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Inleiding: 
 
Graag breng ik verslag uit van de activiteiten van ons gilde over het afgelopen 
gildejaar. Dit jaar begint traditioneel met de viering van Catharinadag 2011. 
 
Catharinadag 
Op de maandag voor 25 november hebben wij onze jaarlijkse patroonsdag 
gehouden. Om 10.30 uur hebben de broeders de H. Mis bijgewoond in de 
Lambertuskerk. Op het dagadres de Steenoven hebben de daggasten het 
traditionele gildeontbijt genuttigd. Tijdens de feestvergadering overhandigde oud 
Koning  Fred Luijben zijn zilveren schild waarop het geboortehuis op prachtige 
wijze afgebeeld staat. Het gilde heeft een mooie dag gehad en ’s avonds werd 
genoten van een warm/koud buffet. We kunnen wederom terugkijken om een 
mooie dag. 
 
Sinterklaasviering 
Ook in dit verslagjaar hebben wij de goedheiligman bij het Kasteel opgehaald en 
naar de Lambertuskerk gebracht voor de jaarlijkse viering. Na afloop hebben de 
vendeliers een vendelgroet aan sinterklaas gebracht op de kop van de markt. 
 
825 jarig jubileum Colveniersgilde 
Op zondag 11 december is ons gilde te gast geweest bij de broeders van het 
Colveniersgilde (OLV gilde) Helmond. In het jaar 1186 zijn de Colveniers opgericht 
en daarmee de oudste vereniging van Helmond. Wij hebben de Colveniers, samen 
met St. Antoniusgilde Stiphout en het OLV gilde Lierop naar de Lambertuskerk 
begeleid. Na de H. Mis die werd opgeluisterd door het mannenkoor Lambardi 
hebben we op de Lambertushof geluisterd naar een carillonconcert. Vervolgens is 
de stoet naar de Bibliotheek getogen alwaar onze Oude Deken een korte 
felicitatietoespraak hield en namens het Catharinagilde een zilveren 
herinneringsschild overhandigde. Nadat de aanwezige broeders de lunch hadden 
gebruikt ging ieder huiswaarts.  
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op 6 januari 2012 hebben we onze nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in de Gaviolizaal. 
De opkomst was erg mager te noemen maar gezellig was het zeker. 
 
Aschwoendag 
Geheel in de oude traditie van ons gilde heeft de Oude Deken bij gelegenheid van het 
begin van de vasten de broden overhandigd aan Humanitas (Ruilwinkel). 
We worden daar altijd zeer vriendelijk ontvangen en de broden, zij het dan 
symbolisch, vinden gretig afname. 
 
Visavond/De Smed 
Op 12 maart hebben wij onze visavond gehouden. De broeders betaalden de spijnde 
en genoten van een visbuffet. Het was weer bijzonder goed verzorgd door Michel en 
zijn team. 
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Intern gilde 
Dit jaar vierden Jan en Annie Verspaget hun gouden huwelijksfeest. 
De Oude Deken heeft een bloemengroet en een kistje wijn naar het bruidspaar 
gebracht om onze felicitatie te onderstrepen. Gildezuster Bets van Santvoord vierde 
haar 99e verjaardag. 
 
Kringdag Mariahout  
Op 24 juni hebben we deelgenomen aan de kringdag in Mariahout. De optocht is 
volledig in het water gevallen en ons hoofdvaandel heeft averij opgelopen. 
Voor het eerst heeft op de tentoonstelling een door broeder Frank gemaakte kast 
gestaan. Het zilver kwam daar prachtig in uit. 
 
Kermis aanzeggen 
Het kermisaanzeggen is omwille van het ontbreken van bezetting van de tamboer 
in dit gildejaar afgezegd. 
 
Koningschieten 
Op zondag 8 juli 2012 heeft ons gilde het jaarlijks koningschieten gehouden. 
Om 11.00 uur werd door het gilde de H. Mis bijgewoond in de Lambertuskerk. 
Daarna volgde de traditionele lunch in Hotel St. Lambert. Daar werd ook de 
volgorde van het schieten bepaald door middel van loting. Het gilde toog naar het 
schietterrein van St. Antonius Stiphout waar we wederom met open armen werden 
ontvangen. Na een spannende strijd wist uiteindelijk Oude Deken Ron Peters voor 
de 1e maal het koningschap te bemachtigen. Ereschutter werd Leon Verhofstadt en 
bij de jeugd wist Rick Smit het erekruis te winnen. Na het koningschieten volgde 
nog een gezellig samenzijn van ons gilde op het schietterrein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe gildekoning, Ron Peters 

 
 
Afscheid burgemeester Jacobs 
Op woensdag 30 oktober hebben de gezamenlijke gilden van St. Antonius Abt, St. 
Antonius en St. Catharina afscheid genomen van burgemeester Jacobs. Dat deden 
de gilden met een gezamenlijke vendelhulde in de hal van TNO. Het was bijzonder 
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indrukwekkend om zo met 4 gilden de opmars te maken en de vertrekkend 
burgemeester uit te vendelen. 
 
Installatie nieuwe burgemeester Mevr. Blanksma 
Op vrijdag 2 november is de nieuwe burgemeester van Helmond geïnstalleerd. 
Traditioneel hebben de gilden daarin een rol te vervullen en dat hebben de 3 
actieve gilden van Helmond dan ook gedaan. Met een aantal tamboers, vendeliers, 
koningen en vaandels is aan de nieuwe burgemeester eer gebracht en werd de eed 
van trouw hernieuwd aan het wereldlijk gezag. De nieuwe burgemeester was 
zichtbaar enthousiast. 
 
Website 
De site van het gilde wordt goed bijgehouden en veelvuldig bezocht. Sinds dit jaar 
is ons gilde ook aan twitter begonnen. Op die manier kunnen een aantal 
belangstellenden onze verrichtingen en gebeurtenissen volgen op het net. Ook 
hebben we met twitter de mogelijkheid om nieuwe berichten op onze website 
onder een groot publiek onder de aandacht te brengen. 
 
Vergaderingen 
Het gilde vergadert maandelijks met uitzondering van de maand augustus en 
december. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, november 2012 

 


