niet mee waardoor het niet echt opviel dat wij er zo
prachtig uitzagen. Gelukkig is het de jury tijdens de optocht wel
opgevallen. Vandaar een hoge klassering (derde plaats) in de
optocht. Nadat we de afgelopen jaren alle uniformen voorzoen
hadden van nieuwe knopen en herstelwerkzaamheden hebben
laten doen was het nu de beurt aan het vervangen van de sokken,
veren en bloezen. Dat dit nodig was, was duidelijk. De Polo’s
die we sinds ons gildefeest in 2005 in gebruik hebben waren
meer dan versleten. Sokken hadden een veelvoud van geeltinten
en ook de veren waren onderweg ergens de grote “vergeler”
tegengekomen. De overheid had dan ook al een tijdje op het
vizier dat na de herstelwerkzaamheden aan de uniformen de
sokken, veren en bloezen vervangen moesten worden. Vraag
was waardoor. Voor sokken en veren kan je niet veel anders dan
ze vervangen. Voor de Polo’s waren meer alternatieven
voorhanden. Besloten werd een klein onderzoek te starten. Dit
onderzoek wees al snel uit dat de meeste leden niet van de
Polo’s waren. Daarom is de keuze gemaakt om de Polo’s te
vervangen in de kledingstijl die Jan Santegoeds altijd
aangehouden heeft (de aanhouder wint). Het werden dus groen
wit gestreepte bloezen met een opstaande kraag. Het introductie
moment van nieuwe veren, sokken en bloezen werd gelegd bij
de eerst volgende kringdag. Met dit doel in het achterhoofd zijn
binnen de overheid acties gestart om e.e.a. te realiseren. Door de
inzet van enkele bestuursleden en persoonlijke bemoeienis van
onze koning is het gelukt om de sokken, veren en bloezen tijdig
in te kopen en te verspreiden onder de leden. Hierdoor konden
we ons zondag 12-juni tijdens de kringgildedag in Vlierden met
een zo goed als nieuw uniform presenteren.
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Agenda t/m september 2016
06-Jul
10-Juli
13-Juli
17-Juli
24-Juli
11-Sep
17-Sep
19-Sep

Zomeravond kruisboog Lieshout
jubileum Jan Zwirs
Zomeravond kruisboog OLV
Familiedag
Geweerwedstrijd OLV
Gildenfeest Mechelen (B)
Kermis aanzeggen/openen
Koningschieten St Antonius Abt

NIEUWSBRIEF
Herfst 2016
Jaargang 16-03
Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding:

Op naar het Mechelse Gildejuweel:
zondag 11 september, stipt 10.00 uur vertrokken de broeders
en zusters, in twee combibusjes, bestuurd door vader Ronny
en zoon Jasper Thijs, naar het Belgische Mechelen om daar
deel te nemen aan het 6de Mechelse Gildejuweel.
Ontvangst-genodigden:
De stad Mechelen en de Mechelse Kolveniersgilde
verwelkomden ons gilde middels koning Frits van Lieshout,
koningin Els van Lieshout – Sijbers en hoofdman Henk
Berkers. Tijdens de receptie bij gelegenheid van het Mechelse
Gilden juweel, in het prachtige stadhuis aan de Markt.
Intussen hadden de overige gildeleden in een van de vele
cafétjes een plekje bemachtigt en genoten van een lekker
bakske Belgische troost. Van hieruit was, voordat de optocht
aanvang had, de mogelijkheid om het centrum van de zeer
mooie stad Mechelen te bezoeken.
Optocht:
de optocht vertrok stipt half drie, met deelname van 12 gilden,
afkomstig uit België, Duitsland en Nederland. Na de optocht
waren er diverse demonstraties en optredens op de Grote
Markt zoals Gildedansen, vendelen en trommelen uitgevoerd
door de deelnemende gilden. Op de binnenplaats van het
stadhuis was een gezellig samenzijn georganiseerd met
andere gilden. Als dank voor de vendel demonstratie van
Jasper en de deelname aan de optocht werden we rijk voorzien
van consumptiebonnen. Klokslag 17.00 uur werden de
jaarlijkse klokken ‘geworpen’ van de kerktoren. Dit klokken
werpen bestaat uit een grote klok, gevuld met 20 kleine
klokjes, welke aan een kabel over de grote markt zweeft. Op
een willekeurige plek opent zich de klok en werpt de kleine
klokjes uit. Honderden mensen proberen, soms met gevaar
voor lijf en leden, een van deze klokjes te bemachtigen.
Waarom? .. omdat een van deze klokjes een nummer bevat
welke recht geeft op een echt bronzen klok. Dit herhaald zich
20 keer. Een vijftal klokjes vielen ons gilde te deel, jammer
genoeg gaf geen van deze recht op een bronzen klok maar het
enthousiasme was hierdoor niet minder. Rond 20.30 uur
waren we thuis in Lierop waarop deze mooie gildedag met
nog een “verdiend drankje werd afgesloten “ in het gildehuis.
Wat gegevens over het Mechelse Kolveniersgilde Vzw. Het
oudste papieren document komt uit 1453 met de volgende
tekst, van een Hertogelijk schrijven gericht aan het Mechelse
stadsbestuur, waar in Filips de Goede hem: ter beschikking te
stellen om hem te helpen het ongehoorzame Gent opnieuw
aan zijn gezag te onderwerpen. Militaire dienstbaarheid aan de
Heer behoorde tot de taken waartoe een Gildebroeder zich
verbond wanneer hij toetrad tot een gewapend gilde.
In 1504 verleent de stad Mechelen de Kolveniersgilde haar
reglement. Bepaald wordt met dat de ruil voor
bewakingsopdrachten de gilde vergoed wordt met kledij, lood
en poeder. 290 jaren zulle zij die taak blijven vervullen.
De Franse bezetter zal onder het motto “Vrijheid, Gelijkheid
en broederschap” de gilde verbieden. Hun bezittingen en in
1798 openbaar verkocht. Na 345 hield de Kolveniersgilde op
te bestaan.

Een sprong in de tijd
Naar 1983. In dit jaar ontstond het idee om de draad van het
historische verledenvan de Kolveniersgilde op te rapen en nieuw
lezen in te blazen.Op 9 februari 1984 werden de statuten van de
v.z.w. Mechelse Kolveniersgilde in het Belgsche Staastblad
geplubliceerden was de heroprichting een feit.

Kermis in Lierop

Zaterdag:
Voor het eerst sinds mensenheugenis is het aanzeggen van de
kermis bij het bestuur niet afgesloten bij de hoofdman met de
daarbij horende goede bodem maar bij de koning. Of dit van
invloed is geweest op de samenstelling zal eeuwig een geheim
blijven. De gehele dag was er de spanning of de geweldige
schotels die Ine doorgaans maakt door ons koningspaar
geëvenaard konden worden. Aan het einde van de dag bleek dat
we ons voor niets druk gemaakt hadden. De maaltijd was prima
verzorgd Vanaf 19:00 was het weer tijd de verschillende Lierops
horeca gelegenheden te gaan vertellen dat de kermis begonnen
was. De Afsluiting van de rondgang werd dit jaar in ons
gildehuis gevierd waar door sommigen de kleinere uurtjes
werden aangetikt alvorens huiswaarts te keren.
Maandag:
Aanvang met de traditionele H.Mis waar de aftredend koning
met niet mis te verstane verwoording duidelijk maakte dat het
niet mee zou vallen hem van de troon te stoten. Zijn zus (welke
zich kenbaar maakte als Je-zus) stuurde tijdens de speech nog
snel een App dat het allemaal goed zou komen. Na het ontbijt,
welke genoten werd onder de geuren van het gokgilde ontbijt,
trokken we op richting schietterrein. Zoals gebruikelijk doen we
daar aangekomen de kapel aan met een gebed waarna
verschillende gildebroeders en zusters bij Maria langs gaan in de
hoop een streepje voor te krijgen tijdens het koningschieten. Ik
kan van deze plek vermelden: dat streepje verdien je door het
jaar heen EN door op kermismaandag naar Maria te gaan. Nadat
de koningsboom ge-vrijd was volgde het onvermijdelijke.
Koning Frits werd omgevormd tot piekenier Frits maar niet
voordat hem de unieke koningsmarkering (welke aan eenieder
aangeeft dat hij de koning was van ons gilde) was opgespeld.
Vol enthousiasme schoten vervolgens de tien deelnemende leden
om de vrijgekomen titel. Na het 132ste schot brak Guus van de
Ven de vogel. Was hij de nieuwe koning? Nee, er bleek een nog
bijna onzichtbaar stukje aan de spil te hangen. Er moest verder
geschoten worden. Vervolgens bijten alle deelnemers zich stuk
op deze splinter. En net voordat Guus zelf de verlossing kan
brengen weet, met het 141ste schot, Ronny Thijs zich tot koning
te kronen. Op dat moment 13:12 is eveneens de gok koning
bekend, zagen Gitje en vervolgens Everhart de minuten voorbij
tikken Niek Hurkmans zag dat zijn geraden tijd gekomen was op
het moment dat de vogel viel. Zo kroonde hij zich voor het
komend jaar tot gokkoning. Wat volgde was een
aaneenschakeling van mooie momenten. Onder andere een
broodje frikandel bij het gildehuis, vendelhulde zustergilde,
receptie en de rondgang langs de Lieropse horeca. Rond 18:30
gaat het naar de koning thuis waar e.e.a. tot in de puntjes
verzorgt is door Ine en Marianne. Dan rest een broodje, een
boterham met zult en een of twee laatste biertjes.

Persoonlijke noot van De koning

Als het laatste stukje valt verwacht je een besef. Niet dus.. in een
soort van automatisme vallen de gevolgen van dit schot over je
heen. (gelukkig hebben we de foto’s nog) De vele oprechte
felicitaties onder de boom en tijdens de receptie zijn
hartverwarmend en als ons eigen vendelteam en tamboers in
onze tuin de koning namens het gilde eer betonen komt eerst het
besef over deze bijzondere prestatie. Samen met mijn koningin
Josephine zien we blij vooruit op de komende tijd.

50 jaar Priester Jan Zwirs

Op een zonovergoten zondag mochten we, samen met ons
zustergilde, de H.Mis ter gelegenheid van het van het 50 jarig
priesterjubileum van onze pastoor Jan opluisteren. In een
overvolle, prachtig versierde, kerk liet de Lieropse bevolking
zien hoe ze ‘onze’ Pastoor een warm hart toedragen. Vaandrig
Frans Verberne had na afloop de eer om de eed van trouw te
hernieuwen aan het kerkelijk gezag waarna het verdelkops
beider gilde hulde bracht aan Pastoor Jan. Hiernavolgde een
gezellig samenzijn in de pastorietuin waar de pastoor een ruim
drie uur durende receptie mocht ontvangen.

Agenda t/m december 2016

08-Oktober
09-Oktober
16-Oktober
23-Oktober
29-Oktober
05-November
06-November
20-November

Hoofdlieden dag Den Bosch
geweer wedstrijd SAA ‘de Roovere’
Jubileum mis A-Capella
Sittard
Najaars oud ijzer actie
najaarsvergadering kring in Vlierden
overdracht van de kerkhofmuur
Intocht Sint Nicolaas

Waterige kringdag in Vlierden

In een klein voorjaarszonnetje vertrekken een dozijn gildeleden
op de fiets naar de kringdag te Vlierden. Onder gunstige
omstandigheden presenteerd ons gilde zich tijdens de optocht
door de Vlierense straten. Tijdens de massale vendelhulde en
slagendefile slaat het weer om en binnen 10 minuten staat de
tent blank en moet je door kuiten hoog water om het terrein te
kunnen verlaten. Deze wolkbreuk met hagel maakt de
wedstrijden onmogelijk. Ze moeten later in het jaar worden
ingehaald. In de tent is het gezellig en de prijuitreiking van de
optocht leidt tot gejuich. We zijn 3e algemeen geworden. De
terugreis ging gepaard met een klein voorjaarszonnetje en op het
terras van het gildehuis kon nog even worden nagepraat. Tijdens
de inhaaldag voor de kringkoning Frits geen lans te breken.
Anders was dit op de inhaaldag kruisboog wist koning. Wim van
Brussel liet de aanwezige kruisboogschutters het nakijken en
behaalde een eerste prijs ging hier met de hoogste eer. Onze
vendelier Jasper Thijs kon niet strijden om het eremetaal
vendelen klasse B.omdat wederom slecht weer spelbreker was
en ook de inhaaldag afgelast moest worden.

Vrijwilligersdag

De dag waarop een keer zonder pak met elkaar kan worden
gepraat en gelachen. Uiteraard ontbreekt een broederlijke strijd
niet. Vijf teams gingen de competitie aan op de onderdelen
Mölkky, jeu de boules, algemen kennis vragen en het herkennen
van koningsportretten. Het team van Bernard van de Ven was
hierbij overall het beste team. Ook de traditionele dagkoning
mocht niet ontbreken. In aangepaste vorm i.v.m. de
wapenwetgeving, werd deze keer geschoten met de luchtbuks.
Dit omdat allen, zowel jeugd als volwassenen, konden
deelnemen. Na een lange strijd was het Hannie van de Ven die
het verlossende schot loste en dagkoning werd.

RABO Clubactie

De rabo clubactie is voor de 4e keer van start gegaan. Ook jou
gilde neem deel aan dit mooie initiatief van de Rabobank. Ben je
lid van de Rabobank en draag je het gilde een warm hart toe
beloon dit dan met een stem. Ieder lid van de Rabobank krijgt 5
stemmen à € 3,75 laat deze niet verloren gaan. Stemmen vanaf
6-10-2016.

Overleden

Op kermismaandag vroeg (even na middernacht) is ons gildelid
Drieka van de Ven overleden. Zoals bij aanvang van het
lidmaatschap, door Drieka zelf bepaald, heeft het gilde haar met
gilde eer naar haar laatste rustplaats begeleid.
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NIEUWSBRIEF
Winter 2017
Jaargang 17-01
Gilde van Sint Antonius Abt

Inleiding:

Nieuwe Leden. De meeste gildekinderen
worden lid van ons gilde als ze 16 jaar worden. Een aantal
wordt lid nadat ze trouwen met een gildenlids kind. Sommige
doen dat iets later of als het zo eens uitkomt. Het jaar 2016 zal
de geschiedenis ingaan als het jaar waarin we het oudste
nieuwe lid ooit mochten verwelkomen. Hoe het zover kwam,
nou, heel simpel. Tijdens kermis zaterdag bij he Jagershuis
werd er door een aantal leden en aspirant leden gesproken
over het gilde en hoe je daar lid van kan worden. Op een
gegeven moment hakten een aantal van die aspirant leden te
weten Rik van Lieshout, Toon van Lieshout en Theo Megens
de knoop door en melden zij zich aan bij het gilde. Het
gildelid wat de aanmeldingen in ontvangst nam had toen nog
niet in de gaten dat deze personen geen lid van het gilde
konden worden omdat hun Opa en vader Harrie van Lieshout
geen lid was. De familieketen was niet gesloten. Om dit te
verhelpen is een vertegenwoordiger van ons gilde naar Harrie
gegaan en heeft hem gevraagd of hij lid wilde worden zodat
ook de aspiranten uit zijn familietak aan konden sluiten. Zoals
verwacht had Harrie hier geen probleem mee en zijn we nu
vier leden rijker. Het record van het oudste nieuwe lid waar dit
verhaal mee begon is met de aanmelding van Harrie van
Lieshout gebroken. Hij was op het moment van aanmelden 91
jaar oud.

Teerdag 2016:
Algemene jaarvergadering gehouden 16-januari-2016
Nieuw aangemeld lid in 2015 is Theo Hikspoors. Totaal aantal
leden 31-dec-2015 is 257. Dat is een minder dan in 2014. Het
gilde heeft behalve een website nu ook een facebook account
waarop belangrijke maar vooral ook actuele zaken gedeeld
worden. Voor agenda zaken zal de Website altijd leidend zijn.
Rob van Seggelen wordt als vrijwilliger van het jaar in het
zonnetje gezet vanwege zijn verdiensten voor het gilde. De
vele acties die wij door het jaar heen organiseren of waar we
aan deelnemen zoals de Rabobank clubkascampagne, de
Meeusrace, Eurosjopper, Geraniumactie, Kienen en de oudijzeracties zijn prima verlopen en hebben een mooi financieel
resultaat opgeleverd.
Programma 2016. De vergadering vraagt bij stemming of wij
in 2016 naast deelname aan de Kringdag Peelland 2016 te
houden op 12-jun in Vlierden, deel te nemen aan het
gildenfeest in Ravenstein op 5-juni en Mechelen op 11-sep.
Het bestuur besluit een enquête te houden onder de
geüniformeerde leden. Bedoeling is te peilen met hoeveel
leden we gaan deelnemen aan bovenstaande activiteiten.
Afhankelijk van de uitslag zal het bestuur een besluit nemen
over deelname aan Mechelen en Ravenstein of een van
beiden. Na deze enquête blijkt dat we Mechelen meenemen en
Ravenstein laten schieten. Het bestuur stelt twee aanpassing
aan het huishoudelijk regelement voor. De aanpassingen
Betreffen wat te doen bij het overlijden van een gildenlid en
bij bloedverwantschap in het bestuur. Na twee stemrondes
worden beide voorstellen aangenomen. Bestuursverkiezing.
Ronny Thijs en Jos van Lieshout zijn aftredend en
herkiesbaar. Jasper Thijs wordt voorgedragen als bestuurslid.
Alle drie de kandidaten krijgen het vertrouwen van de
vergadering en mogen de komende vier jaar verder of

beginnen als bestuurslid. De teeravond: met de huldiging van de
25 jarige jubilarissen: Ton Bekx (Fzn), Rien van Horik (Mzn),
Christ van den Nieuwenhof, 50 jaar, Willie Berkers (Gzn) 60
jarige: Frits van de Ven (thuis gehuldigd), 70 jaar: Martien van
de Ven (Bzn) werd goed bezocht. De quiz wakkerde wederom
de onderlinge strijd aan. Uiteindelijk wist de beste groep te
winnen waarna het nog lang gezellig bleef.

Overdracht kerkhofmuur
Zondag 6 november vond de een feestelijke afsluiting plaats,
van de restauratie werkzaamheden, van de middeleeuwse
kerkhofmuur en de in 1980 gebouwde dorpspomp, in de Van
Dongenstraat. Dankzij de vele, vele vrijwilligers. De sfeervolle
en goed georganiseerde activiteiten gaven de vele aanwezigen,
een warm en dorps gevoel, dit alles onder der regie van Ben van
de Bussel, voorzitter van de organiserende stichting Lierop 825
begon de plechtigheid. Vooraf gegaan door luid bazuingeschal,
door de bazuinblazers, van fanfare St Willibrordus, werd
allereerst een blijvende herinnering op de kerkhofmuur
gepresenteerd: een prachtige lantaarn geplaatst op de muur.
Onder begeleiding van de beide gilde- koningen werd pastoor
Jan Zwirs naar de lantaarn gebracht. Hij plaatste en ontstak de
kaars en deze zal daar blijven branden tot de kaars op is. Het is
de bedoeling om hier een jaarlijkse traditie van te gaan maken.
Lierop kan dus in 2017 een volgende brandende
herinneringskaars tegemoet zien. Vervolgens kwamen 4 sprekers
aan het woord, over de geschiedenis van deze restauratie en
brachten de beide gilden Van Sint Antoinius Abt en Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën een Vendelhulde. Vervolgens
kwamen 4 sprekers aan het woord t.w. wethouder Gonnie van
Bussel, voormalig wethouder Willy Hanssen, voorzitter
Belangengroep Lierop Annette Wilde en Ingeborg Verschuuren,
voorzitter van de vereniging Kleine Kernen in Noord Brabant.
Gonnie van Bussel, sprak van een enorme prestatie van de
gemeenschap Lierop, een groot proficiat waard. Willy Hanssen
loofde het doorzettingsvermogen en de daadkracht van de
stichting Lierop 825. Als initiatiefnemers hadden zij een sterk
plan van aanpak ondersteund door vele argumenten ingediend
waar de gemeente achter was gaan staan. Hij gaf aan aandacht
voor erfgoed van groot belang te achten!
Annette Wilde had het muurtje echter nooit gekend, zelfs haar
echtgenoot en ras Lieroppenaar Jan Driessen wist er weinig van.
Gelukkig dat er dan mensen als Ben van Bussel opstaan die
opkomen voor de geschiedenis van 861 jaar Lierop. n veel
Zij hoopte dat dit initiatief een startpunt zou worden voor een
soort historische route door Lierop. Ingeborg Verschuuren
haalde de kracht van de kleine kern naar voren. Door samen de
schouders eronder te zetten komt een dorp als Lierop tot grootse
dingen, deze de blijvende herinnering op de kerkhofmuur De
vendeliers van beide gildes brachten alle aanwezigen daarna de
traditionele vendelgroet en sloten als het ware de
indrukwekkende en sfeervolle bijeenkomst af.

Oktoberfist Sittart
Het oktoberfeest in Sittard begint voor ons langzaam een traditie
te worden. Zien we de bezoekers aantallen bij de kringdagen
teruglopen tot geüniformeerde deelnemers en hun directe familie
in Sittard zien we het tegenovergestelde. Het lijkt jaarlijks
drukker te worden en het blijft een bijzondere gewaarwording

om tussen 6-7 rijen dik publiek je weg te banen. Ieder
geüniformeerd lid wat hieraan heeft deelgenomen zal kunnen
beamen. Daarnaast is het een aangenaam feest ongedwongen en
samen met ons zustergilde uit ‘t Eind in de bus bepaald de
ingrediënten voor een bijzonder gezellige dag. Te beginnen bij
de puzzel van onze rood/groene vrind Gitje. Telkens weer
presenteert hij een mooie toepasselijke doorloper met als
motivatie voor ons het vooruitzicht op de hoofdprijs.
Dit jaar heeft iedereen kans daar Josephine, die dit onderdeel
doorgaans wint, niet met de bus mee reisde.
Nadat de eerste pullen oktober gerst de weg naar de maag
hadden gevonden begon de optocht, een waar spektakel m.n. bij
de kleine cafés in de winkelstraat. Weer terug bij de tent, was de
prijsuitreiking van de puzzel. Aan koning Ronny de eer om de
winnende puzzel uit den hoed te toveren. Guus van de Ven bleek
de zichtbaar gelukkige winnaar. Naarmate de middag en avond
vorderde werden we losser en iedereen danste op de muziek van
de Duitse slagers en Limburgse locale. Tegen 20.00 uur ging het
in een uitgelaten stemming weer richting Brabant. Daarna nog
even naborrelen bij ons gildehuis en hiernaar naar huis. Sittard
2016 is voorbij. Een feest dat ieder, maar zeker de koning,
minstens een keer moet meemaken.
Oh Ja, er is door de koning geschoten om de koning der
koningen titel maar dat was geen groot succes.

RABO club actie
Uitreiking van de RABO club actie met 73 stemmen mochten
We €273.75 ontvangen, een bijdrage van de Rabobank aan de in
hun werkgebied aanwezige verenigingen. Het is een initiatief dat
net de extra diensten mogelijk maakt. Zo besteed het gilde deze
mooie bijdrage sinds het invoeren van deze actie aan het
aanbieden van gratis aanwezig kunnen zijn bij divers gilde
activiteiten van de jeugd. Op deze manier merken we dat het
voor de kinderen gemakkelijker is om zich lekker uit te kunnen
leven zonder dat er bij ouders langs gegaan behoeft te worden
om geld voor een snoepje of te drinken. Het meest duidelijk
merken we dit op de gehouden gildefeesten en het twee jaarlijks
koningschieten.

Familieberichten
Op 15 december is op 87-jarige leeftijd onze gildebroeder Jan
van de Ven (Jzn) overleden. Jan is vlak na de oorlog in 1946 lid
geworden. Hij was de zoon van Hannes van de Ven die
meerdere zonen, schoonzonen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen had die lid van het gilde werden. Begin
2016 werd Jan nog gehuldigd vanwege zijn 70-jarig
lidmaatschap van ons gilde. Toen zijn vrouw Betsie ziek werd
en veel zorg nodig had verhuisde Jan en zijn vrouw Betsie in
2003 van de Vaarsehoefweg in Lierop naar Huize Bartholomeus
in Asten. Toen Betsie overleed is Jan in Asten blijven wonen.
De laatste jaren in De Lisse te Asten.
Het gilde heeft, 21 december, met gildeneer afscheid genomen
van Gildebroeder Jan van de Ven tijdens de uitvaartdienst in de
Koepelkerk. De kerk waar Jan vele jaren het dirigeer stokje in de
hand nam, om als dirigent, het parochieel kerkkoor wekelijks te
dirigeren.
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Agenda t/m Maart 2017
09 januari
14 januari

Nieuwjaarsreceptie Someren

16 januari
Zondag in maart?

Teerdag, Eucharistieviering, jaarvergadering
en teeravond
Kaartavond
RaboKoepelrace (onder voorbehoud)

25 maart

Oud-ijzeractie

NIEUWSBRIEF
Lente 2017
Jaargang 17-01
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.
Naast de Gildekapel op Hersel, toegewijd aan Maria, heeft er
op hetzelfde gehucht, waar precies is niet bekend, een kapel
gestaan, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw en Sint Antonius.
Rectoren van deze kapel waren achtereenvolgens Henricus
van Meer, Marinus Horckmans, Gerardus Verstraeten. In 1616
was Dirk Hendriks, priester te Overloon, de rector. Deze
laatste moest op last van de Bisschop, de Kapel restaureren.
Omstreeks die tijd moet de kapel al een zeer grote bouwval
zijn geweest. De kapel werd in 1659 afgebroken en de stenen
werden hergebruikt in de costerij van Lierop.

Peellandse St Antonis Abt gilden 2
Nadat we vorig jaar in de Lente het St Antonius Abt gilde uit
Deurne hebben besproken, komt nu de historie van het
volgende van in totaal vijf Peellandse St Antonius Abt gilden
het Stiphoutse St Antonius Abt Gilde aan de beurt. De
schuttersgilden werden in de middeleeuwen door de landsheer
in het leven geroepen ter verdediging van de plaatselijke
katholieke kerk en het eigen goed. Zo is ook het Stiphoutse
gilde ontstaan als een gezelschap van vrije mannen die hun
rechten gezamenlijk verdedigden en elkaar hulp en bijstand
bood. Het Sint Antonius gilde is de oudste vereniging van
Stiphout. De exacte oprichtings datum is niet bekend. Wel is
bekend dat in 1510 in de kerk van Stiphout een Sint Antonius
Abt altaar aan het Sacraments-altaar werd toegevoegd. Het
oudste attribuut is de Koningsvogel uit 1610. Door
oorlogen/branden en onzorgvuldig beheer, is door de tijd veel
waardevol materiaal verloren gegaan. Er is echter een
Reglement ook wel “Kaart” genoemd van Sint Antonius Gilde
of Schutterij te Stiphout 16 oktober 1711 beschikbaar. Deze
begint met de volgende tekst: Om een christelijke liefde ende
vrinschappe onder onse naegebuerige ingesetenen te exerceren
en gestand te doen houden soo is met aggreeginge van den
hoochst geboren heere deser heerlijckheijt Stiphout van den
heere drossaerd ende schepenen regenten derselver
heerlijckheijt. beraemt en besloten, dat de vervallene gilde
genaemt die St. Antonius Gilde alhier binnen dese
heerlijckheijt sal worden herstelt ende gerestaureert in die staat
als sij van vorige tijden is geweest te weten onder expresse
volgende pointen en conditiën. Was getekend: A: Geboren
baronesse van Leefdael douariere van Frittar Vrouwe van
Croy en Stiphout Leefdael douariere van Frittar Vrouwe van
Croy en Stiphout.

Patroonsdag met hoogtepunten:
Zaterdag 14 januari na een mooie en goed bezochte
Eucharistieviering met voorganger gilde pastor Jan Zwirs
volgde de jaarvergadering. Daarin werden zowel het nieuwe
“huishoudelijke regelement” als ook het “Gilde het jaar door”
goedgekeurd met handopsteking. Ronny Thijs werd bedankt
met een bloemetje en een drankje omdat hij dit jaar 25 jaar
deken schatbewaarder van ons gilde is. Leo Verberne werd
voor zijn inzet in het zonnetje gezet. Er vond een belangrijke
bestuurswisseling plaats. Henk Berkers stelde zich na 20 jaar
hoofdmanschap beschikbaar voor een nieuwe periode in de
overheid als gewoon overheidslid. De functie van hoofdman
stelde hij vacant. Jos van Lieshout werd hiervoor naar voren

geschoven en door de vergadering unaniem tot hoofdman,
gekozen. Voor bewezen diensten, werd Henk onderscheiden met
de titel “Ere broeder in het Groen”. De bijbehorende versierselen
werden hem door Jos van Lieshout opgespeld. In de avond, na
het lopende buffet werden vijf jubilarissen (nog door de oude
hoofdmanHenk) gehuldigd. Jubilarissen waren: 25 jaar lid:
Huub van Horik (Jzn), Ronnie Obbema (Fzn) 50 jaar lid: Jan
Hendriks (zn, Antoon Leenen (zn), Jan van Eijk (Fzn) al met al
een geslaagd patroonsfeest 2017. Bijna traditiegetrouw werd er
tijdens de avond weer vollop gequized. Hierna bleef het nog lang
gezellig en rond 01:00 liep de avond af waarna de deelnemers
voldaan huiswaarts keerden.

De oude Hoofdman
Tijdens de jaarvergadering in 1997 werd ik gekozen tot hoofdman en had ik als moeilijke taak Mies Sijbers op te volgen. Dat
ik daarna nòg eens vier keer herkozen zou worden, had ik echter
in de verste verte niet aan zien komen. Het meest positieve
hiervan is wel, dat de leden kennelijk toch wel wat fiducie in mij
hadden. Ik wil bij dezen benadrukken dat ik altijd voor de volle
honderd procent heb kunnen vertrouwen op zowel mijn medebestuursleden als op de 'gewone' leden. De overheid, het bestuur,
mag dan wel 'n bepaald beleid uitstippelen, maar dit moet wel
door de leden gedragen en ten uitvoer gebracht worden. Zo was
het initiatief voor het volwaardig lidmaatschap van vrouwen in
2000 achteraf gezien niet alleen een 'peuleschilletje', maar is
uitgegroeid tot een groot succes vanwege ieders betrokkenheid
en acceptatie. Sinds 2000 werden maar liefst 65 vrouwen lid van
ons gilde. Hierdoor groeide ook het aantal mannelijk ledenaantal
met 70. Momenteel kan het gilde bogen op zo'n 265 leden. Je
zou zeggen dat het voortbestaan van ons gilde nu wel gewaarborgd en bezegeld is. En misschien denken we ook wel 'n heel
klein beetje voorbereid te zijn op de toekomst, maar vergrijzing
en individualisering liggen altijd op de loer. Saamhorigheid,
samenwerking, betrokkenheid, broederschap, dienstbaarheid,
gezelligheid: een breed scala aan positieve gemeenschappelijke
elementen waren in het verleden, zijn momenteel en worden
later ook weer cruciaal. Precies deze zaken hebben mij toen
overtuigd in de voetsporen van mijn vader te treden en een
steentje bij te dragen voor het gilde. Ik heb getracht invulling aan
mijn hoofdmanschap te geven met de best mogelijke intentie.
Mogelijk ben ik hier niet altijd goed in geslaagd. Maar wat ik
wèl kan zeggen, dat ik het ten minste geprobeerd heb. Ik ben
geen geboren leider en niet breedsprakerig en ietwat low-profile
heeft me altijd beter gelegen. Wèl heb ik altijd geprobeerd
integer te handelen. Met die laatste eigenschap kan men veel
voor het gilde betekenen. Of je nou hoofdman bent, als
bestuurslid fungeert, geüniformeerd voorop gaat of als werkend
lid je inzet toont. Maak jezelf waardevol voor ons gilde, dan
komt alles goed. Rest mij nog 'n keer dank te zeggen aan alle
gildebroeders en -zusters. Iedereen veel succes met haar/zijn
taken. Ook aan de nieuwe hoofdman Jos!

De nieuwe Hoofdman
Mijn naam is Jos van Lieshout. Ik ben getrouwd met Ine van de
Ven (dochter van voorheen hoofdman Sjef), we hebben 3 zonen
(Rens, Sven en Lars) en twee schoondochters (Susan en Suzan).
In 2000 op kermis maandag ben ik Koning geschoten.

Vanaf die dag ben ik geüniformeerd en lid van de overheid.
Eerst adviserend, maar ongeveer een jaar later als opvolger van
Gerrit Verberne een volwaardig bestuurslid met stemrecht. Dit
betekend dat ik nu 16 jaar aaneengesloten bestuurslid van ons
gilde ben. Ruim vier jaar geleden heeft Henk Berkers
aangegeven dat het na 16 jaar hoofdmanschap mooi was
geweest en hij zijn functie ter beschikking stelde aan een ander.
Het toen zittende bestuur heeft Henk die keer nog weten over te
halen om nog een periode van vier jaar als hoofdman door te
gaan. Vorig jaar aan het einde van weer een periode als
hoofdman gaf Henk wederom aan te willen stoppen. Deze keer
kon het bestuur het niet meer over het hart verkrijgen niet toe te
geven aan deze wens. Er moest een nieuwe hoofdman komen.
Omdat binnen het bestuur het animo niet zo groot was, heeft het
toen besloten een aantal kandidaten buiten bestuur te benaderen
voor de hoofdman functie. Helaas bleek geen van hen op dit
moment beschikbaar te zijn. Uiteindelijk heb ik mijn ambities
bijgesteld en mijzelf kandidaat gesteld voor het hoofdmanschap.
Gelukkig voor mij besloot Henk in dezelfde periode zich
kandidaat te stellen als “normaal” bestuurslid. Handig, om als
nieuwbakken hoofdman de jarenlange ervaring bij de vorige
hoofdman bij de hand te hebben. Graag maak ik van de
gelegenheid gebruik om de aanwezige leden van de
jaarvergadering te bedanken voor het vertrouwen dat ze mij
hebben gegeven toen ik met algemene stemmen tot hoofdman
gekozen ben. Dit vertrouwen sterkt mij mijn best te doen het
hoofdmanschap in het belang van het Gilde in te vullen. Ik maak
hierbij meteen de belofte dat ik geen 20 jaar hoofdman blijf.
Sterker nog, ik ga deze taak 4 jaar doen. Dit betekend dat ik van
mijzelf, de leden en het bestuur verwacht dat er actief naar mijn
opvolger gezocht wordt, zodat deze over maximaal drie jaar lid
van het bestuur is en klaargestoomd kan worden om de nieuwe
hoofdman van ons gilde te worden.

Familieberichten
Op 15 februari is op 81-jarige leeftijd onze gildezuster 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 de
aankondiging van diverse activiteiten. Vele honderden briefjes
over het oud ijzer en geraniumactie 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. Mien was getrouwd met Jo
van Seggelen. Samen hadden ze vier zonen Wouter, Mark, Rob
en Wiljo. Drie van de vier zijn lid van ons Gilde. Mien is op 22
februari met gildeneer in Lierop begraven.

RABO Clubactie
De rabo clubactie is voor de 5e keer van start gegaan. Ook jou
gilde neem deel aan dit mooie initiatief van de Rabobank. Ben
je lid van de Rabobank en draag je het gilde een warm hart toe
beloon dit dan met een stem. Ieder lid van de Rabobank krijgt
5 stemmen laat deze niet verloren gaan. Stemmen kan van 6
tot en met 30 april.
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02-Apr
27-Apr
06-Mei
07-Mei
25-Mei
28-Mei
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Wedstrijd geweer De Roovere SAA
Koningsdag oranje opening Lierop
aubade in Someren
Geranium actie
KansPlus schietwedstrijd De Roovere
[organisatie SAA
Hemelvaartsdag deelname aan
Processie in Ommel
NK geweerschieten vrijehand OLV bij
de Roovere.
Kringgildedag St Joris gilde Someren

NIEUWSBRIEF
Zomer 2017
Jaargang 17-02
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding.

Ga eens een keer mee

Een algemeen gezegde is dat met de ouderdom de gebreken
komen. Zoals vele spreuken berust ook deze spreuk op
waarheid. Iedereen die ouder wordt merkt op enig moment dat
dingetjes niet meer zo makkelijk gaan als voorheen. Vaak
begint het met iets eenvoudigs als het verminderen van de
algemene conditie of een pijntje in de benen of rug. Naar mate
de tijd verstrijkt steken er vaak meer klachten de kop op.
Ondanks deze klachten is het belangrijk voor onszelf en onze
directe omgeving dat we een positieve kijk op het leven
houden en dat wat we nog wel kunnen koesteren. Gelukkig
zien we binnen ons gilde mensen die ondanks hun
beperkingen positief zijn en bijvoorbeeld wel een optocht
overslaan, maar niet de activiteit. Laten we dit vooral
vasthouden voor de toekomst.

Het moge bekend zijn dat het gilde er een aantal keren per jaar
op uit trekt om deel te nemen aan een gildefeest of andere
activiteit. Soms gaan we met eigen vervoer en als we wat verder
weg gaan nemen we de bus. Aankomende activiteiten die we
met de bus gaan bezoeken zijn het Landjuweel in Soest op 3September en het Oktoberfest in Sittart op 18 Oktober. Graag
willen wij er u op attent maken dat u geen geüniformeerd lid
hoeft te zijn om met het gilde mee te reizen naar activiteiten.
Indien u geïnteresseerd bent mee te gaan naar een of beide
activiteiten bent u van harte uitgenodigd om u aan te melden bij
het secretariaat. Let op i.v.m. het aantal te reserveren plaatsen in
de bus moet dit ruim op tijd gebeuren voor Soest voor 10 Juli en
voor Sittard voor 16-Augustus.

Activiteiten gilde.
Afgelopen periode hebben wij als gilde weer eens laten zien
dat we een actief gilde zijn. Naast deelname aan
geüniformeerde gilde activiteiten zoals koningsdag, de
processie in Ommel en het kringgildefeest in Ommel, hebben
we ook een oud ijzer actie, geranium actie een schietwedstrijd
voor kans plus, het Nederlands Kampioenschap viertallen,
gilden les op de basisschool en het opruimen van het
Eurosjopper terrein gehad. Sommige activiteiten zijn
verplichte kost terwijl een aantal andere opgezet zijn om geld
te verdienen voor het gilde. Er is er zelfs een activiteit (de
Rabo Clubkas campagne) waarvoor we door middel van jullie
stemmen geld verdienen. Voor al deze activiteiten kunnen we
gelukkig een beroep doen op vele van onze leden,
geüniformeerd of niet, maar wel actief. Zo moeten er voor de
oud ijzer en geranium actie huis aan huis briefjes rondgebracht
worden en later in het dorp ijzer opgehaald dan wel geraniums
rondgebracht worden. Waar ik het net over de vele actieve
vrijwilligers had, zien we met name de laatste jaren jammer
genoeg steeds meer (de m.n. wat oudere) leden zich
noodgedwongen af melden. In de praktijk betekend dit dat we
met minder vrijwilligers meer moeten doen. Meestal is dit
geen probleem, omdat deelname aan die activiteiten best
gezellig is. Het grootste probleem wat we nu zien is dat het
aantal rondbrengers van briefjes de laatste jaren flink
afgenomen is, waardoor de overgebleven “bodes” steeds meer
adressen krijgen om briefjes te bezorgen. Hartsikke gezond
om te doen, maar voor sommigen wordt dit toch echt te veel.
Daarom lijkt het ons een mooi plan om alle leden de
gelegenheid geven zich op te geven pm mee te helpen met een
of meer activiteiten. Dan kunnen ook deze nieuwe
vrijwilligers genieten van genoemde gezelligheid tijdens onze
activiteiten. Voor de briefjes geldt die gezelligheid dan weer
niet, maar het rondbrengen zorgt wel voor een gezonder leven.
U kunt zich melden bij het secretariaat. Het e-mail adres is
vernoemd in dit klokske. Namens het bestuur dank ik allen
die hierop reageren.

NBFS Kruisboog
Op 30 april hebben onze 6 beste kruisboogschutters
deelgenomen aan de NBFS kruisboogwedstrijden bij het St.
Jorisgilde in Diessen. Er stond een stevige wind wat. Hannie van
de Ven 9 punten en Ton van de Ven 8 punten. Na het afkampen
kwamen Guus en Dirk bij de laatste vier van hun de
moeilijkheidsgraad om de wip te raken flink verhoogde.
Schutters Guus, Ton en Dirk van de Ven en Peter Berkers
schoten individueel en met het viertal. Waardoor nummer 5 en 6
Wim van Brussel en Hannie van de Ven enkel aan de
individuele competitie deel konden nemen. Na de eerste ronde
van 15 schoten was de uitslag als volgt: Dirk van de Ven en
Peter Berkers beide `13 punten. Guus van de Ven en Wim van
Brussel beide 12 puntengroep. Dit betekende dat ze in ieder
geval in de einduitslag zouden komen. Uiteindelijk werd het een
2de prijs voor Guus en en 4de prijs voor Dirk.

RABO Clubkas Campagne 2017
Uitreiking van de RABO Clubkas Campagne. Dankzij de
mensen die stemmen op onze vereniging hebben uitgebracht,
mochten we op zaterdag 27 mei op het kerkplein €325,17 in
ontvangst nemen. Het gilde besteed dit bedrag aan attributen en
traktaties voor de jeugd. Het hogere doel is het binden van deze
jeugd aan onze vereniging wat uiteindelijk moet leiden tot een
verjonging van ons gilde. Middels dit bericht willen wij u allen
danken voor uw stemmen op onze vereniging.

Kringgildedag Someren
Op Zondag 11-Juni hebben we onder schitterende
weersomstandigheden met ruim 30 geüniformeerde leden
deelgenomen aan de Kringdag Peelland in Someren. Omdat
Someren zo’n beetje naast de deur ligt, hebben we besloten onze
leden gelegenheid te bieden gezamenlijk met de fiets naar
Someren te reizen. Vanwege de keuze van de fiets, moesten we
met het St Joris gilde in Someren regelen dat we onze gilde
attributen (trommen, vendels, pieken….) al op zaterdag naar
Someren konden brengen om ze pas weer op maandag weer op
te halen. Gelukkig was dit zo geregeld en kon de geplande tocht
naar Someren op de fiets beginnen. In Someren op het
feestterrein de Potacker aangekomen, hebben we onze fietsen op

de Potacker geparkeerd. Vervolgens zijn we door de organisatie
met huifkarren en bussen naar de Ruchte, het vertrekpunt van de
optocht, gebracht. Omdat we ruim voor aanvang van de optocht
bij de Ruchte aankwamen hadden we voldoende tijd onze
attributen te pakken en een beetje bij te praten met het
aanwezige publiek en collega gildenleden van binnen en buiten
de kring. Tegen een uur trokken we met 27 andere gilden in
optocht op naar de Potacker. Met voorop commandant Rob,
daarachter drie volwassen tamboers, daar meteen weer achter die
mini vendeliers gevolgd door het vaandel koningspaar en de rest
van het gilde, met hier en daar een kleinkind wat bij Opa wilde
lopen. Met ruim 30 deelnemende geüniformeerde leden zag ons
gilde er fantastisch uit. Dit vond ook de jury, getuige de vijfde
plaats die wij behaalden in het algemeen klassement. Op het
feestterrein aangekomen, werden alle gilden door speaker Rien
van Horik (lid van ons gilde) aan het publiek voorgesteld en
werd het publiek na een aantal speeches van de op het podium
aanwezige hoogwaardigheidsbekleders verwend met de massale
opmars, een vendelgroet en het slangen-defilé. Hiermee kwam
een einde aan het officiële gedeelte en hebben we ons als gilde
ergens in de schaduw verzameld en onder het genot van enkele
drankjes ideeën met elkaar uitgewisseld. Dit totdat koning
Ronny opgeroepen werd deel te nemen aan de wedstrijd
koningsschieten waarvoor alle koningen uit de kring uitgenodigd
werden. Natuurlijk was hij zoals zovele voor hem ervan
overtuigd dat hij Kringkoning zou worden. Hij is tenslotte de
beste schutter ooit (dacht hij). Maar jammer genoeg schoten ze
net voor hij voor de vierde keer aan de beurt was de vogel naar
beneden. Gemiste kans of was het toch vogel? Na deze (vooral
voor Ronny) teleurstelling, was het de beurt aan Jasper om zijn
vendelkunsten te vertonen aan de jury. Jammer genoeg viel hij
net buiten de prijzen. Ook onze laatste hoop op een prijs, het
viertal kruisboogschutters (Peter, Wim, Ton en Guus) leken
geen prijs te behalen, maar uiteindelijk bleek dat zij ondanks een
voor henzelf teleurstellend resultaat, van alle deelnemende
viertallen de beste waren. Proficiat heren, jullie hebben onze eer
gered. Na de prijsuitreiking zijn we moe, maar voldaan terug
naar Lierop gefietst. Het was een mooie kringgildedag. Bedank
St Joris voor de organisatie van deze dag en met name voor het
mooie weer.

Familieberichten
Slechts tien dagen na zijn vrouw Tonny van de Laar Verberne,
overleed op zaterdag 26 April 2017, onze gildebroeder Jan van
de Laar in de leeftijd van 79 jaar. Jan, beter bekend als Jan van
Tieskes, heeft in Someren-Eind jarenlang als kastelein zijn cafézaal gerund. Van 1964 tot 1966 was hij koning ons gilde waarna
zijn zwager Piet Verberne (de schoenmaker) hem opvolgde als
koning. In de jaren dat Jan koning was woonde hij met zijn
gezin op het achterbroek in Lierop, waar hij na een ongeluk met
zijn
brommer
thuis
7-up
kistjes
repareerde.
Op 01 juni 2017 heeft het gilde haar gildebroeder Jan, met gilde
eer begraven op het parochiekerkhof in Someren Eind
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Landjuweel Soest
Kermis aanzeggen
Opening kermis
Koningschieten OLV

NIEUWSBRIEF
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Jaargang 17-03
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
De vakanties zijn voor de meesten al weer achter de rug. Als
het goed is, is bij iedereen de batterij weer opgeladen, dus zou
men de gure herfst moeten kunnen doorstaan. Op de valreep
van het einde van de zomer en begin herfst, heeft het gilde het
landjuweel in Soest nog onder goede weersomstandigheden
mee kunnen maken. Bij het schrijven van dit stukje, staat de
kermis inmiddels weer voor de deur. Voor het eerst sinds
mensenheugenis begint deze niet op zaterdag, maar op vrijdag
en eindigt niet op dinsdag maar op maandag. Er is al een (nòg
uitgebreider) team samengesteld om bij ons koningspaar
Ronny en Josephine en de overheid de kermis op zaterdag
(een dag te laat) aan te zeggen. Het openen van de kermis
gebeurt samen met ons zustergilde en fanfare gewoon
traditiegetrouw op zaterdag. ’s Maandags is het gilde van
Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën aan de beurt met het
koningschieten. In het verschiet liggen nog o.a. deelname aan
het Oktoberfeest in Sittard, de najaars-oud-ijzer-actie, en het
inhalen van Sinterklaas.

Stijn van de Ven
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 op tijd 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!

Landjuweel Soest
Op zondag 3-Sep is ons gilde samen met ons zustergilde naar
het landjuweel in Soest geweest. Hier organiseerde het Groot
Gaesbeeker Gilde het Brabantse Landjuweel 2017. Een
gildenfeest waar maar liefst 123 gilden op af kwamen.
Toevallig viel het dit jaar samen met koningsdag, oftewel onze
koning Ronny was jarig en dat betekende natuurlijk trakteren
in de bus. Aangekomen op het gildeterrein moesten we ons al
snel klaar maken voor de massale opmars die, met 123 gilden,
toch wel erg indrukwekkend was. Na de massale vendelgroet
trokken de gilden via twee routes door het dorp. En als je dan
tijdens de route stilstaat kun je net zo goed lang zal hij leven
zingen voor de koning, waarbij de koning nog eens apart werd
toegezongen door een jonge toeschouwer. Op het gildeterrein
aangekomen gingen onze schutters zich al snel gereed maken
voor het kruisboogschieten op de wip en moest koning Ronny
zich melden bij het koningschieten. Onze schutters hadden
goed geschoten, Guus zelfs alle 15 raak, maar met zoveel
deelnemers is goed helaas niet goed genoeg. Ook wilde het
houtblok niet vallen voor koning Ronny, maar wel voor
koning Willy van ons zustergilde. Ondertussen waren ons
mannen en ons vrouwen team bij het jeu de boules hard hun
best aan het doen om hier met de winst naar huis te gaan
echter kwamen ze niet als de winnaars uit de strijd. Maar dat
neemt niet weg dat ze er veel plezier in hadden. Ook heeft
Jasper gevendeld, maar weer als laatste aan de beurt in zijn

klasse en dan tikken die biertjes toch wel aan. Voordat we
huiswaarts trokken is er nog even flink gefeest in de tent en
kreeg koning Ronny nog een vendelhulde van een jonge
toekomstige vendelier. Tenslotte zijn we geëindigd waar we
begonnen waren, bij ons gildehuis ’t Jagershuis. Hier is nog een
afzakkertje genomen en een lekker frietje, waarna iedereen
tevreden en voldaan huiswaarts trok.

Kermis in Lierop veranderd
Afgelopen kermis zal de geschiedenis ingaan als de eerste
kermis die op vrijdag startte en op maandagavond stopte.
Hiermee is een einde gekomen aan een lange traditie waarin de
kermis van zaterdag t/m dinsdag liep. De door de gemeente
Someren begin dit jaar aangekondigde verandering, heeft ons als
vereniging enigszins overvallen. Vragen als wanneer gaan we de
kermis openen, wat is de invloed op het koningschieten en wat
doen we met de Heilige Mis op dinsdag moesten en moeten nog
beantwoord worden. Om de eerste twee vragen te beantwoorden
was overleg nodig met ons zustergilde en de fanfare. Dit overleg
heeft ergens in april plaatsgevonden. In dit overleg is besloten de
kermis opening op de zaterdag te laten staan. Ook is besloten dat
de kermismaandag gebruikt blijft worden om het jaarlijkse
koningschieten te houden. Voor dit jaar is besloten de Heilige
Mis op dinsdag te laten staan om beide gilden de gelegenheid te
geven in hun jaarvergadering alternatieven hiervoor te
bespreken. De uitkomsten van de jaarvergaderingen zullen later
in het jaarlijkse Rood-Groen overleg besproken worden waarna
de overheden van beide gilden een besluit zullen nemen over hoe
opvolging te geven aan de gebruikelijke Heilige Mis op dinsdag.

Stefan van Heugten nieuwe koning
Op maandag 18-Sep vond het jaarlijkse koningschieten plaats.
Dit keer waren de collega’s van het OLV aan de beurt om
onderling uit te maken wie Willy Jacobs op mocht volgen voor
de komende twee jaar. Het weer was deze keer niet zoals we bij
Lierop kermis gewend zijn, het was koud en nat. Na de
gebruikelijke rituelen zoals de Heilige Mis, vendelhulde bij het
Henricushof en koffietafel, trokken beide gilden naar het
schietterrein. Vanwege de regen was het terrein rondom de
schietboom behoorlijk glad geworden, maar gelukkig hebben
alle gildenleden het vrijen van de boom overleeft. Opvallend was
dat dit jaar de gokschut wat sober in haar presentatie was. Bij
navraag bleek dat de gokschut vanaf dit jaar inderdaad flink
minder activiteiten rondom kermismaandag organiseert. Geen
gezamenlijke bijwoning van de Heilige Mis en geen gezamenlijk
ontbijt meer. Ook de versierselen die bij het koningschap van de
gokschut horen worden voortaan achterwege gelaten. Geraden
werd er wel nog steeds en de secretaris zelf – Harrie Gubbels –
werd de winnaar. De strijd om het koningschap bij de rooi werd
door zeven schutters gestreden en, na een korte pauze vanwege
de regen, kwamen bij het 162ste schot de laatste stukken vogel
naar beneden. Stefan van Heugten veroverde hiermee de
koningstitel voor de komende twee jaar. Helaas pakte op de
terugweg naar het dorp de wolken zich samen en begon het hard
te regen, zo hard zelfs dat onder het viaduct van de A67 even
moest worden gestopt om te schuilen. Echter was deze stop van
korte duur en werden beide gilden door de commandanten weer
de regen in geleid om het laatste stuk naar het dorp af te leggen.
Door Ad werden we ontvangen door nog meer nattigheid, maar

deze keer met een goudgele kleur en in een glas. Ook kwamen al
snel de broodjes kroket en frikandel uit de keuken vandaan.
Nadat iedereen weer een beetje was opgedroogd en opgewarmd
zijn we vertrokken naar Van Oosterhout waar we de kersverse
koning een vendelhulde gaven en hem konden feliciteren met
zijn koningschap. Hierna zijn we traditioneel de cafés afgegaan
en zijn we uiteindelijk geëindigd bij ex-koning Willy Jacobs die
zijn tuin beschikbaar had gesteld voor de gasten van koning
Stefan. Aan het einde van de dag waren onze rooie broeders zo
vriendelijk om onze attributen zolang in hun gildekamer te
bewaren in verband met de drukte bij het Jagershuis. Echter
klonken er op de achtergrond nog wat stemmen die het niet eens
waren met deze ‘kruisbestuiving’, maar dit commentaar was aan
dovemansoren gericht.

Beheerscommissie schietterrein
“de Roovere”
De allereerste schietcommissie van schietterrein “DE
ROOVERE“ dateert van het jaar 1994. Deze bestond toen uit de
volgende personen: Angel van Moorsel en Willy Jacobs van het
O.L.V. gilde en Frans Sijbers en Sjef van de Ven, van het St
Antonius gilde volgens de notulen van schietterrein “DE
ROOVERE“. Deze gildebroeders vormden samen de allereerste
commissie. Deze commissie was verantwoordelijk voor het
onderhoud van accommodatie en kapel op schietterrein “DE
ROOVERE“. In het jaar 1999 dreigde er plots donkere wolken
voor het schietterrein, nadat vanwege milieu omstandigheden
verplicht werden schietbakken te plaatsen die het lood zouden
opvangen. De geschatte kosten waren 30.000 gulden wat een
groot probleem was voor beide gilden. Na diverse vergaderingen
door beide gilden werd besloten deze toch te plaatsen, met de
voorwaarde dat door zelf de arbeid te verrichtten, en gekregen
materialen te gebruiken de kosten beperkt bleven tot 15.000
gulden die we van de gemeente renteloos konden lenen en in 15
jaar mochten aflossen. De beheerscommissie kreeg als taak van
de besturen van beide gilden, om het schietterrein
kostendekkend te maken. Na een aantal jaren is de beheers
commissie uitgebreid tot een totaal van 6 personen, waarvan 3
gildebroeders van het St Antonius gilde, en 3 gildebroeders van
het O.L.V. gilde . De huidige commissie bestaat uit Wim van
Brussel, Ton van de Ven en Frans van de Ven van het St
Antonius Gilde en Willy Donkers, Willy Jacobs en Jan van
Seggelen van het O.L.V gilde. Onze inkomsten bestaan uit het
accommoderen van de wedstrijden van het Animal schieten en
het ontvangen van groepen. Door de inzet van deze personen en
met medewerking van diverse andere gildebroeders en -zusters
hebben we onze lening van de gemeente af kunnen lossen en
inmiddels een mooie reserve kunnen opbouwen zodat als de
schietbakken aan vervanging toe zijn, deze zonder problemen
kunnen worden vernieuwd. De taak verdeling binnen de
beheersgroep is als volgt: kapel Frans van de Ven, onderhoud
terrein Jan van Seggelen en Willy Donkers, technisch installatie
en bomen Wim van Brussel ,Ton van de Ven en Willy Jacobs.
De samenwerking van beide gildes is uitstekend met dank aan al
die gildebroeders en -zusters die deze accommodatie tot een van
de mooiste van Peelland wisten te maken.
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NIEUWSBRIEF
Winter 2017
Jaargang 17-04
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
Hoofdlieden dag 14 oktober 2017. Deze dag staat in het teken
van zorg om het voortbestaan van de gilden. Verschillende
keren wordt gezegd dat het 5 voor 12 is voor de gilden. De
gilden moeten veranderen en dat moet snel gebeuren. De
heren Jeroen van de Ven en Casper Nouwens hebben een
uitgebreid onderzoek gedaan. Ook ons gilde zal moeten
vernieuwen. Zo wordt o.a. bestuurlijke vernieuwing aan de
orde gesteld. Onderzoek wijst uit dat bestuurders fris starten,
daarna consolideren en vervolgens (vanuit routine) afbreken.
Deze feiten geven aan dat we sneller moeten verversen. Het is
niet meer van deze tijd dat bestuurders een half leven in de
overheid zitten. Advies is om dit te beperken tot maximaal 3
aaneengesloten perioden. Daarvoor is doorstroming nodig.
Sneller wisselen in het bestuur houdt de vereniging levend en
jong. Veranderen bewaakt de continuïteit. Het gilde moet
aantrekkelijk worden voor jongeren. We moeten niet blijven
hangen in de “oude” manier van communiceren. We zijn het
tijdperk van gewone websites voorbij en moeten mee gaan
doen met nieuwe media zoals facebook en snapchat. Wij
moeten aansluiten bij de veranderende maatschappij. We
moeten aan onszelf uit kunnen leggen waar ons gilde voor
staat. Op dit moment kunnen wij aspirant leden nauwelijks
uitleggen waar we voor staan en wat we ze te bieden hebben.
Wordt het niet tijd om ook andere geloven dan de roomse toe
te laten? Gilden hebben in de loop der eeuwen hun
bestaansrecht ontleent aan de mogelijkheid om zich aan te
passen aan de tijd. Het lijkt er op dat we dit vergeten zijn.
Dingen die wij traditie noemen zijn vaak gebruiken. We
moeten kritisch zijn en omgaan met onze tradities. Sta open
voor veranderingen, doe dat geleidelijk. Sla hiermee een weg
in van continue verandering. Deze omslag maakt het gilde
toekomst bestendig.

Teerdag 2017:
algemene jaarvergadering gehouden 14-januari-2017
Er hebben zich 10 nieuwe leden aangemeld in 2016. Dit zijn:
Lotte van Lieshout[Jdr], Bert van Lieshout[Jzn], Tom van
Lieshout[Jzn], Marcel van de Ven[Fzn], Harrie van Lieshout
[Azn], Toon van Lieshout[Hzn], Rik van Lieshout[Azn], Theo
Megens[Hzn], Mark Zegers[Jzn] en Rina Verberne- van
Horik.
Totaal aantal leden 31-dec-2016 is 267. Dat is 10 meer dan in
2015. Leo Verberne wordt als vrijwilliger van het jaar in het
zonnetje gezet vanwege zijn verdiensten voor het gilde. De
vele acties die wij door het jaar heen organiseren of waar we
aan deelnemen zoals de Rabobank clubkascampagne, de
Meeusrace, Eurosjopper, Geraniumactie, Kienen en de
oudijzeracties zijn prima verlopen en hebben een mooi
financieel resultaat opgeleverd. Programma 2017. De
vergadering vraagt bij stemming of wij in 2017 naast
deelname aan de Kringdag Peelland 2017 te houden in
Someren, ook deel willen nemen aan het Brabants landjuweel
in Soest en het Oktoberfest in Sittard. De vergadering gaat
hiermee akkoord. Een voorbereid voorstel van het
“Huishoudelijk regelement” en “Leidraad het jaar door”

worden aangedragen. Deze aanpassingen worden aan de
vergadering gepresenteerd en aangenomen. Ronny Thijs wordt
door hoofdman Henk Berkers verrast met een speech en een
mooie fles wijn. Reden van deze verassing is dat Ronny 25 jaar
in de overheid zit en daar al deze tijd de financiën van het gilde
beheerd. Bestuursverkiezing. Henk Berkers en Jos van Lieshout
worden voor vier jaar in het bestuur gekozen. Henk Berkers
heeft besloten om na 20 jaar hoofdmanschap zijn
voorzittershamer in te leveren. De vergadering kiest Jos van
Lieshout als nieuwe hoofdman. Het aftreden van Henk is voor
het bestuur voldoende aanleiding om hem te benoemen tot “Ere
broeder in het groen”. Begeleidende decoratie wordt na een
gepaste speech door de nieuwe hoofdman Jos bij Henk
opgespeld.
De teeravond: met de huldiging van de 25 jarige jubilarissen:
Huub van Horik (Jzn) , Ronnie Obbema (Fzn) 50 jaar, Jan
Hendriks, Antoon Leenen, Jan van Eijk (Fzn)werd goed bezocht.
De quiz wakkerde wederom de onderlinge strijd aan. Na
bekendmaking van de winnaars bleef het nog lang gezellig bij
Van Oosterhout.

Studie Archief Tentoonstelling
SAT staat voor studie archief en tentoonstelling en is in het leven
geroepen als commissie binnen iedere kring van de Noord
Brabantse Schutters Federatie (NBSF). Zo heeft iedere kring een
SAT commissie die gevraagd en ongevraagd een advies kan
uitbrengen over diverse onderwerpen die binnen een kring
spelen. De SAT bestaat uit gildebroeders en -zusters van gilden
binnen onze kring, bij voorkeur uit leden verspreid over alle
gilden binnen kring Peelland en van verschillende leeftijden
zodat we een zo breed mogelijk gedragen mening krijgen over
diverse onderwerpen. De SAT activiteiten bestaan uit een
adviserende en een uitvoerende taak.
1.Taken in uitvoerende zin.
Het vastleggen en het archiveren van oude gebruiken; het
bewaken van de identiteit van de gilden, zowel binnen Kring
Peelland als de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden;
het ondersteunen van gildefeesten.
A. Studie en documentatie
De commissie is bevoegd studies te verrichten en daarvoor
personen en gilden te interviewen. De commissie bevordert de
uitwisseling van ideeën en activiteiten onder de aangesloten
gilden en draagt zorg voor een correcte informatievoorziening.
B. Archivering en Beheer kringarchief
De commissie stimuleert de gilden om hun documenten op een
correcte wijze te archiveren. De commissie verzorgt het statische
archief van de kring.
C. Ondersteuning gildefeesten
De commissie beheert het document “handleiding gildefeesten”
en voorziet de gilden, het kringbestuur en de kringcommissies
van de nodige informatie en adviezen. Tijdens gildedagen
begeleidt en instrueert de commissie de juryleden voor optocht
en tentoonstelling.
2.Taken in adviserende zin.
Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur
van Kring Peelland en advies aan gilden op aanvraag.

Oktoberfeest Sittard
Op 15 Oktober is ons gilde samen met het Sint Lambertus gilde
uit Someren-Eind naar Sittard gegaan samen. In Sittard waren de
jaarlijkse Oktoberfeesten. De laatste zondag van de oktober
feesten in Sittard zijn gereserveerd voor de gilden en
schutterijen. Het hoogtepunt van deze dag is de optocht door het
centrum van Sittard. Was er in de vorige edities al veel publiek
op de been, dit jaar was er (mede door het zomerse weer) een
enorme mensenmassa verzameld om de optocht te bekijken.
Hoewel we met een kleine groep hebben deelgenomen waren de
reacties van het publiek hartverwarmend. Zelden hebben we
zoveel applaus en waardering gevoeld als tijdens deze optocht.
Dit gaf onze deelnemers een goed gevoel. Na de optocht moest
er koning geschoten worden. Alle gilden en schutterijen deden
mee. Voor onze huidige koning was dat geen probleem. Hij was
ervan overtuigd dat ze beter in de tent konden blijven omdat hij
deze dag koning zou worden. Helaas ging dat feest niet door.
Net voordat onze koning aan de beurt was om de genadeklap uit
te delen, schoot een andere koning van een ander gilde zich tot
koning. Om deze teleurstelling te verwerken hebben we met z’n
allen een paar consumpties gedronken, de wereldproblemen
opgelost en zijn we daarna samen met de mensen van St
Lambertus huiswaarts gekeerd. Al met al een meer dan gezellige
gildedag met uitzonderlijk zomers weer.

Familieberichten
Op 09-10-2017 is Martien van Horik (Mzn) overleden. Martien
is in '49 op 19-jarige leeftijd lid geworden van het gilde. Na de
oorlogsjaren heeft Martien 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 tamboer-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 1952 wist hij zich
tot koning te schieten en deed dat in 1954 nog een keer. Ook was
hij te vinden bij de diverse acties die in de loop der jaren door
het gilde op touw zijn gezet. Bij grote en kleine evenementen
kon men steeds een beroep op hem doen. Op 13-10-2017 hebben
wij Martien met gildeneer begraven op het parochie kerkhof te
Lierop. Martien is 87 jaar oud geworden.

Someren heeft nieuwe burgemeester
De nieuwe burgemeester, Dilia Blok (51), is feestelijk onthaald
door de vier groot Somerense gilden tesamen met de
muziekverenigingen van groot Someren. De burgemeester
arriveerde in een brandweerwagen onder escorte van de politie
bij het gemeentehuis waar de gilden in erehaag stonden. Ons
gilde had de eer om de eed van trouw aan het wereldlijk gezag te
mogen hernieuwen. We wensen burgemeester Blok veel succes
en hopen op een prettige samenwerking.
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NIEUWSBRIEF
Lente 2018
Jaargang 18-01
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
Verenigingen ondernemen activiteiten met als doel financieel
gezond te worden of te blijven. Daarnaast kan een vereniging
met een solide financiële basis tegenvallers opvangen, de
contributie laag houden en een substantiële bijdrage leveren
aan verenigingsactiviteiten. Ook ons gilde is een vereniging en
ook ons gilde houdt zich bezig met een aantal acties waarmee
we de kas spekken. Voor iedereen die onze acties door het jaar
heen niet kent, volgt hier een opsomming: opruimen
Eurosjopper, Geranium actie, Rabobank clubkas en de oud
ijzer acties. Met de opbrengsten van deze acties betaald het
gilde sinds een aantal jaren het gezamenlijk bus vervoer naar
de activiteiten waar wij aan deelnemen. Met deze opbrengsten
hebben we de afgelopen jaren onze uniformen weer “up to
date” gemaakt en kunnen we een bijdrage aan het vertier
leveren als het gilde er op uit trekt. Het belangrijkste echter is
dat ons gilde een bijna symbolisch bedrag als contributie van
onze leden vraagt. Met trots kunnen wij zeggen dat sinds de
invoering van de Euro in 2002 de contributie niet verhoogd is.
Als wij onze jaarlijkse activiteiten door kunnen blijven zetten,
zal er geen aanleiding zijn om de contributie te verhogen. Als
u als lezer potentiele nieuwe leden kent, kunt u hen er op
wijzen dat ze lid kunnen worden. Voor de contributie hoeven
ze het niet te laten.

Teerdag 2018:
Op 19 Januari hebben we onze jaarlijkse teerdag gehouden.
Traditioneel zijn we begonnen met een Heilige Eucharistie
viering, gevolgd door de jaarvergadering en afgesloten met de
teeravond. De vergadering begon met een minuut stilte voor
de in 2017 overleden leden: Mien van Seggelen van Horik,
Jan van de Laar en Martien van Horik. Nieuw aangemelde
leden in 2017 zijn: Maria Hendriks en Joke Megens van
Lieshout tijdens teerdag en Kevin Dogge tijdens kermis. Het
aantal leden per 15-dec-2017 is 265 waarvan 33
geüniformeerd. Het lid wat dit jaar in het zonnetje gezet wordt
is Hannie van de Ven. Hannie valt deze eer te beurt omdat zij
naast haar activiteiten als secretaris een grote hoeveelheid
activiteiten heeft getrokken en afgewerkt waar het gilde beter
van geworden is. De vergadering heeft besloten dat we dit jaar
deel gaan nemen aan de Kringdag Peelland St Antonius Abt
Mierlo-Hout op 24-jun-2018. Daarnaast gaan we deelnemen
aan het Europees schutterstreffen EGS te Leudal op 19-Aug2018. De tweejaarlijkse familiedag zal gehouden worden op
10-jun-2018 op schietterrein de Roovere. Houdt deze datum
vrij, ieder lid is welkom om hieraan deel te nemen. De
bestuurssamenstelling is niet gewijzigd, beide aftredende
bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld en daar er zich
geen andere leden gemeld hadden voor een bestuursfunctie
zijn Hannie van de Ven en Wim van Brussel met unanieme
stemmen herkozen in het bestuur. De website van het gilde
(www.sintantoniusabtlierop.nl) bevat geen nieuws meer.
Nieuws wordt vanaf nu op de facebookpagina van het gilde
gepubliceerd. De facebook pagina kan via de website
gevonden worden.
De teeravond begon zoals altijd met een lopend buffet. Het
vermaak werd deze keer verzorgd door Rob van Seggelen en
Jasper Thijs. M.b.v. de modernste audio visuele middelen

testten zij het kennisniveau van de aanwezige leden. Tijdens de
teeravond zijn maar liefst 6 leden gehuldigd. Gehuldigden zijn:
25 jaar: Leo verberne, Rene van Gastel, Toon Manders, 50 jaar:
Harrie Berkers, Frits Berkers, Frans Verhoeven. Allen zijn
gedecoreerd met een gouden (50 jaar) of zilveren (25 jaar)
draagspeld.

Kaartavond
De afgelopen jaren was het gebruikelijk, zelfs logisch dat Ronny
Thijs en Henk Berkers de organisatie en begeleiding van de
kaartavond op zich namen. Helaas was Henk dit jaar geveld door
de griep en werd in Hannie van de Ven een waardige vervanger
gevonden. Kortom zonder Henk, maar met Ronny en Hannie is
het toch nog een succesvolle kaartavond geworden. Maar liefst
20 personen hebben deelgenomen aan het rikken. Zeven
personen hebben zich uitsluitend bezig gehouden met het toepen
om worst. Aan het einde van de avond bleek Jos Kuijpers de
sterkste rikker. Proficiat Jos.

Ton en Hannie 40 jaar getrouwd
Op zaterdag 3-feb-2018 zijn we als gilde uitgenodigd om een
vendelhulde te brengen aan het robijnen bruidspaar Ton en
Hannie van de Ven. We hebben deze uitnodiging geaccepteerd
en zijn met het complete gilde in uniform afgereisd naar de
Somerense Vennen waar het feest plaatsvond. Deze bruiloft is
uniek binnen ons gilde omdat Ton en Hannie het eerste
geüniformeerde paar in het 450 jarig bestaan van ons gilde zijn
die 40 jaar getrouwd zijn. Beide zijn op verschillende terreinen
actief binnen het gilde, zo is Ton een van de mensen die onze
oud ijzer acties organiseert en begeleid en is Hannie het eerste
vrouwelijke bestuurslid en secretaris ooit in ons gilde. Beiden
nemen namens ons gilde niet onverdienstelijk deel aan
kruisboogwedstrijden. Toen de vendelhulde, waaraan als
verassing alle kleinkinderen (Fleur, Luc, Stijn, Joost en Lotte)
deelnamen afgelopen was, overhandigde hoofdman Jos van
Lieshout namens het gilde een functiebeeldje van een
kruisboogschutter aan het bruidspaar.

Bedankt
Wij willen het gilde bedanken voor de geweldig mooie
vendelhulde die jullie ons gebracht hebben op ons 40 jarig
huwelijksfeest. Het was een hele verrassing dat onze 5
kleinkinderen mee vendelden, en ze deden het best goed. Het
was mooi om te zien dat jullie met zo vele waren. Heel hartelijk
bedankt.
Ton en Hannie van de Ven

Rabobank Clubkas Campagne
Met de Clubkas Campagne stelt Rabobank Peelland Zuid een
deel van haar winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het
lokale verenigingsleven. Van 5 tot en met 30 april kunnen
Rabobankleden weer stemmen op de verenigingen die zij een
warm hart toedragen. Graag vragen wij u om ook dit jaar weer te
stemmen op het Gilde Sint Antonius Abt Lierop. Bedankt.

Kring voorjaarsvergadering
Ieder jaar houdt de kring een jaarvergadering, ook wel
voorjaarsvergadering genoemd, en een najaarsvergadering. Op 3
maart was de jaarvergadering en deze werd dit jaar gehouden in
Someren omdat het St. Jorisgilde van Someren het afgelopen

jaar 2017 de kringgildedag had georganiseerd. Enkele
afgevaardigde van ieder gilde kwamen s’morgens bijeen in de
Ruchte om van hier uit naar de Lambertus kerk te gaan waar een
H Eucharistie viering plaatsvond met als voorgangers Pastoor
Scheepers, Pastoor Janssen en Kapelaan Overkerk. Het
vrouwenkoor zorgde voor de zang. Na de H. Mis gingen we
weer terug naar de Ruchte waar we aan konden schuiven voor
een heerlijke koffiemaaltijd. Na deze maaltijd kwamen we in de
grote zaal voor de eigenlijke vergadering die werd ingeleid door
Henk de Hair voorzitter van kring Peelland.
Thieu Knapen van het gilde St. Lambertus ontving uit handen
van Henk de Hair een medaille voor 27 jaar dienst in de
schietcommissie. Zijn vrouw kreeg een bos bloemen
aangeboden. Kapelaan Overkerk gaf een uiteenzetting over de
vernieuwde Processie Ommel op de derde zondag in mei. Jan
Leenders en Jeanne Pennings namen afscheid als redacteur en
correspondent van de Gildetrom en voor hen in de plaats
kwamen Maarten Janssen en Jan Meulenmeesters. De notulen
en het financieel verslag van de jaarvergadering en
najaarsvergadering 2017 werden goedgekeurd. In 2017 heeft een
commissie de statuten en het huishoudelijk reglement tegen het
licht gehouden en waar nodig gewijzigd. De wijziging van de
statuten en huishoudelijk regelement werden door de
vergadering goedgekeurd. Verder werden er nog nieuwe
bestuursleden gevraagd voor het kringbestuur. Ook de
jeugdcommissie zoekt nog nieuwe leden. Henk de Hair gaf een
uiteenzetting van de stand van zaken betreffende “de toekomst”.
De commissie “op weg naar 2025 heeft haar taak teruggegeven,
omdat de Federatie niet verder wil met de uitslag van deze
commissie. Twee externe adviseurs die ook in deze commissie
zitting hadden hebben na gesprekken met diverse gilden
geadviseerd om binnen de kringen de zaak over de toekomst
verder te ontwikkelen. Het hoofdmannenberaad zal voortgezet
worden. Henk vroeg de gildebroeders en –zusters na te denken
binnen hun gilden gericht over deze “toekomst” en om over een
oplossing na te denken.

Agenda t/m Jun 2018
03-Apr
27-Apr
27-Apr
05-Mei
06-Mei
10-Jun
24-Jun

Groot Someren overleg
Opening Koningsdag Lierop
Aubade Koningsdag Someren
Geranium actie
Geweerschieten t.b.v. Kansplus
Familiedag
Kringdag Gilde St. Antonius Abt,
Mierlo-Hout

Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail klökske

: Hoofdman, Jos van Lieshout 0492-331736
: Dekenschrijver, Hannie van de Ven
: Rabobank IBAN: NL91RABO0128805978
: klokske@sintantoniusabtlierop.nl

Familiedag
Op 10 juni 2018 houden wij onze twee jaarlijkse familiedag
op schietterrein de Roovere. Deze dag hebben we familiedag
genoemd omdat wij alle gildeleden uit willen nodigen hier
naartoe te komen. Doel van deze dag is dat we onder het genot
van een hapje en drankje elkaar wat beter leren kennen.
Hoewel het programma nog niet rond is wordt dit meestal
bereikt door groepsgewijs met elkaar een competitie aan te
gaan waarin behendigheid en intelligentie zal bepalen welk
team het sterkst is. Als klap op de vuurpijl zal ook deze keer
weer uit de deelnemers een dagkoning geschoten worden. Aan
het einde van de dag zullen we gezamenlijk eten. Er zijn geen
kosten verbonden aan deelname en ook eten en drinken zijn
op kosten van het gilde. Het bestuur hoopt dit jaar op een
record aantal deelnemers tijdens deze dag. Ergens in Mei zal
voor de leden die een e-mail adres hebben een uitnodiging
verstuurd worden. Leden zonder e-mail adres zullen op een
andere manier benaderd worden. Als de uitnodiging
binnenkomt, aarzel dan niet en schrijf u in. U bent meer dan
welkom.

Familieberichten
Op 22-jan-2018 is gildelid Jan van Voordeldonk uit Asten
overleden. Jan is 71 jaar oud geworden. Jan is in 1977 lid van
het gilde geworden. Jan was regelmatig als bezoeker aanwezig
op het schietterrein. Ook was Jan en een van de sponsors van
ons standaardvaandel. Jan is op 26-jan-2018 gecremeerd.

Home page : http://www.sintantoniusabtlierop.nl/
E-mail
: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl
Facebook

: www.facebook.com/sintantoniusabtlierop/

NIEUWSBRIEF
Zomer 2018
Jaargang 18-02
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
Communicatie is het toverwoord van de nieuwe tijd. Iedereen
vindt communicatie belangrijk. Zo doet ons bestuur haar
uiterste best u te informeren over wat er in het gilde speelt, u
uit te nodigen voor gilde activiteiten en het verspreiden van
het klökske, het medium waarmee we onze leden informeren.
Omdat ook het gildewezen met de tijd meegaat, versturen we
deze informatie zoveel mogelijk per e-mail. Het kleine aantal
leden wat geen e-mail adres heeft, krijgt deze informatie in de
brievenbus. Helaas horen we af en toe klachten van leden die
zeggen geen e-mail te ontvangen. Meestal ligt dit aan de leden
zelf. Er wordt nogal eens van e-mail gewisseld zonder het
gilde te informeren. Het gevolg hiervan is dat u geen
informatie meer ontvangt. Wij vinden dit bijzonder jammer.
Het mooie van communicatie is dat dit niet enkel bestaat uit
ontvangen. Communicatie is zenden en ontvangen. Kortom,
als u gegevens wijzigt die het gilde nodig heeft, informeer ons.
Behalve voor veranderende e-mail adressen geldt dit
natuurlijk ook voor verhuizingen en het veranderen van
bankgegevens. Doorgeven van wijzigingen kan je doen via email adres secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl of telefonisch
via tel nr Hannie 0493-490339. Laten we vooral blijven
communiceren met elkaar.

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.

Kans Plus
Op zondag 6 mei werd er op schietterrein de “Kolenboer” te
Someren-Eind een schietwedstrijd gehouden ten bate van
“Kansplus” in Asten, Someren en Deurne. Kansplus zet zich
in voor het gehandicapte kind. Het werd een gezellige middag
onder een stralende zon. Drie schutters van het St. Antonius
gilde deden hier aan mee. Ze behaalde een mooi resultaat. Ton
van de Ven werd 1ste met het onderdeel “Senioren”, Wim van
Brussel werd 2de met het onderdeel “vrije hand” en Peter
Berkers werd 2de met het onderdeel “Personeel”. Kansplus
kon wederom een mooi bedrag in ontvangst nemen.

Rabobank Clubkas Campagne
Op 6 Juni vond de uitreiking van de Rabo clubkas campagne
plaats op het kerkplein in Lierop. Ook ons gilde kreeg 87

stemmen en mocht een mooie bijdrage van 310,59 Euro
ontvangen. Graag willen wij allen die op ons gestemd hebben
bedanken voor hun steun.

Familiedag
Op zondag 10 juni vond onze tweejaarlijkse familiedag plaats.
Zaterdags voorafgaand worden de laatste bestellingen
opgehaald, de spelelementen nogmaals doorgenomen en de
koelkasten gevuld met de nodige dranken. Alles is klaar voor
een mooie familiedag inclusief de verwachting van zeer goed
weer. Zondagochtend gaat de organisatie de tafels, stoelen etc.
klaar zetten blijkt... de koelkast met alcoholvrij bier een vrieskist
te zijn, en daar kan alcoholvrij bier niet tegen. Onze steun in
bange dagen, Hannie lost het gelukkig op, er wordt een nieuwe
lading alcoholvrij bier ingevlogen.. Rond 13.30 komen de
deelnemers binnen en kan de dag beginnen. Er worden vier
teamcaptains benoemd om tijdens de middag het voortouw te
nemen. De team namen zijn: tamboers, piekeniers, vendeliers en
bordjesdragers. Het eerste spel is een puzzel (30 stukjes) van
“Frozen”. Zelfs met aanwijzingen van Hannie, “eerst de hoekjes
dan de randjes en dan de rest” bleek het een behoorlijke
uitdaging. Vervolgens werd er gebouled, ge-cubt, en vogeltje pik
gespeeld. Het slotspel was muziekfragmenten dateren op het
decennium dat het fragment een nummer1 hit was. Het
hoogtepunt was uiteraard het dag-koningsschieten, met de
luchtbuks opdat ook de jongeren mee konden strijden. Broeder
Ton had een fantastische schietschijf gemaakt waarvan je het
medaillon moest vrij schieten. Het laatste schot waarmee het
medaillon viel kwam van Tijn van Horik die zich daarmee tot
dagkoning kroonde. Het was een mooie en gezellige dag, over
twee jaar weer

Kringgildefeest Mierlo-Hout
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 en Sylvia
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 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.

Agenda t/m Sep 2018
19-Aug
15-sep
15-Sep
17-Sep

Europees Schutters Treffen
Kermisaanzeggen
Kermis openen
Koningschieten SAA

Aanspreekpunt
B.g.g.
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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 op
een 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 gildebroederszusters weer huiswaarts en konden ze terugkijken op een mooie
dag.

Familieberichten
Op zondag 15 april is Frans van der Velden op 69-jarige 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 afscheid genomen bij de
uitvaartdienst met gildeneer.
Op vrijdag 4 mei is op 86-jarige leeftijd Toon van de Ven in zijn
woonplaats Asten overleden. Toon (Hannes-zoon) kwam uit een
zeer actieve gildefamilie. Het gilde heeft onder meer de
schuilgelegenheid op het schietterrein 'De Roovere' aan Toon te
danken. Bij de bouw van de nieuwe woning voor het gezin
van Toon en Riek van de Ven in 1994 had hij hun 'oude' houten
bungalow aan ons gilde geschonken.
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NIEUWSBRIEF
Herfst 2018
Jaargang 18-03
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
De Lieropse gilden hebben een afspraak lopen waarin is
afgesproken dat in “even” jaren tijdens Lierop kermis, wij (het
Gilde van Sint Antonius Abt) een koning te schieten, en in
“oneven” jaren ons zustergilde (Onze Lieve Vrouwe van de
Zeven Weeën) een koning schiet. Voordeel van deze afspraak
is dat het “nietsvermoedend” publiek er van op aan kan dat het
op kermis maandag in Lierop koningschieten is. Wij zijn er
dan ook best trots op dat het publiek op kermis maandag
massaal naar het schietterrein trekt. Het is jammer dat een
andere traditie de “gokschut” gestopt is. Ook jammer dat het
publiek tegenwoordig na het koningschieten massaal naar de
tent op de fokpaardendag trekt om daar te feesten en de
kroegen in het dorp links laat liggen in plaats van naar het
dorp te trekken zoals dat vroeger gebruikelijk was. Hoewel de
gilden zich prima vermaken, was het met meer mensen in de
kroegen op maandagmiddag vroeger toch gezelliger. Wie weet
draait deze ontwikkeling zich in de toekomst weer om.

EST Leudal.
Van vrijdag 18 t/m zondag 20 augustus vond het 3 jaarlijkse
“Europees Schutters Treffen” (EST) in Neer gemeente Leudal
plaats. 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. 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).

Nieuwe koning:
De schutters en Frits van Lieshout (vogelmaker) hadden
ingeschat dat er niet meer dan 203 kogels nodig zouden zijn
om de vogel naar beneden te halen. Het bleek dat de 203
kogels in het doosje er net onvoldoende waren om de vogel
uiteindelijk naar beneden te halen. Er was een extra kogel
nodig (nr 204) om de vogel naar beneden te halen. In een
ongekend spannende strijd onder zomerse omstandigheden
waarin de vogel al een aantal (schiet) ronden “bungelde”, was
het Toon Manders die het laatste schot loste en de vogel naar

beneden haalde. Hij is daarmee op deze kermismaandag onze
nieuwe koning geworden.
Het koningschieten, waaraan 11 gildebroeders en een
gildezusters aan deelnamen, vond zoals gebruikelijk plaats onder
grote publieke belangstelling op schietterrein de Roovere. Het
schieten werd geopend door de vertegenwoordigers van de
wereldlijke en geestelijke overheid in de volgorde van
burgemeester Blok, pastoor Zwirs en wethouder Swinkels. Het
was mooi om te zien en te horen dat terwijl de schoten afgevuurd
werden de sympathie van het publiek voor de enige vrouwelijke
deelneemster Sylvia Sijbers groeide. Uiteindelijk viel de vogel
om 13:24, een tijd die niemand van de afgeslankte aanwezige
gokschut voor mogelijk had gehouden. Dus hier dit jaar geen
winnaar. Hoe graag hij het ook gehaald had, kon aftredende
koning Ronny Thijs zijn titel niet prolongeren. Nu mag Toon
Manders zich de komende twee jaar koning van het Gilde van
Sint Antonius Abt noemen. Nadat de nieuwe koning was
geïnstalleerd werd hij middels een rondgang door het dorp aan
de bevolking van Lierop voorgesteld met als hoogtepunt een
receptie met vendehulde van zustergilde O.L.V. van de Zeven
Weeën bij gildehuis Eet en -Drinkcafé 't Jagershuis. In de
felicitatie die volgde leek voor even groen en rood in elkaar op te
gaan toen Willie Jacobs als vertegenwoordiger van het OLV het
woord richtte tot onze koning en bleek dat koning Toon een oom
van Willie is. Na de receptie bezochten beide gilden met in hun
midden koning Toon de verschillende Lieropse horeca
gelegenheden. Rond 18:30 togen de gilden naar het huis van Ine
en Henk Berkers die hun huis en tuin ter beschikking stelde voor
koning Toon die in Someren woont. Ons vrijwillig catering team
had hier alles klaargezet voor de koffietafel van de nieuwe
koning. Maar alvorens de koffietafel aan kon vangen, bood ons
eigen gilde een vendelhulde aan, aan onze nieuwe koning. Tegen
de tijd dat het donker werd nam de drukte bij Henk en Ine af en
waren de meeste gildeleden en bezoekers vertrokken. Sommigen
om terug te keren naar de kermis, anderen om thuis uit te rusten
van een wederom een prachtige Lieropse dag.
Info over de 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

Schuttersnieuws:
Zomeravondcompetitie kruisboog op de wip - Peelland 2018.
Dit jaar is ons gilde gestart met 6 deelnemers in de
zomeravondcompetitie. 5 deelnemers in de klassen A en 1
deelnemer in de klasse B. De competitie bestaat uit 7 wedstrijden
waarvan er 5 meetellen. Per wedstrijd kan je maximaal 15
punten scoren als je er 15 wippen 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 1e 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 1e
plaats opeiste. Dirk gefeliciteerd met het behalen van de 1e plek.
Uitslag 2018.
1e Individueel - Dirk van de Ven – SAA Lierop
1e Korps – SAA Lierop (Dirk van de Ven, Guus van de
Ven, Peter Berkers en Wim van Brussel)
De uitslag van de andere gildebroeders 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
Naast individueel was er een wedstrijd voor korps (viertal).
Hierin is ons gilde altijd een goede strijder. Dit jaar is heeft ons
viertal de 1e prijs (weer) binnen gehaald met de schutters: Dirk
van de Ven, Guus van de Ven, Peter Berkers en Wim van
Brussel.
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 4e 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 6e prijs bij de
puist(schieten) te behalen. We zijn weer eens wezen schieten
met het geweer, met een leuk resultaat.

Familieberichten
Op vrijdag 6 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.
Op zaterdag 21 juli 2018 is op 93-jarige leeftijd overleden 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.
Op dinsdag 24 juli 2018 is gildebroeder Jan van Gestel op 86jarige leeftijd overleden. Jan was 31 jaar lid van het gilde. In
1992 ontving hij de onderscheiding Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.

Aanspreekpunt
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Agenda t/mDec 2018
13-Okt
27-Okt
15-Nov
25-Nov

Hoofdliedendag Den Bosch
Oud ijzer actie
Hoofdmannen beraad
Intocht Sinterklaas

NIEUWSBRIEF
Winter 2019
Jaargang 18-04
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG
is een Europese wet op gegevensbescherming die afgelopen
jaar effectief geworden is. Doel van de wet is uw privé
gegevens te beschermen. De wet geldt voor iedere organisatie
die privé gegevens van anderen gebruikt en bewaart om haar
werk te kunnen doen of haar doel te kunnen bereiken. Deze
wet is ook van toepassing op ons gilde. Het is niet toegestaan
meer gegevens te bewaren dan nodig. Grote vraag is, “wat is
nodig”. Een van de doelstellingen van ons gilde is het bewaren
en bewaken van de historie van ons gilde. Hiervoor hebben we
nogal wat privacy gevoelige informatie in bezit. Denk aan
ledenlijsten met daarin vastgelegd hoe de “bloedlijnen” van
onze gildeleden lopen. Men kan tenslotte enkel lid worden als
er een (“bloed”)verwantschap met een gildelid bestaat. Omdat
wij voor o.a. onze leden administratie deze gegevens nodig
hebben, staat de wet ons toe deze gegevens te bewaren. Wat
we niet mogen doen is deze gegevens zonder toestemming
delen met derden. Het is u wellicht nog niet opgevallen dat we
sinds halverwege dit jaar voor e-mail communicatie z.g.
“blind copies” gebruiken. Door deze nieuwe aanpak, kunt u
niet meer zien wie behalve u de mail ontvangt. Behalve het
verspreiden van privé gegevens mogen we ook niet zomaar
foto’s verspreiden zonder toestemming van de personen die op
de betreffende foto’s te zien zijn. Foto’s die buiten de wet
vallen zijn foto’s die tijdens evenementen genomen zijn. Deze
vallen onder de persvrijheid. Verderop in dit Klökske vindt u
een verklaring waarmee we u in algemene termen informeren
hoe wij als gilde omgaan met privé gegevens.

Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe wet op de
gegevensbescherming (AVG), vastgelegd in de Europese
verordening GDRP. Van u als lezer gebruiken wij naam en
adresgegevens uitsluitend voor het versturen van het Klökske,
een uitnodiging voor een activiteit van het gilde of vastleggen
van de “bloedlijn”, We hebben de “bloedlijn” nodig om te
bepalen of
aangemelde persoon volgens de statuten
gerechtigd is als lid van het gilde van Sint Antonius abt
ingeschreven te worden. Uw gegevens worden niet gedeeld
met derden. Indien u wenst dat uw gegevens uit ons bestand
worden verwijderd, verzoeken we u ons per mail te
informeren: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl of via
telefoonnummer 0647823973. Door niet te reageren geeft u
toestemming, dat wij uw gegevens mogen gebruiken voor de
verzending van het Klökske of een uitnodiging. Voor het
plaatsen van artikelen en foto's hebben wij vooraf (voorzover
nodig) toestemming gekregen van betreffende personen.

Buurten met de gildedames
Bijna onopgemerkt is er binnen ons gilde een nieuwe traditie
ontstaan. Voor het 5e jaar op rij troffen op vrijdag 3 november
jongstleden. de geüniformeerde gildedames elkaar voor een
avond bij-buurten. Sylvia was deze keer onze gastvrouw.

Frans koos er wijselijk voor om zijn heil elders te zoeken. Onze
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 het. Dit jaar mochten we twee nieuwe dames
verwelkomen: koningin Pieta en gildezuster Robin. Josephine
was inmiddels koningin af en heeft besloten om ook in de
toekomst geüniformeerd te blijven. Zo is onze club uitgegroeid
tot het mooie aantal van tien geüniformeerde 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!

Schutters Nieuws
Zondag 30 september 2018.
Vandaag hebben we de vanwege het slechte weer uitgestelde
kruisboog koppelwedstrijd van kring Peelland geschoten. Het St.
Antonius Abt nam deel met twee schutters te weten Wim van
Brussel en Peter Berkers. Beide schoten het hoogst haalbare
aantal punten n.l. 15. Nu kwam de loting zodat je met een
medeschutter werd gekoppeld. Na de loting werden de punten
van beide schutters bij elkaar geteld en zo kreeg je de eindstand.
Wim van Brussel lootte Willie Jacobs en samen kwamen ze aan
28 punten. Deze stand was goed voor de tweede plaats. 1ste
plaats: Wim van Dijk, Gerrit Janssen. 2de plaats: Wim van
Brussel, Willie Jacobs. 3de plaats: Thea van Otterdijk.

Teerdag
Op zaterdag 19-Jan-2019 houden wij onze jaarlijkse teerdag. De
teerdag start in de ochtend met een Heilige Eucharistie viering
gevolgd door de algemene jaarvergadering in gildehuis Eet en
Drink Café het Jagershuis. De dag wordt afgesloten met de
teeravond bij Zaal Nellie van Oosterhout waar gezorgd wordt
voor vermaak, eten en drinken. Binnenkort krijgt u hiervoor een
uitnodiging toegestuurd. Schroom niet en schrijf uzelf uw
partner en eventueel kinderen in om deel te nemen aan deze
feestavond. Uiteraard bent u ook van harte welkom om de mis
en/of vergadering bij te wonen. Hopelijk ontmoeten we u tijdens
de teerdag.

Oei ik Groei
2018 is het jaar waarin we voor het eerst sinds lange tijd een
groei van volwassen geüniformeerde leden meemaken. Waren
het de afgelopen jaren vooral de kinderen (onder 16 jaar) van
onze leden die meeliepen als we er op uit trokken, zo zijn er
dit jaar vier leden die in het uniform zijn gegaan.

Het gaat hier om onze nieuwe koning en koningin Toon en
Pieta Manders, ex koningin Josephine Thijs en Robin
Verberne. Met 14 nieuwe leden aangemeld tijdens de teerdag
en kermis groeit ons gilde harder dan afgelopen jaren.

Overheids-Lid voor 1 jaar
Tijdens de jaarvergadering van 2018 heeft de overheid een
voorstel gedaan om “niet geüniformeerde” actieve leden meer
bij het gilde te betrekken. Het voorstel betrof om een lid te
zoeken die voor een jaar mee kon draaien in de overheid. Doel
was deze leden behalve dat ze actief waren bij acties, meer te
betrekken bij het gildewezen. Het voorstel werd door de
vergadering aangenomen. De overheid ging aan de slag en in
de lente van 2018 was de “short list” met kandidaten gereed.
Middels stemmen heeft de overheid de meest geschikte
kandidaat te gekozen. In dezelfde week is contact gelegd met
de kandidaat. Hij bleek geïnteresseerd, maar had absoluut
geen tijd om snel in te stappen. Daarop is bekeken wanneer
het lid wel in zou kunnen stappen. Bleek dat dit pas kon als
een aantal verbouwingen aan zijn huis af zouden zijn.
Uiteindelijk bleek de kandidaat bereid per december 2018 in
te stappen. Zo is het ook gelopen en zo zal Huub van Horik
t/m november volgend jaar overheids-lid zonder stemrecht
zijn. Wij wensen Huub een mooi jaar in de overheid toe en
zien wel wat er meer van komt. Ondertussen zoeken we nu
alweer een opvolger voor Huub. U kunt uw suggesties voor
een opvolger kenbaar maken aan onze secretaris.

Familieberichten
Op dinsdag 4 december is Jan van den Eijnden op 83-jarige
leeftijd 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 oudijzer-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 is Jan met
gildeneer begraven op het parochiekerkhof van de Heilige
Naam Jezuskerk te Lierop. Wij zullen Jan node missen....
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Agenda t/m Maart 2019
19-Januari
21-Januari
30-Maart

Teerdag
Kaartavond (Jagershuis)
Oud ijzer actie

NIEUWSBRIEF
Lente 2019
Jaargang 19-01
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
Het gaat goed met ons familiegilde, tenminste qua ledenaantal.
Het aantal geüniformeerde leden op volle sterkte ligt op 38.
We hebben momenteel ook nog 's zo'n 47 werkende leden.
Daarnaast hebben we 105 "rustende" leden, 21 vrijwillige
contribuanten (buiten gemeente Someren) en 59 leden buiten
gemeente Someren (ingeschrevenen, contributievrij). Tel
hierbij ons erelid Lard Verhoeven en onze beschermheer Hub
Brants hierbij op, dan zitten we maar liefst op 273 leden,
waarvan 212 contributie betalenden. En dan laten we de 7
jeugd-/aspirantleden nog buiten beschouwing. We zouden
misschien wel uit kunnen groeien naar de grootste vereniging
binnen Lierop. Dus op naar de 300! Sinds 2000 kunnen ook
vrouwen lid worden. Daarom verzoeken wij u of er mogelijk
in uw familie (echtgenotes, broers/zusters, (klein)kinderen)
kandidaten vanaf 16 jaar zouden zijn die in aanmerking
komen om lid van ons gilde te worden. Voor hoogte van de
contributie hoeft u het niet te laten.....

Teerdag
Op zaterdag 19 januari hebben we onze jaarlijkse teerdag
gevierd. Deze teerdag startte traditiegetrouw met het vieren
van een Heilige Eucharistieviering. Waarna de jaarvergadering gehouden werd bij Eet en drink café 't Jagershuis, waar
we als gebruikelijk gastvrij ontvangen werden door Ad en
Gabiel de Groot. Nog voor aanvang van de vergadering
mochten we hoog bezoek ontvangen. Henk de Hair en
Stephan van Heugten (voorzitter en lid van de Kring Peeland)
kwamen in vol ornaat binnengelopen. Spannend, wat zou dit
betekenen? Nadat de vergadering door hoofdman Jos van
Lieshout geopend was, kwam de (spreekwoordelijke) aap snel
uit de mouw. Henk en Stefan waren aanwezig vanwege het
feit de Mies Sijbers 60 en Gerard Berkers 50 jaar lid waren
van ons gilde. Jos gaf het woord aan Henk, omdat Henk en
Stefan nòg een andere huldiging binnen de kring hadden
waardoor ze vandaag beperkt in hun tijd zaten. Nadat Henk
beide had toegesproken en hun verdiensten voor ons gilde en
het gildewezen in het algemeen besproken had, spelde hij
beiden een dik verdiende kringonderscheiding op en reikte de
bijbehorende oorkonde uit. Hierop nam Jos het woord,
bedankte Henk en Stefan voor de mooie woorden. Hierna ging
hij over tot het huldigen van Jan Strik, dit jaar ook 50 jaar lid
van ons gilde. Na de speech van Jos nam Jan het woord en
vertelde op indrukwekkende wijze wat het gilde voor hem
betekend had de afgelopen 50 jaar. Hierna sloot hij af met de
door Jos gevraagde grap. Na het opspelden van de gouden
Antonius speld, stond de vergadering stil bij het feit dat Henk
Berkers ruim 25 jaar meedraait in het bestuur waarvan 20 jaar
als hoofdman. De belangrijkste punten uit de jaarvergadering
waren: Programma 2019. Kringdag Peelland 8 september
2019 bij St Hubertusgilde in Liessel en Kringdag St Joris gilde
Middelbeers 19 mei 2019. Peter Berkers geeft aan dat het
goed gaat met de vendeliers, maar dat nieuwe vendeliers van
harte welkom zijn, ook jeugdvendeliers, bijvoorbeeld de
(klein)kinderen van onze leden. Indien u of een van uw
kinderen interesse hebben om te gaan vendelen, zijn ze meer
dan welkom. Aanmelden kan via mail of bellen naar ons
secretariaat. Groot onderhoud schietterrein de Roovere vindt
op 31 mei plaats. Er wordt besloten dat vanaf 2019, nieuw

aangemelde leden wonend buiten de gemeente Someren
gevraagd wordt contributie te betalen.
In de avond hebben we onze jaarlijkse teeravond gehouden in
zaal Nellie van Oosterhout. De avond was goed bezocht en het
vermaak dit keer verzorgd door Rob van Seggelen en Ronny
Thijs met een High Tech kwis die meer dan vermakelijk was.
Tijdens de teeravond zijn de jubilarissen Mies Sijbers 60 en
Gerard Berkers 50 jaar door hoofdman Jos van Lieshout
gehuldigd. Els van Lieshout, Sylvia Sijbers en René van den
Elsen werden door de hoofdman in het zonnetje gezet vanwege
hun jarenlange tomeloze inzet tijdens de geranium actie. Daarna
bleef het nog lang gezellig.

Kaartavond
De eerste maandag na de teerdag wordt volgens traditie een
kaartavond gehouden. Deze staat open voor zowel leden als niet
leden. Er wordt gekaart in de spelsoorten rikken, jokeren en
toepen. De prijzen bestaan traditioneel uit vleespakketten.
Oorsprong van de kaartavond wordt gevonden in het nabije
verleden. Het gilde zorgde door het opfokken en slachten van
een varken zelf voor het vlees ten behoeve van de teeravond.
Van dit vlees bleef altijd wel een gedeelte over. Om dit restant
toch aan de man te brengen werden er toepwedstrijden
georganiseerd waar dit vlees, verdeeld in diverse pakketten, als
prijs werd aangeboden. Het opfokken van een varken is verleden
tijd maar de traditionele kaartavond met vleesprijzen is gebleven.
Maandagavond half acht komen de eerste fanatieke kaarters
druppelsgewijs binnen bij ons gildenhuis Eet- en Drinkcafé 't
Jagershuis. Ze worden verwelkomd door uitbaters Ad en Gabiël
de Groot, die ons het gilde een warm hart toedragen. De meeste
kaarters komen uit Lierop, Someren, Mierlo eo. Het is ons lid
oud-tamboer Ben van de Ven die verst weg naar Lierop moet
komen. Ben woont helemaal in Bork of in Schaft, dat ben ik
even kwijt. Ad heeft inmiddels 10 stokken speelkaarten (met van
die retro franse bulldogkoppen) klaargelegd. Ronny schrijft de
spelers in op zijn laptop en int het inschrijfgeld. De hardnekkige
griepgolf heeft ook toegeslagen onder de kaarters. Normaal
komen 5 tot 6 tafels van vier spelers op onze kaartavond af. Nu
zijn het er maar 15, dus wordt Hannie (onze dekenschrijver)
ingezet om een viertal te completeren. Toepkaarten bepalen de
tafelindeling.
Er wordt nog even gewacht ('t Lierrups ketierke) of er tòch nog
iemand komt opdagen, of die een wonderbaarlijke genezing
heeft ondergaan. Helaas! Het is inmiddels 20.15 uur en het
toernooi gaat van start. Dit bestaat uit twee rondes van 20 potjes.
Wie uiteindelijk het meeste punten uit beide ronden heeft
vergaard, wint het toernooi. Intussen bekijken Ronny en Henk of
ze het geheel 'n beetje kostendekkend kunnen maken.
“Computer says yes!” Alle deelnemers kunnen met 'n prijsje
thuis komen. Dus zes vleespakketten van slagerij Tomassen en
tien waardebonnen te besteden bij bakkerij Van Mill.
Bij de eerste ronde eindigt Harrie Gubbels als eerste met 117
punten, gevolgd door Piet Berkvens met 94 punten. Derde wordt
met 90 punten Harrie van Heugten. Ben van de Ven wordt
laatste met 17 punten. Harrie van Bussel probeert weer net als
voorgaande jaren de organisatie van haar stuk te brengen om een
(vermeend) hiaat in het reglement aan te geven: ondertroeven
mag gewoon, Harrie!
Inmiddels komen nog vier vrienden binnen en gaan met elkaar
aan de slag met de nevenwedstrijd worsttoepen. Degene dit een
potje wint, krijgt hiervoor een lekkere worst.

Ad gaat in de pauze nog rond met 'n lekkere bittergarnituur.
De speeltafels worden door toepkaarten herschikt en de 2e ronde
gaat van start. Hierbij gaat Harrie Gubbels keihard onderuit: bij
het eerste potje gaat hij erin met 14 verliespunten en eindigt
daardoor in de onderste regionen! Ben van de Ven daarentegen
heeft zich hervonden en gaat aan kop met 98 punten. Gerard
Dekker wordt tweede met 78 punten. Piet Berkvens speelt
geconsolideerd en wordt 3e met 70 punten.
Uiteindelijk werd winnaar van het toernooi Piet Berkvens (164
punten)! 2e werd Harrie Gubbels (160), 3e Harrie van Heugten
(156), 4e Hannie van de Ven! (141), 5e/6e Gerard Dekker en
Patrick Verbakel (119). De poedelprijs ging dit jaar naar Guus
Oud (86).

Agenda t/m Juni 2019
7-April
27-April
4-Mei
5-Mei
19-Mei

Groot Someren overleg
Koningsdag
Geranium actie
Schieten Kans Plus
Kringdag St Joris Middelbeers

Rabobank Clubkas Campagne
Met de Clubkas Campagne stelt Rabobank Peelland Zuid een
deel van haar winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het
lokale verenigingsleven. Van 4 tot en met 30 april kunnen Rabobankleden ook dit jaar weer stemmen op verenigingen die zij
een warm hart toedragen. Graag vragen wij u om ook dit jaar
weer ons te steunen door te stemmen op het Gilde Sint Antonius
Abt Lierop. Bedankt.

Familieberichten
Op zondag 17 februari is Frits Aarts op 88-jarige leeftijd
overleden. Tijdens zijn 57-jarig lidmaatschap heeft Frits een
zeer grote betekenis gehad voor ons gilde en een onuitwisbare
herinnering achtergelaten. Frits heeft 28 jaar in het bestuur
gezeten (van 1964 tot 1992), waarvan 20 jaar in het dagelijks
bestuur als penningmeester / dekenschatbewaarder. Het hoogtepunt in het gilde voor Frits was ongetwijfeld zijn koningschap van 1982 tot 1984. Ruim 30 jaar lang is Frits archivaris
van ons gilde geweest en stelde samen met An ruimte bij hun
thuis beschikbaar voor het onderkomen van ons archief. Ook
verzamelde het gilde zich voorafgaand aan geüniformeerde
activiteiten bij hun woning om van daaruit gezamenlijk te
vertrekken. Het gilde kon altijd op medewerking van Frits
rekenen bij de meest uiteenlopende activiteiten, zoals onder
meer: de organisatie kringdag Lierop 1990, fondsenwerving
aanschaf
nieuwe
kostuums,
bouw
en
inrichting
Antoniuskapel, nieuw standaardvaandel, oudijzer- en
geraniumacties, commissie nieuw siervaandel, secretaris
Schieten voor 't Zorgenkind Someren/Asten etc etc. Vanwege
zijn onaflatende inzet voor ons gilde werd hij in 1992 onderscheiden met de hoogste onderscheiding binnen ons gilde
"Erebroeder in Groen". Frits nam ook zitting in de SATcommissies (Studie, Archief en Tentoonstelling) bij Kring
Peelland en bij de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. Grote inbreng had hij als mede-redacteur voor het
boek "De waarden van het Gildewezen, beleving en bewaren.
Kring Peelland 1985-1995", dat uitgegeven werd ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van Kring Peelland. Voor al zijn
bijdragen ontving hij hiervoor twee kringonderscheidingen
met bijbehorende zilveren draagspeld. Op vrijdag 22 februari
is Frits met gildeneer begraven op het parochiekerkhof van de
Heilige Naam Jezus te Lierop. Wij zullen Frits missen.

't Klökske

NIEUWSBRIEF
Zomer 2019
Jaargang 19-02
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
Het is ook u wellicht niet ontgaan, dat op 6 juni jl het 75 jaar
geleden is dat D-Day op Normandië plaatsvond. Deze invasie
van de geallieerden betekende het begin van de bevrijding van
West-Europa, hierbij werd ook Zuid-Nederland in september
ontzet. In heel 2019 wordt dit op grootse wijze gevierd met
allerlei evenementen, herdenkingen en tentoonstellingen.
Momenteel vindt in museum Klok & Peel te Asten de
tentoonstelling Death Valley De Peel plaats. Dit project is
ontstaan door samenwerking van o.m. dit Astens museum en
alle zeven Peellandse gemeentes. Oud ED/HD-journalist Piet
Snijders heeft in dit kader ook een boek geschreven dat
dezelfde titel draagt. In dit indrukwekkend boek zijn meer dan
50 oorlogsverhalen opgetekend.
Er wordt in Brabant het bevrijdingsvuur in estafettevorm
overgebracht van gemeente naar gemeente. Het bevrijdingsvuur zal vanuit Waalre naar de Mariakerk in Ommel gebracht
worden, waar het een nacht zal gaan branden. 's Anderendaags
wordt vanuit hier het bevrijdingsvuur opgehaald en naar Asten
gebracht worden. Enkele initiatiefnemers hebben het plan
opgevat om bij de ontvangst ook de Peellandse gildes hierbij
te betrekken. Vanaf dit bevrijdingsvuur worden door alle
zeven Peellandse burgemeesters een fakkel ontstoken als start
van de bevrijding van de Peel. De overdracht van het
bevrijdingsvuur en het ontsteken van de fakkels vinden plaats
op donderdag 19 september om 18.30 uur in Asten.
Ook in Lierop wordt de 75 jaar bevrijding herdacht. Dit zal
plaatsvinden op zaterdag 7 september met medewerking van
de gildes Sint Antonius Abt en Onze Lieve Vrouw van de
Zeven Weeën, fanfare en slagwerkgroep Sint Willibrordus en
mannenkoor A Capella. Om 18.30 uur wordt in de koepelkerk
een plechtige Heilige Eucharistieviering gehouden met
muzikale omlijsting door mannenkoor A Capella. Daarna
trekken fanfare, genodigden en belangstellenden, A Capella en
beide gilde naar het Frank Doucette monument. Hier zullen
diverse sprekers, waaronder burgemeester Blok, door hun
woorden de bevrijding herdenken. Uiteraard worden ook de
kransleggingen door de burgemeester en buurtbewoners van
de Frank Doucettestraat verricht. De gildes brengen hier hun
vendelhulde. De plechtigheden zullen rond 21.15 uur
afgelopen zijn.

Kringwedstrijd geweer
14 april 2019 bij gilde van Sint Antonius Abt te Lierop.
Met 4 schutters was ons gilde aanwezig op deze kringwedstrijd. Het ging onze gildebroeders al direct goed af, we
bleven met de andere schutters steeds schietrondes maken die
steeds moeilijker werden. Met als resultaat bij het onderdeel
Erekampioen (opgelegd) de 1e prijs voor Guus van de Ven en
bij het onderdeel personeel (opgelegd) voor Ton van de Ven
een 5e prijs. Dat we in vorm waren bleek ook bij het viertal:
daar behaalden we de 1e plaats met Guus van de Ven, Frans
van de Ven, Ton van de Ven en Wim van Brussel. Als laatste
was het Guus van de Ven gelukt om de 4e prijs bij de
puist(schieten) te behalen. Met de beide 1e plaatsen hebben
we ons voor die onderdelen een plek geschoten om mee te
doen met de kringkampioenschappen in oktober. We zijn weer
eens wezen schieten met het geweer, met een leuk resultaat.

Vrije wedstrijd geweer “Kans Plus”
Zondag 5 mei 2019 organiseerden de vier Somerense en het
Astens Sint Joris gilde in Asten de jaarlijkse vrije schiet
wedstrijd t.b.v. van “kans plus” Hieraan werd door ons gilde
met 4 schutters (Wim van Brussel, Ton van de Ven, Guus van de
Ven en Frans van de Ven) deelgenomen. Het was een wat frisse
dag, gelukkig dat de zon scheen wat maakte het nog een
aangenaam maakte. Omdat we bij de vrije hand boom moesten
schrijven zijn we in 2-tallen gaan schieten. Bij Ton en Guus
werkte dit en gingen ze met prijzen naar huis. Frans en Wim
hebben wel goed geoefend maar helaas geen prijzen geschoten.
De resultaten van de schutters; bij het onderdeel vrije hand de 2e
prijs voor Guus van de Ven en bij het onderdeel personeel
(opgelegd) voor Ton van de Ven een 6e prijs. Was weer 'n leuke
wedstrijd samen en voor het goede doel.

Koningsdag
Zaterdag 27 April vierden we koningsdag. Helaas voor de
inwoners van Lierop en speciaal de basisschooljeugd, werd het
buitenprogramma georganiseerd door het oranjecomité afgelast.
Hoewel we de organisatie ons uitnodigde voor het vervangende
binnen programma, hebben wij samen met het OLV besloten te
bedanken en dit jaar Lierop over te slaan. Deze afzegging
verschafte ons wat extra ruimte om op tijd in Someren aanwezig
te zijn om daar met de vier Somerense Gilden deel te nemen aan
de aubade op het Wilhelminaplein voor het gemeentehuis.
Vandaag was de eerste dag waarop ons koningspaar Toon en
Pieta zich geüniformeerd binnen het gilde konden presenteren.
Beiden genoten zichtbaar van deze eerste keer, maar zullen
spoedig gewend zijn als koningspaar op te trekken binnen ons
gilde. Nadat we op het plein aangekomen waren en de
plichtplegingen vanaf het bordes (speeches) afgelopen waren
mochten de vier Somerense gilden afsluiten met een
vendelhulde. Speciaal aan deze Vendel hulde, was dat er door de
vier gilden één programma gevendeld werd.

Gildedag Middelbeers
De gilden Sint Joris Middelbeers en Gilde Sint Sebastiaan
Westelbeers organiseerden samen op zondag 19 mei 2019 een
gildedag van Kring Het Kwartier van Oirschot. Maar liefst 64
gilden hebben aan deze dag deelgenomen, zo ook wij, het gilde
van Sint Antonius Abt. In de ochtend van deze 19de mei zijn wij
samen met het gilde St Lambertus met de bus naar Middelbeers
gereisd. Dat vooral de buschauffeur er zin in had bleek uit het
feit dat de Bus met de Someren-Eindse gildebroeders en zusters
bijna een half uur voor afspraak in Lierop aankwam. Hierdoor
brak lichte paniek uit bij de verkeersregelaar die vanwege de
Lieropse jaarmarkt de wegafzetting regelde. Hij wilde toch wel
even weten wat we met die bus van plan waren. Maar goed,
nadat we benodigde attributen bij elkaar gezocht hadden en
iedereen er was zijn we vertrokken naar het feestterrein in
Middelbeers. Het weer was prima, maar de tijd was op, al snel
moesten we opdraven om ons klaar te maken voor de optocht.
Gelukkig hadden we een aantal gildezusters bij die ons feilloos
naar de plaats brachten vanwaar voor ons de optocht zou
beginnen. Hoewel de optocht qua afstand groter was dan we

binnen kring Peelland gewend zijn, verliep deze voorspoedig. Er
waren weinig opstoppingen en veel publiek. Aan het einde van
de optocht mochten onze vijf kruisboogschutters starten met het
toernooi. De rest van de ongeveer 25 deelnemers konden voor
het eerst een massale opmars van de gilden van het kwartier van
Oorschot bekijken. Voorwaar een mooi schouwspel. Na de
afsluiting van het officiële programma zijn een aantal van onze
leden gaan kijken hoe onze kruisboogschutters het er vanaf
brachten. Jammer genoeg waren de resultaten niet zoals
verwacht en konden de schutters na de eerste ronde aansluiten
bij de rest van het gilde. Inmiddels dreigde er een bui te vallen
waardoor we als groep het onderdak van de tent opzochten. In
de tent zat een diskjockey enorm veel volume te produceren met
voornamelijk “ollekebolleke” muziek. Al snel bleek de bui niet
door te zetten en brak de groep in tweeën. Een groepje wat
geweldig genoot van de “muziek” en daar flink op los ging en
een groep die gezellig met elkaar keuvelde over ditjes en datjes.
Aan het einde van de middag ging het toch nog mis met het
weer. De hemelsluizen openden zich en het wat viel met bakken
naar beneden! Dus iedereen weer naar binnen in de tent.
Ongeveer half negen zijn we met de bus huiswaarts gekeerd
waar we in ons gildehuis de attributen netjes opgeruimd hebben
en na nog een paar drankjes genuttigd te hebben, voldaan
huiswaarts keerden.

Rabobank Clubkas Campagne
Op 23 mei vond de uitreiking van de Rabo clubkas campagne
plaats op het kerkplein in Lierop. Ook ons gilde kreeg 105
stemmen en mocht een mooie bijdrage van € 392,43 ontvangen.
Graag willen wij allen die op ons gestemd hebben bedanken
voor hun steun.

Mies en Tonny Diamant
Op zaterdag 25 mei was ons gilde uitgenodigd om het 60 jarig
huwelijksfeest van Mies en Tonny Sijbers op te luisteren met
een heuse gildemis en vendelhulde. Met mooi weer hebben we
op deze middag met het gilde eerst het bruidspaar opgehaald bij
hen thuis en hen in het gilde naar de kerk begeleid. Hier hebben
we volgens traditie bij de Antonius Kapel gebeden, waarna we
met slaande trom de kerk in zijn gegaan. Na de viering volgens
gildetraditie aangevuld met gezang en teksten verzorgd door de
kinderen, heeft het gilde het bruidspaar begeleid naar het
kerkplein voor het brengen van de vendelhulde. Na deze
vendelhulde heeft de hoofdman een woord van waardering
uitgesproken aan Mies en Tonny en ze namens het gilde een
prachtig beeld van Sint Antonius (kopie commandantstok)
aangeboden. Daarna zijn Tonny en Mies in het gilde met
daarachter de familie en genodigden in optocht naar de
feestlocatie (zaal van Oosterhout) getrokken. Hier aangekomen
was er voor iedereen gelegenheid het paar te feliciteren en was
er tijd voor koffie, gebak en al dan niet alcoholische
versnaperingen. Na ongeveer een uur hebben we afscheid
genomen van het diamanten paar en zijn we vertrokken naar het
gildenhuis, de feestende familie achterlatend.
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Herdenking Frank Doucette
Kringgildedag St Hubertus gilde
Liessel
Kermis aanzeggen
Koningschieten OLV
75 jaar bevrijding Peelland

NIEUWSBRIEF
Herfst 2019
Jaargang 19-03
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
In tegenstelling tot andere jaren, hadden we een rustige
zomer, pas na de vakanties barstte het gildeseizoen goed los.
Zo hebben we in september de volgende activiteiten gehad:
75 jaar bevrijding Lierop rondom het Frank Doucette monument, gildefeest Liessel, Lierop kermis en 75 jaar bevrijding
Peelland in Asten en Someren. Op stapel staan dit jaar nog
de najaar oudijzer actie en intocht Sint Nicolaas, in 2020
teerdag en jaarvergadering op zaterdag 18 januari.

“Geef de vrijheid door”
Op zaterdag 7 september herdacht Lierop dat het 75 jaar
geleden bevrijd was van de Duitse overheerser. Wij als
diepgeworteld gilde in de Lieropse samenleving, konden
daarbij natuurlijk niet ontbreken. Het thema van de herdenking was: “Geef de vrijheid door”. De nadruk van de
avond lag dan ook m.n. op het vieren van de vrijheid.
Natuurlijk, er was plaats om te herdenken, maar de nadruk
lag op het vieren van onze vrijheid. Het is de organisatie,
die in handen lag van Lierop 825, prima gelukt om de boodschap om vrijheid te vieren uit te dragen aan de vele aanwezigen tijdens dit evenement. De avond begon met een
Heilige Eucharistieviering gehouden in de Koepelkerk,
waarna genodigden, belangstellenden en À Capella aansloten bij de gilden die de stoet begeleidden van de kerk
naar het Frank Doucette-monument. Hier aangekomen,
werd iedereen welkom geheten door de voorzitter en
bestuurslid van de organiserende stichting Lierop 825,
Harrie van der Sanden en Ben van Bussel. Daarna werden
reacties van directe familieleden van onderduikers die op
kamp Dennenhof nabij Moorsel ondergedoken hebben
gezeten. Er werd muziek (o.a. Soldaat van Oranje) gespeeld
door de fanfare en gezongen door À Capella. Later werden
er kransen gelegd door de burgemeester, buurtbewoners en
leerlingen van het Rendal. Na de ‘Last Post’ door Frank van
Gastel volgde een intense stilte bij voordrachten van de leerlingen van basisschool ‘t Rendal met directeur Inge van
Dijk. Burgemeester Dilia Blok hield een indrukwekkende
toespraak, waarin ze een prachtig gedicht van een van de
basisschoolleerlingen citeerde. Als laatste droeg een aantal
leerlingen van het Rendal zelfgeschreven gedichten voor.
Als afsluiter brachten de gilden een vendelhulde. Ben van
Bussel sloot de plechtigheid af door een dankwoord uit te
spreken aan alle aanwezigen. Hiermee werd een prachtige
respectvolle viering met een feestelijk tintje afgesloten.
“Geef vrijheid door”.

Kringdag Peelland Liessel

In het weekend van 7 en 8 september werd de jaarlijkse

kringdag Peelland, georganiseerd het Sint Hubertus Gilde in
Liesel. In tegenstelling tot andere jaren werd de gildemis
gehouden op zaterdag 7 september. Vanwege verplichtingen
in Lierop "Viering 75 jaar vrijheid" konden wij niet deelnemen aan deze Eucharistie viering. Op zondag 8 september
startte de gildendag met de ontvangst van de koningen,
koninginnen, hoofdmannen en ere leden van de kring Peelland. Na toespraken van de burgemeester van Deurne, de
burgermeester van het gastgilde uit Polen en het uitreiken
van een lintje door de burgemeester van de gemeente
Gemert-Bakel werd er getoast met de door de gemeente

Deurne aangeboden erewijn. Vanwege alle toespraken was er
geen tijd om de koningsparen van de kring voor te stellen aan
de aanwezige notabelen. Het was n.l. alweer tijd om op te
stellen voor de optocht. Buiten aangekomen zag het er even
naar uit dat we in een regenbui die vele uren zou duren terecht
waren gekomen. Gelukkig viel dit mee en was het na ongeveer
10 minuten weer droog. We hadden nummer twee in de optocht dus moesten ons snel gereed maken voor vertrek. Het
publiek was in groten getale aanwezig, de straten versierd met
de Liesselse traditionele koningsbogen wat het voor ons een
mooie tocht maakte. Nadeel van voorop starten is dat je als
eerste binnen bent en een behoorlijke tijd moet wachten voordat alle gilden binnen zijn en het officiële gedeelte kan beginnen. Het wachten viel uiteindelijk mee, vrij snel waren alle
gilden binnen en begon de massale opmars, vendelhulde en
het slangendefilé. Ons kruisboogviertal betrok de stelling bij
kruisboog en onze koning schreef zich in voor het koningschieten welke pas kon starten na het keizerschieten. Na ruim
een uur gewacht te hebben, werd duidelijk dat het keizerschieten voorlopig niet afgelopen zou zijn, dit en het feit dat
de optocht de nodige energie gekost van ons koningspaar had
gevergd, noopte het koningspaar te besluiten niet deel te
nemen aan het koningschieten en huiswaarts te keren. Ondertussen vermaakte de jeugd zich uitstekend met het jeugdschieten op de vogel met een luchtbuks en vlakbaan kruisboog. Aan het einde bleek dat in deze laatste discipline ons
jeugdlid Fleur Lantinga de beste was en de eerste prijs behaalde. Dit leverde haar een prachtig schild en apetrotse ouders en
grootouders op. De gezelligheid in de tent was vanouds mede
dankzij “der Holländische Heino”. Om 19.30 uur vertrokken
we met de bus huiswaarts. Daarna even traditioneel naborrelen in ons gildehuis en tevreden naar huis. Hiermee kwam
een einde aan wederom een mooie kringdag.

“Rode koning met een Groen Hart”
Op 16 september kermis maandag heeft Gerard Geutjens zich
bij het 87ste schot tot koning van het ons zustergilde Onze
Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën geschoten. "Een Rode
koning met een Groen Hart".
De dag begon om 9:00 uur met een Heilige Eucharistieviering
die vanwege afwezigheid van Jan Zwirs werd voorgegaan
door pastoor Pieter Scheepers. Tijdens deze viering vermeldde
de pastoor dat de koningsfunctie gedurende de tijd in het algemeen steeds minder inhoud heeft. Een stelling waarmee de
schrijver van dit verhaal het m.b.t. het koningschap van het
gilde absoluut niet eens kan zijn. In het gilde is en blijft het
koningschap een erefunctie die voor de weinigen waarvoor dit
weggelegd is, zonder uitzondering met volle eer en inzet ingevuld wordt. Na de mis togen beide gilden naar de Offermansstraat om daar de traditionele vendelhulde te brengen aan de
bewoners van het Henricushof. Verbazend was het te zien dat
we sinds het vertrek een uur eerder vanaf het Jagershuis aan
onze derde (Ton, Rob en Ronny) commandant toewaren. Na
een wat onwennige start, kreeg de 3de commandant de vendeliers aan het draaien. Na deze hulde volgde een fantastische
speech van Ronny en een dankwoord van een vertegenwoordiger van het Henricushof. Op naar de volgende stop, de
koffietafel bij van Oosterhout. Voor de start van de koffietafel
moest er gebeden worden. Pastoor Pieter Scheepers merkte op
dat er wel heel veel gebeden werd tijdens deze dag en zei dat
we na deze dag genoeg gebeden zouden hebben voor een jaar.

Na de koffietafel, met wederom een gebed, vertrokken met
beide gilden naar de schutsboom. Hier aangekomen moest er
wederom gebeden en kaarsen gebrand bij Maria. Hierop
volgde het "vrijen van de bomen" waarna het schieten kon
beginnen. Pastoor, burgermeester en twee wethouders schoten
een aantal ronden mee, maar lieten het schieten daarna over
aan de deelnemers van het OLV met als resultaat dat Gerard
Geutjens (Gitje), met het 87ste schot koning werd, dit met een
vogel die volgens de "maker" Willie Donkers zeker 150 schoten mee moest gaan. Jammer was het dat er tussen het laatste
schot en de installatie van de koning ruim een uur tijd verloren
is gegaan. Jammer ook dat in die periode veel publiek de
keuze maakte om niet langer te wachten en naar de fokdag te
gaan. Na de installatie van de nieuwe koning zijn we gezamenlijk naar het dorp getogen, waar we een vendelhulde aan
de nieuwe koning gebracht hebben en vervolgens de koning
gepresenteerd hebben bij de Lieropse horeca. Als afsluiter is
het hele gezelschap naar het huis van Willy Jacobs getrokken,
waar koning Gerard een vendelhulde aangeboden kreeg van
het eigen gilde. De dag werd afgesloten met een koffie,
broodjes en zult.

75 jaar bevrijding Peelland
Op donderdagavond 19 september is ons gilde getuige geweest bij het overdragen van het bevrijdingsvuur aan de 7
Peelgemeenten. Het vuur wordt elk jaar op 18 september ontstoken in Eindhoven. Dit jaar overnachtte het vuur ihkv 75
jaar bevrijding van De Peel in de kerk van Ommel. Van hieruit reisde het naar Asten, alwaar burgemeester Vos het vuur in
ontvangst nam en hiermee de bevrijdingsvlam op het bordes
van het gemeenthuis ontstookte. Vanuit dit vuur werden door
de burgemeesters van de Peelgemeenten fakkels overgedragen
aan de koningen en keizers van de plaatselijke gildes, die op
hun beurt deze weer overdroegen aan lopersgroepen en naar
hun eigen gemeente brachten. Zo waren we na deze plechtigheid óók aanwezig in Someren, waar op het sfeervolle Speelheuvelplein een indrukwekkende ceremonie werd gehouden.

Familieberichten
Op vrijdag 20 september is Jan Kanters op 84-jarige leeftijd te
Deurne is overleden. Jan was 48 jaar lid van ons gilde. Hij
werd in 1971 lid via zijn vrouw Ciska die dochter is van gildebroeder Bertje (en Cornelia) van der Velden. Sociabel en
gezelligheid stonden bij Jan en Ciska hoog in het vaandel
geschreven. Tijdens zijn 48-jarig lidmaatschap heeft Jan veel
hand- en spandiensten verricht voor ons gilde. Dankzij zijn
bedrijf als graszodenteler in het Lieropse gehucht 't Eindje
stelde hij zijn trekker en platte kar beschikbaar tijdens de oudijzer-acties. Hun huis diende later zelfs als uitvalbasis voor het
buitengebied van Lierop. In 1996 ontving hij de Zilveren
Draagspeld ter gelegenheid van zijn 25-jarig lidmaatschap bij
het gilde. Jan en Ciska kregen tijdens hun huwelijk twee
kinderen, dochter Corinne en zoon Wilbert (intussen ook alweer twaalf jaar lid van ons gilde). In 2003 verhuisde het
gezin naar Deurne en Jan overwoog later alsnog van hieruit
geüniformeerd te gaan. Helaas is het hier nooit van gekomen.
Op donderdag 26 september vond de afscheidsdienst plaats in
de parochiekerk van Sint Jozef parochie te Deurne.
Het gilde is Jan veel dank verschuldigd....
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Agenda t/m Dec 2019
12-Okt
19-Okt
26-Okt
24-Nov

Hoofdliedendag
Najaarsvergadering Kring Peelland
Najaar Oud ijzer actie
Intocht Sint Nicolaas

NIEUWSBRIEF
Winter 2020
Jaargang 19-04
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
Laat eens wat van je horen!!!!
Al jarenlang maken wij het Klökske, en al jarenlang krijgen
we dit Klökske vol met teksten waarmee we jullie zo goed
mogelijk informeren met een agenda, een algemeen verhaal,
specifieke zaken die in het gilde spelen en maken we verslagen van voorbije aktiviteiten. Traditioneel zijn de
maanden Oktober, November en December de maanden
waarin afgezien van het binnenhalen van Sinterklaas er
weinig gildenactiviteiten zijn. Gelukkig kregen deze maand
bijna meerdere stukken van onze lezers. Zo hebben we een
verhaal van Leon Sijbers, Peter Berkers, Hannie van de Ven
en Ton van de Ven. De redactie dankt de inzenders van deze
verhalen en gaat er vanuit dat “goed voorbeeld goed doet
volgen”. De redactie heeft jou nodig!!! “Laat eens wat van
je horen!!!!”

Lezing PCOB
Ingezonden door Leon Sijbers
Soms, heel soms kom je ze nog tegen. Een groep mensen
die niet of nauwelijks bekend is met het fenomeen gilden.
Zo mocht ik in oktober een lezing houden voor de
Helmondse afdeling van de PCOB, de protestantse evenknie
van de Katholieke Bond van Ouderen. Gewapend met
laptop en Powerpoint vertrok ik richting Sperwerstraat in
Helmond, aan de andere kant van Kanaal dus op voorhand
al spannend, om op een druilerige woensdagmiddag een
presentatie te houden over gilden in het algemeen en ons
eigen gilde in het bijzonder. Met het document “GILDE
VAN SINT ANTONIUS ABT LIEROP HET JAAR
DOOR....” als leidraad en Wikipedia als alternatieve
kennisbron heb ik gedurende anderhalf uur het publiek
weten te boeien met het reilen en zeilen binnen ons gilde.
Althans, op een enkeling na die, ook dankzij de hoge
kamertemperatuur, moeite had de concentratie vast te
houden.

Teerdag
Op zaterdag 11 januari-2020 houden wij onze jaarlijkse
teerdag. De teerdag start on de ochtend met een Heilige
Eucharistie viering gevolgd door de algemene jaarvergadering
in gildehuis Eet- en Drink Café het Jagershuis. Er wordt
afgesloten met de teeravond bij Zaal Nellie van Oosterhout
waar gezorgd wordt voor vermaak, eten en drinken.
Binnenkort krijgt u hiervoor een uitnodiging toegestuurd.
Schroom niet en schrijf uzelf uw partner en eventueel
kinderen in om deel te nemen aan deze teeravond. Uiteraard
bent u ook welkom om de mis en/of vergadering bij te wonen.
Hopelijk ontmoeten we u tijdens de teerdag.

Buurten met de gildedames
Ingezonden door Hannie van de Ven
Op 15 November 2019 kwamen de dames bij elkaar voor hun
jaarlijkse bij-buurt avond. Hieronder een verslagje van
Hannie van de Ven.
Dit jaar waren we uitgenodigd bij koningin Pieta. We zijn er
allemaal, Petra, Ine, Sylvia, Josephine, Lia, Robin, Toos,
Hannie, Els en natuurlijk onze gastvrouw Pieta. We genoten
van de heerlijke door Pieta gebakken vlaai en de hapjes en
drankjes. Lia liet ons weten dat ze weer in ’t zadel zit met haar

paard Jony, maar het vergt nog veel oefening voordat ze mee
kunnen in de optocht. Ja Lia alles heeft z’n tijd nodig en
oefening baart kunst!!! Robin laat weten dat het pak voor ons
toekomstige nieuwe geüniformeerd lid ,vriendje Dirk, bijna in de
maak is. Verder hebben we ook zeker nog veel plezier gehad
met nakeuvelen over ’t afgelopen gildejaar. Met de mededeling
van Toos dat we volgend jaar bij haar van harte welkom zijn
nemen we rond middernacht afscheid van Pieta en hebben we
weer een hele gezellige dames avond gehad.

Intocht Sint in Lierop:
Door zieken en andere verplichtingen hebben op deze dag
minder gildenleden dan normaal deelgenomen aan de intocht
van de Sint. Omdat we samen met het OLV zijn opgetrokken
zag het er toch nog behoorlijk massaal uit. Samen met de fanfare
hebben we Sint en zijn Pieten bij 't Alfort opgehaald en hem
begeleid naar het kerkplein. Ook dit jaar liepen de beide gilde
voorop, met direct daarachter de Sint met zijn Pieten en als
laatste de fanfare. Sint werd op het kerkplein welkom geheten,
werd toegezongen door de vele aanwezige kinderen en kreeg een
vendelgroet van beide gilden. De fanfare speelde een aantal
authentieke sinterklaasliedjes welke de aanwezige kinderen en
volwassenen, uit volle borst mee zongen. Hierna vertrok de
stoet, fanfare voorop (!), naar gemeenschapshuis De Vurherd.
De fanfare speelde wederom een paar sinterklaasliedjes terwijl
de bezoekers naar binnen gingen. Sint bedankte de gilden en
fanfare voor de begeleiding en werden door hem uitgenodigd om
als afsluiting binnen een consumptie te nuttigen. Het was weer
een mooie intocht.

Familiegilde
Ingezonden door Peter Berkers
Mijn naam is Peter Berkers en ik ben lid van het Sint Antonius
Abt gilde. Ik ben al lange tijd benieuwd naar het hoe wij als
familienaam lid zijn van het Sint Antonius Abt gilde. Ik ben
hiermee aan de slag gegaan en ben tot het volgende gekomen.
Mijn overgrootvader Peter Berkers geboren op 19 oktober 1828
te Aarle-Rixtel trad op 26 juni 1858 in het huwelijk met
Petronella Goossens. Zij was op 6 mei 1827 te Lierop geboren
en dochter van Gerardus Goossens geboren in Lierop op 7
december 1780 en van Hendrica Gielens geboren op 21
september 1787 te Deurne-Liessel. Gerardus en Hendrica traden
op 1 februari 1823 in het huwelijk. Vermoedelijk werd Peter
Berkers lid van het Sint Antonius Abt gilde door het huwelijk
met Petronella Goossens omdat het niet via zijn vader Hendricus
Berkers geboren te Mierlo op 12 november 1794 kon lopen. Dus
ik moest verder zoeken. De vader van Gerard Goossens was
Peter Goossens (Goesens) en geboren te Deurne-Vlierden. De
moeder was Aldegonda van Duijnhoven geboren te Vlierden.
Dus beide ouders konden de bloedlijn niet hebben doorgegeven.
Na wat zoeken bleek dat Gerardus Goossens eerder in het
huwelijk was getreden op 20 februari 1814 met Elisabeth
Kerkhoff, zij overleed op 10 mei 1820. Elisabeth Kerkhof
geboren te Lierop op 21 oktober 1779 was de dochter van Jan
Kerkhoff geboren te Lierop en Hendrien van Bree geboren te
Vlierden. Huwelijksdatum 14 februari 1762. Rond deze tijd
wordt er wel een Jan Kerkhoff vernoemd in de gildeboeken maar
ik kan helaas nog niet bewijzen dat het om een en dezelfde
persoon gaat.

Oud ijzer actie
Ingezonden door Ton van de Ven
Ton is de oud-ijzer coördinator van ons gilde.
Wat gebeurt er nou eigenlijk om de oud ijzer actie elk half jaar
vlot te verlopen en in goede banen te leiden? In januari wordt
door onze dekenschrijver Hannie van de Ven (ahum) bij de
gemeente gevraagd om bevestiging (vergunning) van de inzamelingsdata, doorgaans de laatste zaterdag in maart en in
oktober. Ongeveer twee weken vóór de inzameldag worden de
gildenbroeders en -zusters door mijn steun en toeverlaat medecoördinator Wim van Brussel en ondergetekende gebeld met het
verzoek om medewerking te verlenen, wel of niet met auto en/of
aanhanger. De opkoper van oud ijzer wordt benaderd voor de
plaatsing van de containers op de vrachtwagenparkeerplaats
naast de A67. Een niet onbelangrijk punt (voor sommigen wel
het allerbelangrijkste) is dat er ook koffie, thee en koeken op het
terrein wordt gezorgd, meestal aangeleverd door Josephine
Thijs. Bij ons gildenhuis Eet- en Drinkcafé 't Jagershuis wordt
met Ad de Groot afgesproken voor erwtensoep (de Gruun Soep).
Tien dagen vóór de inzameldag worden door 'n tiental gildenleden in Lierop huis-aan-huisfolders rondgebracht. Op de inzameldag komen de gildenbroeders en -zusters rond negen uur
bijeen en worden de eerste routekaartjes met straatnamen
uitgegeven en worden de chauffeurs met aanhanger en bijrijders
op pad gestuurd. Bij terugkomst van de volle aanhangwagens
worden de "edele" metalen (non-ferro: koper, aluminium, lood,
rvs etc) en ijzer van elkaar gescheiden. In twijfelgevallen hebben
we twee gespecialiseerde mannetjes rondlopen die wel uitkomst
kunnen bieden of anders doet een magneet meestal ook wel
wonderen. Oud ijzer (schroot) wordt direct in de containers
geladen en de overige waardevollere metalen worden op één
hoop verzameld. Voor de chauffeurs met bijrijders snel nog even
een welverdiend bakkie met koek om even op adem te komen
alvorens weer op pad te gaan voor de volgende route. Nadat alle
routes gereden zijn en alles in de containers is verstouwd,
worden de "edele" metalen op een aparte aanhanger geladen.
Deze worden op een later tijdstip naar de opkoper gebracht en
door een paar gildenbroeders op lokatie uitgesorteerd en worden
dan pas afzonderlijk per metaalsoort gewogen. De containers
met schroot worden op de dag zelf door de opkoper nog
opgehaald en gewogen. Het terrein wordt weer in oorspronkelijke staat opgeleverd. Dozen, plastic zakken en ander afval
worden verzameld en afgevoerd. Dan is het bijna klaar, maar
eerst nog alle medewerkers naar 't Jagershuis voor een heerlijke
kop Gruun Soep en eventueel 'n drankje.
Tot zover een beknopt verslag van wat er zo allemaal komt
kijken bij zo'n dag....
"De oud-ijzer coördinatoren"
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Agenda t/m Maart 2020
11-Januari
13-Januari
28-Maart

Teerdag
Kaartavond (Jagershuis)
Oud ijzer actie

NIEUWSBRIEF
Lente 2020
Jaargang 20-01
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
Op dit moment staat de wereld in brand. Wij allen worden
geconfronteerd met een van de grootste crises die de
mensheid wereldwijd meemaakt. Het Corona virus (Covid19) slaat nu bijna overal ter wereld toe. Overheden nemen
maatregelen om in ieder geval de medische gevolgen van dit
virus in te perken. Waar de oudere generatie de discipline
kan opbrengen om opgelegde regels te volgen, zien we dat
de jongere generatie diezelfde regels wat ruimer neemt.
Hiermee wordt het risico dat het aantal besmettingen met
het virus toeneemt, met als gevolg dat Nederland onvoldoende “Intensive Care” bedden beschikbaar heeft om alle
patiënten die dat nodig hebben te behandelen, wat er toe
leidt dat er keuzes gemaakt moeten worden welke patiënten
wel en welke niet behandeld kunnen worden. Om o.a. deze
reden heeft het bestuur besloten de oud ijzer actie van
zaterdag 28 maart uit te stellen. Ook vergaderingen zijn
voorlopig opgeschort. Dagelijks bestuur wordt nu m.b.v. de
moderne media (WhatsApp, telefoon en e-mail) geregeld.
Voorop dit Klökske hebben we de geplande agenda geplaatst. Afhankelijk van de ontwikkelingen komende
weken/maanden worden activiteiten mogelijk afgelast. Als
dit gebeurt, zullen we u op de hoogte houden. Voor nu
wenst de redactie u en de uwen veel sterkte in deze bizarre
tijd. De rest van dit Klökske is opgemaakt voordat het
Corona virus toesloeg.

Teerdag 2020
Onze teerdag werd dit jaar gehouden op 11 januari, terwijl
deze traditioneel gehouden zou moeten worden op de
zaterdag die het dichtst bij of op de patroonsdag van St
Antonius van Egypte, op 17 januari, ligt. De dichtst bij
zijnde zaterdag zou 18 i.p.v 11 januari moeten zijn. De
reden voor het verzetten van de teerdag is, dat we op 18
januari geen gebruik konden maken van zaal Nellie van
Oosterhout, waar we sinds jaar en dag gebruik maken van
de uitstekende service. De zaal was deze avond in gebruik
voor de prinsenreceptie van carnavalsvereniging de “Kaauw
Voetjes”. Behalve de datum verliep de teerdag zoals
gebruikelijk. De dag startte met een Heilige Eucharistie
viering, waarna we in ons gildehuis "Eet- en drinkcafé 't
Jagershuis” onze jaarvergadering hielden en de dag afsloten
met de teeravond bij zaal Nellie van Oosterhout. De Heilige
Eucharistieviering werd zoals gebruikelijk voorgegaan door
onze gildepastor Jan Zwirs. Het werd een inspirerende
dienst in een goed bezette kerk.
Tijdens de jaarvergadering deelde voorzitter Jos dat we er
2019 drie leden, te weten Frits Aarts, Jan Kanters en Frans
van de Vranden, zijn overleden en dat er acht nieuwe leden
zijn ingeschreven. Het aantal leden per 15 december 2019 is
284, waarvan 7 jeugdleden. Totaal aantal geüniformeerden
is 45, waarvan 7 jeugdleden zijn. De jaarlijkse acties hebben
dankzij de inzet van vele vrijwilligers een mooi bedrag opgeleverd. Er zijn nieuwe vendels besteld die eind februari
geleverd zijn. Afgelopen jaar is besloten de onze vier gildetrommen te laten reviseren. Twee zij inmiddels terug en
worden tijdens de vergadering vol trots aan de aanwezige
leden getoond. Het Mariabeeld wat in de kapel bij schiet-

terrein de Roovere hoort te staan, wordt op dit moment gerenoveerd. Verwachting is dat het beeld met Lierop Kermis
weer op haar plaats staat.
Ronny legt het financieel verslag van de Roovere en het gilde
voor aan de leden. De kascontrolecommissie bestaande uit:
Ine van de Ven (2020), Frans Verberne (2021) en Rob van
Seggelen (2022) rapporteren hun bevindingen aan de leden en
adviseren het financieel verslag van Ronny goed te keuren. Ine
van de Ven treedt af en Sylvia Sijbers volgt haar op. Het
programma van 2020 wordt: Kringdag Peelland Lambertus
gilde Someren Eind 13 september 2020 en het Mini gildefeest
Sint Servatiusgilde Lieshout 21 Juni 2020. Op 7 juni houden
we de tweejaarlijkse familiedag op schietterrein de Roovere.
Alle leden kunnen zich te zijner tijd inschrijven om deel te
nemen aan deze dag.
De Leidraad van het gilde is aangepast. Grootste aanpassing is
dat we nieuwe leden buiten Lierop vragen contributie te
betalen. Leden die nu niet contributie-plichtig zijn kunnen
zich aanmelden om ook contributie te betalen. Bij jubilea
hebben enkel de leden die contributie bijgedragen hebben voor
het gehele lidmaatschap recht op een jubileumspeld: zilver,
goud, goud-met-briljant. Ronny en Jasper Thijs waren aftredend bestuurslid en zijn beiden voor vier jaar herkozen in het
bestuur.
De teeravond werd goed bezocht en was gezellig. Dit jaar
hadden we maar één jubilaris: Martien van de Ven (waarover
later in dit Klökske meer). De avond werd begonnen met een
kopje koffie in het café waarna we naar de zaal gingen. Daar
aangekomen werd de teeravond geopend met een lopend
buffet, waarna de deelnemers onder het genot van een drankje
een praatje met elkaar konden maken. Niet al te lang daarna
werd het door Sylvia en Rob gemaakte ganzenbord met
enveloppenspel gespeeld. Iedereen liep door elkaar en hielp
elkaar met het beantwoorden van de meest uiteenlopende
vragen. Uiteindelijk na ruim anderhalf uur was er een team
wat de eindstreep haalde, waarmee het spel stopte. Na de prijsuitreiking bleef het nog lang gezellig.

Martien van de Ven 75 jaar lid
Tijdens de teeravond op 11 januari mocht hoofdman Jos gilde
lid Martien van de Ven huldigen met zijn 75 jarig lidmaatschap van ons gilde. Dat de Van de Ven’s sterke mensen zijn
blijkt uit het feit dat vader Nard en broer Frits eerder al hun 75
jarig gildejubileum hebben mogen vieren. Het was maar goed
dat Martien dit jaar de enige jubilaris was. Dit in tegenstelling
met 5 jaar geleden toen hij zijn 70 jarig jubileum vierde. Op
die dag werd de spanning flink opgebouwd en was Martien als
laatste jubilaris aan de beurt om gehuldigd te worden. Martien
vond het toen veel te lang duren en heeft toen verschillende
mensen aangesproken met de mededeling: “Als dit nog langer
gaat duren, ben ik weg!”. Gelukkig hebben deze mensen er
voor gezorgd dat Martien net genoeg geduld op kon brengen,
en zo toch nog zijn eigen jubileum bij kon wonen. Hoewel
Martien nooit in uniform is gegaan, draagt hij het gilde een
warm hart toe. Zo was hij in 1995 een van de schenkers van de
commandantstok met Antonius beeld welke altijd mee gaat als
we er geüniformeerd op uittrekken. Een kopie van dit beeld is
5 jaar geleden tijdens zijn 70 jarig jubileum aan Martien
uitgereikt en staat nu bij hem thuis op de vensterbank. Omdat

een 75 jarig lid al een hele collectie speldjes en beeldjes heeft,
heeft het bestuur ooit besloten om voor het 75 jarig jubileum
een mooie persoonlijke oorkonde te laten maken. Onze
hoofdman kreeg de eer deze aan Martien te overhandigen. Na
de huldiging kregen de op de teerdag aanwezige leden de
gelegenheid een zichtbaar trotse Martien te feliciteren.

Kaartavond
Als laatste activiteit van de teerdag werd op maandag 13
januari onze kaartavond georganiseerd in ons gildehuis. Dit
jaar waren er geen deelnemers voor het Jokeren. Wel werd er
door 22 personen gerikt aan 5 tafels. Na het rikken werd
geschakeld naar het toepen om worst. Deze vond gretig aftrek.
De avond werd geeindigd met de prijsuitrijking waar Harrie
van Bussel de eerst prijs in ontvangst mocht nemen.

Peter Berkers onderscheiden
Na 20 jaar heeft Peter Berkers op zaterdag 7 maart tijdens de
jaarvergadering van de kring Peelland na 20 jaar zijn
activiteiten m.b.t. de SAT (Studie, Archief en Tentoonstelling)
ter beschikking gesteld. Dit was voor het kringbestuur
voldoende aanleiding om Peter te onderscheiden met de
kringonderscheiding “lid van verdienste”. Alvorens Peter de
versierselen behorende bij deze onderscheiding op te spelden,
memoreerde kringvoorzitter Henk de Hair aan de vele
verdiensten die Peter voor het gildewezen heeft gehad. Zo
werd o.a. genoemd dat Peter 47 jaar vendelier is, 2 keer
koning is geweest, bestuurslid van ons gilde is, 23 jaar schiet
met kruisboog en geweer, nederlands kampioen kruisboog is
geweest, archivaris, verzorgen tentoonstelling (samen met
Berthie), en fotograaf van ons gilde is. Daarnaast was hij een
van de oprichters van de Antonius Kapel, is hij altijd als
vrijwilliger betrokken bij onze jaarlijkse oud ijzer en
geranium acties. Buiten het gilde zijn Peter en Bertie jarenlang betrokken bij het inzamelen van kleding en speelgoed
voor een Pater in Brazilië.

Familieberichten
Op 22 december 2019 is op 86-jarige leeftijd onze gildebroeder Frans van de Vranden te Deurne overleden. Frans
werd in 1970 lid van ons gilde. Hij kon lid worden doordat hij
gehuwd was met Jo van de Ven, dochter van gildebroeder
Hannes van de Ven. Het gilde zou hem tijdens de teerdag
2020 willen huldigen ter gelegenheid van zijn 50 jarig lidmaatschap, maar om gezondheidsredenen had hij al eerder
aangegeven hierbij verstek te moeten laten gaan.
Met leedwezen hebben we vernomen dat onze gildebroeder
Louis Berkemeijer op maandag 13 januari te Helmond is
overleden. Hij was 50 jaar lid van ons gilde. Hij werd lid in
1970 door in het huwelijk te treden met Gerrie van Eijk,
dochter van ons voormalige koning Frans van Eijk. Tijdens de
teerdag zou het gilde de eer gehad hebben om hem te huldigen
met zijn gouden jubileum als lid van ons gilde, echter zijn gesteldheid liet dit helaas niet toe.
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Agenda t/m Juni 2020
27-Apr
2-Mei
17-Mei
07-Juni

Opening Koningsdag Lierop en
aubade Someren
Geranium actie
Ommel Gildemis
Familiedag SAA [ de Roovere]

Agenda onder voorbehoud van de ontwikkeling rondom het
Corona virus en de maatregelen die de overheid dien ten
gevolge neemt.

NIEUWSBRIEF
Zomer 2020
Jaargang 20-02
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
Wat een paar maanden geleden begon als een “griepje” is
inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde pandemie
waaraan honderdduizenden mensen zijn bezweken. Ik heb
het over het Corona virus wat de wereld stevig in haar greep
heeft. In Nederland is weliswaar laat, maar adequaat
gereageerd. We kregen te maken met de “intelligente
lockdown” en de “anderhalve meter” maatschappij.
Iedereen moest zo veel mogelijk thuisblijven. Deze ingrepen leidden ertoe dat de z.g. piek afnam en wij vanaf begin
mei langzaam maar zeker meer vrijheid kregen en o.a. weer
naar de kapper mochten. Voor het gildewezen waartoe wij
behoren betekende de lockdown dat we stil kwamen te
liggen, geen enkele activiteit kon doorgang vinden. Zo zijn
de oud-ijzer actie eind maart, de geranium actie begin mei,
de familiedag in juni en het gildefeest in Venray afgelast of
afgeblazen. Deze maand kwam daar ook nog de mededeling
bij dat het kringgildefeest van het Lambertus Gilde in
Someren-Eind is uitgesteld tot 2023. Al met al begint het
erop te lijken dat 2020 een verloren gildejaar wordt. Maar,
toch gaan we een poging wagen om de belangrijkste
activiteit van het gilde, het tweejaarlijkse koningschieten
waarvoor wij dit jaar aan de beurt zijn, door te laten gaan.
Zie verderop in dit Klökske hoe we dit aan willen pakken.

Koningschieten Kermismaandag
De belangrijkste gebeurtenis van het gilde is het twee
jaarlijkse koningschieten waarvoor wij dit jaar aan de beurt
zijn. De geplande datum voor deze activiteit is 21 september
(kermismaandag). Zoals het er nu naar uitziet zal het
koningschieten er vanwege de corona crisis anders uit gaan
zien dan we gewend zijn. We zullen maatregelen moeten
nemen om de aanwezigen bij deze activiteit te beschermen
vtegen het virus. Het bestuur heeft de wil uitgesproken er
alles aan te doen om ook in deze bizarre tijden een nieuwe
koning te schieten. Bij voorkeur op kermismaandag, met
een Eucharistie viering, koffietafel, de leden van beide
gilden en met publiek. We verwachten dat we opgesomde
niet volledig waar kunnen maken omdat het virus ook in
September nog onder ons zal zijn. Afhankelijk van hoe de
situatie er in september uit ziet, zal het bestuur de
organisatie van het koningschieten geheel, gedeeltelijk of
alternatief opzetten. In de minimale opzet zullen enkel de
deelnemers aan het koningschieten aanwezig zijn. In de
gehele setting organiseren we als we de kermis maandag als
vanouds. De uitvoering op 21 september zal hier ergens
tussenin liggen. Omdat het bestuur nu nog niet weet hoe het
er uit gaat zien, willen we van de niet geüniformeerde leden
zo snel mogelijk weten wie mee gaat schieten voor de
koningstitel. Geüniformeerde leden zijn via een andere weg
bevraagd. Wanneer u (ongeïnformeerd lid) mee wil
schieten, vragen wij u dit vóór 31 juli via mail of telefoon
kenbaar te maken aan het secretariaat. Het E-mail adres of
telefoonnummer vindt u op de laatste pagina van dit
Klökske.

Besturen in Coronatijd
Om alles binnen het gilde draaiende te houden moet er achter
de schermen over het een en ander vergaderd worden.
Normaal gesproken komt het bestuur eens per maand bij een
van de bestuursleden samen om te overleggen over het reilen
en zeilen van het gilde. Maar hoe konden we dat doen als dat
samenkomen niet meer mocht vanwege de COVID-19
maatregelen. Met die vraag kwamen wij na de aankondigingen
van minister-president Rutte te zitten. Gelukkig is het bestuur
bij de tijd en werd al snel besloten via ZOOM te gaan
vergaderen. ZOOM is een app waarmee men kan videobellen
met een groep, ideaal voor het bestuur dus. Via deze app kon
het bestuur alsnog (digitaal) bijeenkomen. En ja, soms gaat er
een beeld op zwart, gaat het geluid uit, zit je in iemands
neusgaten te kijken of loopt er een partner op de achtergrond… maar toch was deze app voor het bestuur een
uitkomst. In het begin was het natuurlijk even wennen, maar
inmiddels zijn de bestuursleden al redelijk bekwaam met deze
nieuwe manier van vergaderen. Als iedereen zich heeft
ingelogd in de app en klaar zit met een kopje koffie of thee
opent hoofdman Jos de vergadering. Zijn eerste vraag luidt
altijd: ‘Is iedereen nog gezond?’. Als dit door allen is
bevestigd, kunnen we de vergadering beginnen. Nou zou je
zeggen dat er niet veel te bespreken valt als je als gilde alle
activiteiten noodgedwongen af moet gelasten, maar daar kun
je je in vergissen. Activiteiten afgelasten is namelijk ook een
regelwerk, je wilt natuurlijk niet dat de straten van Lierop
volstaan met ijzer dat niet wordt opgehaald. En verder moet er
natuurlijk ook gekeken worden naar activiteiten die we
moeten aanpassen, want hoe gaan we dit jaar het koningschieten regelen? Zo zie je maar dat ook al is het nu
komkommertijd voor het gilde, het bestuur zit niet stil en
ZOOMt er op los.

Status juni 2020
Wat weer een mooi gildejaar had moeten worden met
gildefeesten, familiedag, schietwedstrijden en kasspekkers als
geraniumactie, oud ijzeractie en eurosjopper, is abrupt aan een
einde gekomen door beperkende maatregelen rondom het
coronavirus. Hèt hoogtepunt van dit jaar zou toch weer het
koningschieten worden, welke traditioneel plaats vindt op
kermismaandag. Wie zou onze nieuwe koning worden?
Krijgen we überhaupt wel een nieuwe koning? Op dit moment
is het nog onzeker of dit wel (of niet) door kan gaan. Wanneer
dit niet het geval is, zou dit (met uitzondering van de
oorlogsjaren) sinds 1922 niet meer gebeurd zijn en zullen
Toon en Pieta Manders-Daniëls nog eens twee jaar als ons
koningspaar fungeren. Het bestuur in ieder geval bezig alle
opties tegen het daglicht te houden en zal proberen - als
enigszins mogelijk is - deze dag tòch door te laten gaan, eventueel ook onder beperkende omstandigheden.

Koning en keizer
Ons gilde schiet heden ten dage om de twee jaar voor een
nieuwe koning en doet dat in even jaren. In de oneven jaren
schiet ons zustergilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven
Weeën. Weer andere gildes schieten elk jaar of elke drie of
zelfs elke vier jaar. Ieder gilde heeft zo haar eigen tradities
wat betreft het koningschieten. In de beginjaren van ons gilde
werd er nog niet vast om de twee jaar geschoten. Soms twee
keer per jaar, soms jaarlijks, maar het is ook wel eens
voorgekomen dat er maar liefst zeven jaar tussen zat. Vanaf
1922 is het elke twee jaar. De koning is de allerbelangrijkste
en allerhoogste persoon binnen het gilde. Na het einde van het
koningschap is de koning verplicht het gilde een koningsschild te schenken. Zichzelf tot koning schieten is doorgaans
een unieke prestatie, zeker gezien als het 'n groot gilde betreft.
Maar er bestaan ook gildes waarvan elk lid koning is geweest.
Wanneer een gildelid overlijdt en bij leven nooit koning is
geweest, dan wordt er bij de afscheidsdienst met gildeneer de
koningsvogel op de kist van de overledene gelegd en is deze
persoon koning voor één dag.
Bij ons gilde word je keizer wanneer je drie keer opeenvolgend de vogel er afgeschoten hebt. Bij andere gildes hoeft het
niet per se drie keer achter elkaar, maar drie keer in zijn
totaliteit. Er kan maar één keizer in het gilde zijn en deze blijft
dat voor het leven. Mochten anderen ook, na drie keer koning
geweest te zijn, aanspraak kunnen maken op het keizerschap,
dan worden deze in de "keizer in de wacht" . Dit alles wordt
vastgelegd in de statuten of de Caert van het gilde.
Ons gilde heeft nog nooit een keizer gehad, althans niet terug
te vinden in de archieven. Er zijn wel vijf schutters, voor
zover bekend, die de vogel er twee keer achter elkaar er
afgeschoten hebben.
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Agenda t/m Sep 2020
19-21 Sep

Lierop Kermis

Agenda onder voorbehoud van de ontwikkeling rondom het
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NIEUWSBRIEF
Herfst 2020
Jaargang 20-03
Gilde van Sint Antonius Abt
Inleiding
Aanzeggen kermis door de leden bij het bestuur, een jaarlijks terugkerend gebeuren: afgelast. Opening kermis op
zaterdag samen met ons zustergilde OLV en de fanfare Sint
Willibrordus met een rondgang lang alle horecagelegenheden in Lierop om de kermis te openen: afgelast. En zo zijn
er de afgelopen maanden vele gildeactiviteiten afgelast.
Maar het koningschieten, het tweejarig hoogtepunt, waarbij
men zich tot koning van ons gilde kan kronen, kon gelukkig
wèl doorgaan. Het bestuur heeft verschillende scenario’s
beoordeeld van afgelasten tot doorgaan als was er geen
corona; iedere situatie heeft zijn eigen voors en tegens.
Doorgang dat was het eerste besluit en dan ga je kijken hoe
dan? Het minimale noodscenario met alleen deelnemende
schutters was het ene uiterste, de andere kant van wat
mogelijk was moest passen in onze verantwoordelijkheid en
getoetst worden aan gemeentebeleid. Een draaiboek hiervoor werd opgesteld, besproken, aangepast en na weer enige
aanpassingen later was de kogel eindelijk door de kerk. Een
maximum van 175 personen verdeeld over schietterrein “De
Roovere” met inachtneming van de geldende corona regels
en het koningschieten kon gedeeld worden met de gildeleden en Lieropse bevolking. Het schietterrein wordt opgezet zodat eenieder een zitplek op correcte afstand heeft en
handhaving wordt ondersteund door een viertal gildeleden
in herkenbare groene hesjes. Ondanks dat het anders was
heeft de schrijver de indruk dat er een mooie invulling is
gegeven aan deze kermismaandag. Het anders was zo slecht
nog niet en wie weet een nieuwe traditie, maar dan alleen
voor de goede dingen de rest... graag weer naar Lierop om
de koning te presenteren aan het Lieropse volk.

Rabo Clubkas actie 2020
Dit jaar waarin corona een effect heeft in ons aller dagelijks
leven, heeft het gilde meer dan ooit behoefte aan de steun
geboden middels de Rabo-clubactie. We hopen dan ook van
harte dat één van de 5 stemmen naar jullie gilde zal gaan.
Noot: uitsluitend Rabo leden kunnen stemmen aanvragen en
deze uitbrengen, maar ook niet Rabo leden kunnen natuurlijk in de familie en vriendenkring vragen het gilde gunstig
gezind te zijn. Op voorhand hiervoor dank aan eenieder.

Gildetrom digitaal
Bericht uit de Gildetrom, het blad voor en door de Noord
Brabantse schuttersgilden, is digitaal beschikbaar. Men kan
zelf tot 1954 terug in de tijd naar jaargang 1 No1. Zie
https://www.degildetrom.nl onder menu-item ARCHIEF.

Koningschieten
Zaterdag
Zaterdagmorgen kwam het bestuur samen met de aangewezen handhavers bijeen op het schietterrein om de laatste
puntjes op de i van het opgestelde corona-proof-protocol te
zetten. Looproutes worden uitgezet, hoe wordt de controle
aan de ingang bepaald, hoe kan de 1,5 meter afstand worden
gewaarborgd, is de ruimte bij het Mariakapelletje wel voldoende, waar moet de drankuitgifte komen, etc. Polsbandjes
worden beschikbaar gesteld door Mark van Horik, deze

moeten het maximale aantal van 175 aanwezigen waarborgen.
Krijtspuitpunten bij de Mariakapel geven aan waar elk gildelid
moet gaan staan. Een "provisorisch" herentoilet aan de achterzijde binnen de schuilkeet moet uitkomst brengen om de verschillende looproutes niet in de weg te zitten. Tachtig tafels
met stoelen te leveren door TOP geven vrije uitkijk op de
schutsboom en tevens wordt daardoor de 1,5 meter afstand afgedwongen. Een uitgebreide kit met handgel, hesjes, afzetlint
etc zal maandag ingezet worden. Het schietterrein en kruisboogterrein worden nog grondig aangeharkt. We zijn klaar
voor maandag!
Een saillant detail: voor deelname aan het koningschieten is
er voorinschrijving geweest, echter Rob van Seggelen heeft
zich hiervoor te laat opgegeven. Hoofdman Jos van Lieshout
was niet te vermurwen, maar dankzij meerderheid van stemmen heeft het bestuur Rob tòch toestemming gegeven deel te
nemen.
Maandag
Wegens gezondheidsredenen van onze huidige koning Toon
Manders moet koningspaar Toon en Pieta helaas verstek laten
gaan. We wensen Toon beterschap en veel sterkte toe. Tevens
danken wij Toon en Pieta voor hun waardige representatie van
het gilde. Ronny en Josephine zullen vandaag de honneurs
waarnemen. Op eigen gelegenheid begeven zich de gildebroeders en -zusters van ons gilde Sint Antonius Abt en Onze
Lieve Vrouw van de Zeven Weeën naar de koepelkerk, waar
iedereen begeleid wordt naar diens aan te wijzen zitplaats. Dit
onder tromgeroffel van slechts twee tamboers achter in de
kerk om tòch enigszins het traditionele gildegevoel luister bij
te zetten. De Heilige Eucharistieviering wordt door gildepastor
Jan Zwirs voorgegaan. Een inspirerend begin van de dag van
het koningschieten. Daaraanvolgend wordt, in tegenstelling
met andere jaren namelijk een vendelhulde bij het Henricushof, rechtstreeks naar ons gildehuis Eet- en drinkcafé 't
Jagershuis gegaan om aldaar de koffietafel te nuttigen, maar
wel weer op eigen gelegenheid. Plaatsen worden door leden
van het bestuur aangewezen. Na deze uitermate lekkere
koffietafel wordt de gang ingezet naar het schietterrein De
Roovere, ook weer individueel en zonder tromgeroffel. Niet
lang daarna en wordt men verzocht zich te begeven naar de
Mariakapel, alwaar met blauwe en rode krijtpunten aangegeven wordt, hoe de gildebroeders en -zusters op de vereiste
onderlinge afstand van elkaar moeten staan. Op de valreep
sluit ons erelid Lard Verhoeven nog bij de groep aan. Onze
hoofdman Jos van Lieshout verwelkomt nogmaals alle
gildenbroeders en -zusters en vraagt de aanwezigen drie
Weesgegroetjes te bidden voor een goed verloop van het
koningschieten. Dan is het de beurt aan de plaatsvervangende
koning Ronny en koningin Josephine een kaarsje op te steken
bij Maria, waarna de overigen uitgenodigd worden dit eveneens te doen. Dan is het tijd om, dit keer met een beperkte
groep, de boom te vrijen door drie keer linksom rond de
schutsboom te trekken. Het koningsvest komt op een prominente plaats onder de schutsboom te hangen. Het prachtige
koningsschild van en gedragen door koning Toon Manders
wordt in ontvangst genomen door de hoofdman, dat hierna een
definitieve plek gaat krijgen op het koningsvest. De hoofdman
dankt de helaas niet aanwezige Toon en Pieta voor de invulling van hun afgelopen regeerperiode.

Dan is het tijd om zich op te maken voor het daadwerkelijke
koningschieten. Dit keer is het geweer op een affuit geplaatst,
zodat na elke schietbeurt het geweer op een handige en veilige
wijze gedesinfecteerd kan worden. Het openingsschot wordt
verricht door gildepastor Jan Zwirs met een spectaculaire
voltreffer, waardoor de eerste splinters naar beneden dwarrelden. Dit wordt na loting gevolgd door tien schutters van het
gilde. De vogel mag de eerste ronde er niet van afgaan: elke
schutter moet wel de kans hebben gehad om de vogel naar
beneden te halen. Bij de zesde ronde begint de vogel al een
beetje op de spil te wankelen. Bij elk te nemen schot wordt
door roffels op de trom de spanning nog eens extra opgevoerd.
Door het laatste schot van de negende ronde komt de vogel
geheel los van de spil te hangen, maar de hevig teleurgestelde
schutter ziet de vogel helaas niet naar beneden komen. Dat
lukte de eerste schutter van de tiende ronde wèl! Rob van
Seggelen haalde met een welgemikt (91e) schot de zwaar
gehavende vogel met een forse klap meedogenloos naar beneden. Hij wordt direct hierna door het toegestroomde publiek
met een corona-elleboog gefeliciteerd. Rob is in 1996 al eerder koning geweest en is er als de kippen bij om de resten van
de vogel van de grond op te rapen, om zodoende te kennen te
geven dat hij wederom bereid is het koningschap te accepteren. Dit moet echter nog door het bestuur goedgekeurd worden. Het bestuur komt onder de boom bijeen en wordt de
beoogde koning Rob "gewogen". Na een korte discussie is het
bestuur eruit en hoofdman Jos verkondigt ten overstaande van
alle aanwezigen: "We hebben een nieuwe koning!" Hij zal de
archieven van het gilde ingaan als coronakoning. Er volgt nu
de officiële installatie van de nieuwe koning. De jongste
gildenbroeder van het gilde, in dit geval Jasper Thijs, houdt de
koning een tinnen schaal met water voor, zodat deze met
handwassing het koningschap "schoon" zal aanvaarden. De
koning droogt hierna zijn handen en legt een "silveren stuck"
in de schaal met water. Het koningsvest met de zilveren
koningsvogel (papegaai) en de lauwerenkrans wordt omgehangen door de hoofdman. Inmiddels is het gildevaandel op
grond gespreid, waarbij alleen de nieuwe koning de eer en het
voorrecht heeft hierover te mogen schrijden (dit privilege is
slechts behalve de nieuwe koning ook voorbehouden aan de
paus en de koning/koningin van Nederland). Bij de gokschut
heeft Willem Hurkmans met 13.13 uur de juiste tijd geraden.
Hierna volgt een officiële receptie en wordt de nieuwe koning,
normaliter met geldelijke handgift, nu met de corona-elleboog
nogmaals officieel gefeliciteerd. Inmiddels zijn de vrouw van
Rob, Marjan en zoon Mees op locatie gearriveerd. Het zustergilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën brengt op het
kruisboogterrein een mooie vendelhulde aan Rob. Ook ons
gilde brengt een vendelhulde aan de duidelijk vereerde Rob en
zijn gezin. De dag is inmiddels gevorderd tot aan 't aafteren en
komt ondanks alle beperkingen rondom het coronaperikelen
een einde aan een mooie dag van het koningschieten 2020.
Leve koning Rob!
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Gilde van Sint Antonius Abt
Kort

 koningsvogel (papegaai) 'LYROP 1620', dus nu 400 jaar
 23 jan jaarvergadering, o.a. verkiezing nieuwe hoofdman
 In 'De Gildetrom' Antoniuskapel en Mariakapel Lierop

Het werd wel weer eens tijd
Kermismaandag 21 september 2020. Een bijzondere dag,
dat was het. In Lierop kreeg ik de kans om in coronatijd
weer Koning van het gilde Sint Antonius Abt Lierop te
worden. Bijzondere omstandigheden vragen om een bijzondere Koning. Het werd wel weer eens tijd. In 1996 schoot ik
de houten vogel met het 171ste schot eraf. Eerlijk gezegd,
een beetje koning-onwaardig zoveel schoten. Dat moet met
minder kunnen. Een vereiste om mee te kunnen schieten, is
je aan te melden om mee schieten. Klinkt logisch. En dat is
het ook. Echter, men heeft geprobeerd dit tegen te gaan. Begrijpelijk gezien mijn talent. Dit is uiteraard niet gelukt.
Men ging ver. Zelfs werd geprobeerd de ballotagecommissie te manipuleren. Ja, zover ging het. Alles valt en staat bij
een goede, gedegen voorbereiding. Dat begint al bij het opstaan en allerlei rituelen die dan volgen. Laat ik dit verslag
beginnen bij de positionering tijdens de Heilige Mis. De rij
van de kerkbank, naast wie je zit en vooral naast wie je nìet
zit, zijn alles bepalend voor het welslagen van mission possible. Dan de koffietafel. Om überhaupt serieus mee te kunnen te schieten, ga je tijdens het ontbijt bij eetcafé 't Jagershuis naast pastoor Zwirs zitten. De stoel naast hem was vrij.
Hij geeft je essentiële informatie, tips en tricks. De gilderituelen werden aangepast. Op gepaste afstand kwamen we
bij elkaar bij de Mariakapel. Met een delegatie van beide
gilden werd drie maal rondom de Koningsboom gelopen om
deze te bevrijden van kwade geesten. Het schieten kon
beginnen. Je maakt een inschatting van de concurrentie.
Heb ik dat ervaren? Nee. Kunnen vinden? Nee. Om de volgorde van schieten te bepalen neem je een lot. Mijn lotnummer was 2. Helaas kon onze huidige Koning Toon Manders
niet aanwezig zijn. Elke nieuwe ronde begon bij mij. Ik had
de regie in handen. Onder het genot van een drankje was het
gezellig vertoeven. Met mijn eigen playlist op de achtergrond moest ik wachten op het juiste moment. Je kunt de
vogel er wel afschieten. Makkelijk. Beter is het te kiezen
voor een goed moment. Die kwam er eerder dan verwacht.
Tijdens het nummer A Farewell To Kings van Rush legde ik
aan. Het waarschijnlijke werd werkelijkheid. Ik schoot de
vogel bij de 100ste schot eraf. Het blijft een bijzonder moment als de vogel valt. In die paar seconden die de vogel of
'wat-er-nog-van-over-is’ nodig heeft om de grond te raken,
schoot er van alles door mijn hoofd. ‘Wat als het bestuur
een ander besluit neemt? Hoe zullen ze thuis reageren?
Waar liggen de brokstukken? Waarom maak ik niet zelf
eens zuurvlees? Wanneer maak ik de tuin winterklaar?’ Met
het oprapen van enkele stukken van de vogel accepteerde ik
het Koningschap. Het bestuur reageerde ook positief. Ik was
Koning. Gelukkig waren de reacties vanuit het thuisfront
hartelijk. ‘Gij Koning? Nee hè!’, waren de woorden van een
van mijn zonen. Tijdens het interview met Siris heb ik verteld dat mijn Koningschap anders gaat worden. Waarom ik
dit zei weet ik eigenlijk niet. We weten niet wat de gevolgen
van Covid-19 zijn de komende maanden. Ik hoop dat we de

gelegenheid krijgen om met het gilde activiteiten te kunnen
bijwonen. Hoe het anders gaat worden, zal ik moeten gaan ervaren. Het gilde is al ongelofelijk blij met mij als Koning; ze
krijgen er een Koningin bij. Toe maar. Het kan niet op. Met
een donatie liep ik na de installatie over het siervaandel.
Slechts voorbehouden aan de Groten der Aarde: Koningen.
Marjan en mijn zoon Mees maakten deze traditionele gilderituelen mee. Na het ontvangen van een vendelhulde van ons
zustergilde OLV en van ons gilde, werd er op gepaste manier,
elleboog/elleboog de felicitaties gedaan. Helaas geen rondgang door Lierop wat gebruikelijk is. De dag wordt afgesloten
op het gildeterrein. Zonder uniform een afzakkertje gedaan bij
café de Ontmoeting. Al met al een mooie en bijzondere dag
gehad.

Rabo ClubSupport 2020
De Rabobank maakte maandag 9 november de uitslag van de
Rabo ClubSupport 2020 bekend. Maar liefst 475 verenigingen
en stichtingen hebben er dit jaar aan deelgenomen. Ruim
tienduizend leden van Rabobank Peelland Zuid hebben elk vijf
stemmen uitgebracht en verdeelden het beschikbare bedrag
van maar liefst € 275.000 over de deelnemende clubs. Uit
Lierop deden er 26 clubs mee. Gilde van Sint Antonius Abt
mocht dit jaar € 267,25 ontvangen. Wij zijn Rabobank zeer erkentelijk voor dit mooi initiatief en danken vooral degenen die
aan ons gilde hun stem uitgebracht hebben.

Schieten met kruisboog en geweer
In 1995, dus al weer vijfentwintig jaar geleden, hadden we een
voorzichtige start gemaakt met het beoefenen van het kruisboogschieten op een bosperceel met een weitje aan de Vaarsehoefseweg nabij het Berkeindje. De grote promotor was destijds Sjef van de Ven en was tevens de eigenaar van dat perceel. Hij kocht twee kruisbogen, een rechts- en een linkshandige. Ofschoon Sjef van nature rechtshandig was, moest hij
toch met een linkse boog schieten, omdat hij ten gevolge van
een jachtongeluk blind werd aan zijn rechteroog. Schutters
van het eerste uur waren o.a. Mies Sijbers, Sjef van de Ven,
Piet Berkers, Ronny Thijs, Huub van den Eikhof, Peter
Berkers, Wim van Brussel, Wim van Bussel en Henk Berkers.
In 1999 kregen we van familie Simon van den Boogaard uit
Heeze nòg een kruisboog geschonken. Deze behoefde enige
reparatie, maar bleef nogal moeilijk afstelbaar. In de wei werd
een ijzeren paal geplaatst die moest dienen als kruisboogboom
met wip. Er werd destijds geschoten met houten pijlen (later
van kunststof) die ondanks fluorescerende accenten tóch
moeilijk terug te vinden waren in de lange begroeiing. Het gebeurde weleens dat de zeis eraan te pas moest komen om eerst
wat brandnetels en ander onkruid weg te maaien. Zelfs belandden er wel 'ns pijlen op de grond van Jan van de Ven. En het
was niet altijd even veilig. Zaak was dat je de geschoten pijl
goed moest blijven volgen, zodat je deze bij het neerkomen
niet op je hoofd kreeg. Het gebeurde weleens dat er enkele
auto's verzet moesten worden, omdat bleek dat er pijlen zó afweken of afketsten dat ze op het zandpad terecht kwamen,
waar onze de auto's stonden geparkeerd. Het was in die tijd
met het schieten al met al "vrijheid blijheid". Er werd doorgaans wel op zaterdagmiddag geschoten, of niet of ooit op een
zondag, 't lag er maar aan hoe het uit kwam. Daar we eigenlijk

maar één deugdelijk werkende rechtshandige boog hadden, was
het moeilijk om deze boog goed af te stellen, omdat elke schutter immers toch anders gebouwd was en dus een bepaalde afstelling van de boog nodig had. In het jaar 2000 werd op schietterrein de “Roovere” begonnen met het plaatsen van schietbakken (kogelvangers) op de schietbomen voor geweerschutters.
Dit plan lag er al langer maar het financiële plaatje was toen pas
eindelijk rond. Hiermee kreeg het terrein ook een fikse opknapbeurt en kwam er een bronzen plaquette met de afdruk van de
koningsvogels van beide gilden. Dit bronzen plaquette werd
ontworpen, vervaardigd en tevens geschonken door bronsgieter
Ton van Schalen. Ook werd in die tijd het idee geopperd om het
schietterrein uit te breiden met een gedeelte voor het kruisboogschieten. Dus er werd daar een kruisboogboom geplaatst.
Op 2de Pinksterdag 12 juni 2000 vond de heropening plaats van
schietterrein de “Roovere”. Twee geweerschutters van het eerste
uur, te weten Wout Donkers van het gilde Onze Leve Vrouw
van de Zeven Weeën (OLV) en Sjef van de Ven van het gilde
van Sint Antonius Abt, onthulden de bronzen plaquette. Er werden op die feestelijke middag diverse wedstrijden gehouden.
Omdat we toen met beide gilden schoten op het schietterrein de
“Roovere”, gingen we langzamerhand elkaars disciplines uitoefenen en werd er al gauw een onderlinge competitie in geweerèn kruisboogschieten op zaterdagmiddagen opgestart. En er
kwam een tweede kruisboogboom bij. Inmiddels werd in Kring
Peelland de commissie (discipline) "Boogschieten (Hand- en
Kruisboog)" in het leven geroepen, want binnen onze Kring
waren diverse gildes ook begonnen met kruisboogschieten. Niet
lang daarna in 2001 werd gestart met een zomeravondcompetitie
binnen onze kring, gestimuleerd door ambassadeur Mies Sijbers. Hierbij werden nog extra ervaringen uitgewisseld en opgedaan. Onze schutters konden zo naast het kruisboogschieten
zich ook bekwamen in het geweerschieten en de geweerschutters van ons zustergilde OLV raakten steeds meer enthousiast
over het kruisboogschieten. Door de inmiddels opgedane ervaring en kennis, werd binnen niet al te lange tijd overgegaan naar
het zelf maken van persoonlijke kruisbogen zodat je die met
nauwkeurige precisie kon afstemmen en afstellen voor eigen
gebruik. Tussen de schutters van de twee gildes ontstond een
nauw samenwerkingsverband dat resulteerde in de oprichting
van de gezamenlijke "De Roovere schutters". Met grote regelmaat werd door onze schutters met succes deelgenomen aan
kruisboogwedstrijden, niet alleen binnen onze kring maar ook
daarbuiten. Zowel met viertal (korps) als individueel namen ze
meerdere malen deel aan het NBFS-toernooien. Ze konden zich
intussen behoorlijk meten met de top. Zo sleepten onze kruisboogschutters in korpsverband tot nu toe maar liefst elf keer de
1e prijs in de wacht en op individuele basis zeven keer! Peter
Berkers wist het zelfs tot Nederlands kampioen (!) te brengen
bij Kruisboogschieten op wip in 2004 te Oirschot. Eveneens
werd men ook steeds meer en meer bedreven in het geweerschieten: het meest succesvol was toch wel het korps met vijf 1e
prijzen. Onze schutters met zowel kruisboog als geweer op dit
moment zijn: Wim van Brussel, Ton en Dirk van de Ven, Peter
Berkers, Guus van de Ven. Schutter alleen met kruisboog is
Hannie van de Ven. Schutter alleen met geweer is Frans van de
Ven. Wilt u zelf getuige ervan zijn hoe goed onze schutters zijn,
kunt u 'n kijkje komen nemen op zaterdagmiddagen op schietterrein De Roovere aan de Herselseweg in Lierop.
Aanspreekpunt
B.g.g.
Banknummer
E-mail 't Klökske

: Hoofdman: Jos van Lieshout 0492-331736
: Dekenschrijver: Hannie van de Ven
: Rabobank IBAN: NL91RABO0128805978
: klokske@sintantoniusabtlierop.nl

Home page
E-mail
Facebook

: http://www.sintantoniusabtlierop.nl
: secretariaat@sintantoniusabtlierop.nl
: www.facebook.com/sintantoniusabtlierop

Agenda t/m maart 2021
23 jan
25 jan

Jaarvergadering in De Vurherd Teerdag
Kaartavond

27 mrt

Oudijzer actie

Agenda onder voorbehoud van de ontwikkeling rondom het
Corona virus en de maatregelen die de overheid dien ten
gevolge neemt

