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Jaaroverzicht St. Catharinagilde 2011 
 
Inleiding: 
 
Graag breng ik verslag uit van de activiteiten van ons gilde over het afgelopen 
gildejaar. Dit verslag begint traditioneel met de viering van Catharinadag 2010. 
 
Catharinadag 
De viering van Catharinadag stond in 2010 in het teken van het 60-jarig jubileum 
van onze Staande deken Martien van Santvoord. Na een H.Mis in de St. 
Lambertuskerk toog het gilde naar het dagadres de Steenoven. Na de gezamenlijke 
koffie was het tijd voor de traditionele koteletten met brood.  Tijdens de 
feestvergadering werd de jubilaris toegesproken door de vicevoorzitter van de 
Kring, de kringvoorzitter en de Oude Deken. De jubilaris ontving uit handen van 
Henk de Hair een fraaie oorkonde voor zijn 60 jarig jubileum. De jubilaris 
overhandigde op zijn beurt aan vendelier Ted Hegman een fraai zilveren 
draagschild met de tekst vendelier. In een zeer druk bezochte receptie brachten 
familieleden, gilden uit de regio en vrienden en kennissen de jubilaris een bezoek 
en drukten hem de hand. ’s Avonds genoten alle gasten van een geweldig warm en 
koud buffet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubilaris Martn van Santvoord 

 
Overlijden Harrie Hopstaken 
Op 23 december 2010 overleed op 75 jarig leeftijd onze Gildevriend Harrie 
Hopstaken. Hij heeft een kort ziekbed gehad. Ons gilde heeft een laatste 
bloemengroet gebracht en een advertentie in het Eindhovens Dagblad geplaatst. 
Tijdens de afscheidsmis heeft Ted Hegeman de slotceremonie met een vendel 
gebracht en heeft de Oude Deken kort gesproken. Ons gilde verliest een betrokken 
gildevriend die wij erg zullen missen.  
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op 17 januari organiseerde ons gilde ten huize van de Oude deken de 
nieuwjaarsreceptie. Het was wederom een gezellige bijeenkomst waar de meeste 
gildebroeders en zusters weer akte de precense gaven. 
 
Jubilarissen Stiphout 
Op zaterdag 22 januari hebben we 4 jubilarissen bezocht van het St. Antoiusgilde in 
Stiphout. Een zeer drukken receptie in het Aambeeld. 
 
Visavond/De Smed 
Later dan de bedoeling was hebben wij als gildebroeders de visavond gehouden en 
onze spijnde voldaan. In 2011 waren we te gast in zalencentrum de Smed waar we 
een prachtig menu hebben gehad. Tijdens de maaltijd heeft ons gilde haar eredeken 
Fons Jacobs een hart onder de riem gestoken door hem een fraaie bos bloemen te 
overhandigen. 
 
Kringdag Aarle Rixtel 
Op zaterdag 21 mei heeft ons gilde deelgenomen aan de opening van de 
kringfestiviteiten in Aarle Rixtel. Wij hebben een groep schoolkinderen begeleid naar 
het gildeterrein. Deze happening was in het kader van het jeugdwerk een mooi 
succes. Op zondag 22 mei was de eigenlijke kringdag en daar hebben wij als gilde aan 
deelgenomen. De optocht en de kringwedstrijden waren goed georganiseerd en we 
hebben een prachtige dag gehad. 
 
Jan Verspaget vrijwilligerspenning 
In dit verslagjaar hebben wij het heuglijke feit mogen vieren dat Jan Verspaget de 
stedelijke vrijwilligerspenning mocht ontvangen. In het jan Vissermuseum werd de 
penning uitgereikt door wethouder van den Heuvel. Na afloop hebben wij broeder Jan 
een vendelhulde gebracht. 
 
Helmond in Beeld 
Op zondag 26 juni hebben wij medewerking verleend aan Helmond in Beeld. 
Met de inrichting van een stand nabij het kasteel en vendeldemonstraties hebben 
we ons gilde op een mooie manier onder de aandacht kunnen brengen. 
 
Kermis aanzeggen 
Op Vrijdag 8 juli hebben de tamboers de kermis aangezegd bij de broeders, 
eredekenen en gildevrienden. Nadien hebben de broeders en gildezusters in de 
Gaviolizaal het kermisbier genuttigd.  
 
Koningschieten 
Zondag 10 juli had het jaarlijkse koningschieten plaats. Nadat we eerst de H. Mis in 
de Lambertuskerk hadden bijgewoond hebben we de uitsmijters gegeten in Hotel 
Lambert. Na de loting togen de gildebroeders en de gasten naar de schutsboom van 
het St. Antoniusgilde te Stiphout waar we wederom gastvrij zijn ontvangen. Koning 
Fred Luijben mocht zijn zilver inleveren en na een zinderende strijd wist ere deken 
deken Fons Jacobs de eerste Koningsvogel naar beneden te halen. De tweede vogel 
werd geplaatst en na een eveneens zeer spannende strijd wist Ted Hegeman het 
koningszilver te bemachtigen. Ere schutter werd Rosaline Verhofstadt en bij de 
jeugd wist Ivana Peters het erekruis te behalen. Het gilde kijkt terug op een zeer 
geslaagde dag en bedankt het St. Antoniusgilde wederom voor de geweldige 
gastvrijheid. 
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De beide koningen met de ereschutters 

 
Bezoek aan Mechelen 
Op zondag 11 september bezochten 3 Helmondse Gilden het gildejuweel te 
Mechelen. Samen met de erekoning in hun midden trok het Catharinagilde door de 
oude straten van Mechelen en werd deelgenomen aan diverse schietdemonstraties. 
Een zeer gezellige leuke dag waar iedereen met veel genoegen op terugkijkt. 
 
Website 
De website van het gilde krijgt steeds meer vorm. Dit jaar zijn er een aantal foto’s 
van zilver op geplaatst. Het bijhouden van de website is een leuke bezigheid en 
met name het brengen van nieuws kan een meerwaarde zijn voor onze website. In 
dit verslagjaar hebben 431 unieke bezoekers onze website bezocht. 
 
Patrones 
In dit jaar heeft ons gilde een nieuwe aanwinst gekregen. De zusjes Peters beelden 
om beurten De H. Catharina uit in de optocht. De “Patrones” draagt het gebroken 
rad als symbool van het gilde. Gildezuster Lucy Luijben heeft de kleding ontworpen 
en gemaakt. Het uitbeelden van de Patrones is een mooie aanwinst voor het gilde 
dat nu in de optocht, samen met de broeders, een mooi kleurrijk geheel vormt. 
 
Sinterkaas 
Op zondag 20 november hebben wij Sinterklaas naar de Lambertuskerk begeleid e 
na de viering hebben we een vendelhulde gebracht aan de goedheiligman. 
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De uitbeelding van de nieuwe Patrones 

 
Huisvesting/schutsboom 
In dit verslagjaar is er eindelijk vooruitgang geboekt op het huisvestingsvraagstuk. 
Na 10 jaar praten en overleggen heeft de gemeente ingestemd met het oprichten 
van een schutsboom op Binderen bij het Jan Vissermuseum. In  het museum zal ons 
gilde in 2012 ook een gildekamer gaan inrichten vanwaar we dan ons werk zullen 
gaan verrichten. Het bestuur en de gildebroeders zijn blij met het uiteindelijke 
besluit en zijn vol goede moed dat in 2012 de huisvesting en de ingebruikname van 
de nieuwe schutsboom feestelijk gevierd kan worden. 
 
Vergaderingen 
Het gilde vergaderd maandelijks met uitzondering van de maand december en 
augustus. 
 
Bestuurssamenstelling: 
Het bestuur wordt thans gevormd door; 
 
Ron Peters   Oude Deken 
Eef Luijben   Jonge Deken 
Ted Hegeman  Penningmeester 
Frank Koolen   Alg. bestuurslid 
 
 
Bestuur, 
St. Catharinagilde Helmond. 
 
Helmond, 2011 

 


