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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 2012. 
 
Catharinadag 
Op de maandag 19 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  Ted Hegman zijn 
zilveren schild. Het schild beeld een vendel uit. Ook ere-koning Fons Jacobs bood 
zijn zilveren schild aan. Bij ontbreken van de staande deken heeft broeder Jan 
Verspaget de attributen dit jaar verpacht. 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. 
 
Overlijden eredeken Jacques Geukers 
Op 22 december 2012 overleed onze eredeken Jacques Geukers in de leeftijd van 
91 jaar. Ons gilde verloor een zeer betrokken eredeken die 46 jaar eredeken is 
geweest van het St. Catharinagilde. 
Ons gilde heeft “burgemeester” 
Geukers op 28 december 2012 van het 
Kasteel begeleid naar de 
Lambertuskerk voor de uitvaart. De 
stoet werd mede begeleid door KSH 
Phileutonia. Het was een zeer 
indrukwekkende rouwstoet en een 
prachtig afscheid. Onze broeder Ted 
heeft in de kerk de 
afscheidsceremonie gevendeld.  
 
 
 
 
 
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 
Op 11 maart hebben wij onze visavond gehouden. De broeders betaalden de spijnde 
en genoten van een voortreffelijke maaltijd in wijkhuis de Fonkel.  
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Intern gilde 
In dit verslagjaar is er enorm veel tijd gestoken in de onderhandelingen voor het 
verwezenlijken van de huisvesting voor ons gilde. Deze kwam in een stroom- 
versnelling toen de gemeente het aanbod deed om naar een van de blokhutten te 
Binderen te verhuizen. In maart kreeg het gilde de sleutel van het gebouw en in de 
maanden april en mei is keihard gewerkt om van de ruimte een geschikte gildekamer 
te maken. 
Het gilde is bijzonder ingenomen met de enorme ondersteuning die we mochten 
ondervinden van tal van gildebroeders, gildezusters en van een aantal instellingen in 
Helmond. Wij spreken onze dankbaarheid uit naar jonge deken Eef Luijben en oude 
deken Ron Peters die op voortreffelijke wijze de onderhandelingen voor de huurprijs 
hebben gevoerd. Met het verwerven van een eigen ruimte heeft ons gilde duidelijk 
een stijgende lijn te pakken en dat vertaald zich in een groeiend ledental. 
 
Kringdag Boekel 
Op zondag 26 mei heeft het gilde deelgenomen aan de kringdag in Boekel. 
We hebben deelgenomen aan de H.Mis, de optocht en aan de tentoonstelling. Zeer 
teleurstellend was de jurering van de tentoonstelling en de dag zelf. Omdat met 
name de jeugd zich enorm had ingezet voor de tentoonstelling en dat dit 
klaarblijkelijk niet gewaardeerd wordt door de jury, willen wij in dit verslag daar toch 
melding van maken. Zo stimuleer je geen jeugd! 
 
Opening gildekamer  
Op zondag 30 juni was het zover. Onze gildekamer is door de burgemeester van 
Helmond feestelijk geopend. Tijdens een zonovergoten middag is ons nieuwe 
onderkomen in gebruik genomen. We hadden veel belangstelling deze middag van tal 
van gasten, gilden, kringbestuur, gemeenteraad en vrienden. We kunnen terugzien op 
een mooi en waardig feest waarbij het bestuur de hartelijke dank uitspreekt voor alle 
medewerking die we mochten ervaren van gildezusters en familieleden.  
 
Installatie Eredeken Mevr. E. Blanksma 
Nadat burgemeester Blanksma de openingshandeling van ons nieuwe gebouw had 
verricht had de Koning en Oude Deken de eer om haar te installeren als eredeken van 
ons gilde. Burgemeester Blanksma 
treedt hiermee in de voetsporen van 
een illustere rij van voorgangers. Uit 
handen van de koning ontving de 
nieuwe eredeken de versierselen 
omgehangen in de vorm van een 
zilveren gebroken rad aan een fraaie 
ketting. Na de installatie volgde een 
korte vendelhulde door de vendeliers 
van het gilde. Na afloop van deze 
feestelijke middag werd een chinees 
buffet aangeboden door de Koning van 
het gilde aan alle aanwezigen. 
 
Kermis aanzeggen 
Op vrijdag 12 juli hebben wij voor eerste maal de kermis aangezegd bij het 
gildegebouw. De tamboer en een van de jeugdvendeliers kwamen in vol ornaat en met 
slaande trom het gildeterrein op waar de gildebroeders, zusters, eredekenen en 
gildevrienden zich al hadden verzameld. Aaron Peters zegde de kermis aan en Tom 
roerde als vanouds zijn prachtige gildetrom.  
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Iedereen liet zich het kermisbier geweldig smaken en naar verluid hebben een aantal 
gildebroeders, samen met de buren van de scouting het aardig laat gemaakt. We zien 
terug op een zeer geslaagde kermis aanzeggen. 
 
Koningschieten 
Op zondag 14 juli hebben wij ons jaarlijks koningschieten georganiseerd. Dit maal 
voor het eerst bij ons nieuwe gildegebouw te Binderen. ’s Morgens heeft het hele 

gilde eerst de mis bijgewoond in de 
Lambertuskerk waar wij met slaande trom 
en draaiend vendel de kerk binnen gingen. 
Na de mis werd met vele PK’s het gilde naar 
het gildeterrein vervoerd. Daar liet een 
ieder zich de lunch goed smaken vergezeld 
van een prima kop soep aangeboden door de 
familie Peters. De loting voor het schieten 
volgde en het gilde trok 3 maal om de 
schutsboom. De oude Koning Ron Peters 
werd gevraagd zijn zilver in te leveren maar 
voor hij dat deed installeerde hij eerst een 

nieuwe gildevriendin, Carla Hopstaken. Hans en Toos van der Westerlo werden in het 
zonnetje gezet vanwege hun 50 jarig huwelijk. Het zilver werd onder de schutsboom 
gehangen en de boom werd gevrijd door loco burgemeester Frans Stienen die de 
gehele eerste ronde met de broeders driftig heeft mee geschoten. Bij het 86e schot 
wist uiteindelijk secretaris Marco van der Burgt het koningszilver te verwerven. Marco 
is voor de eerste maal koning van ons gilde. Voorafgaande aan het koningschieten 
kregen wij een tweetal parasols aangeboden door gildezuster Wil Verhofstadt. 
Wijkraad Helmond Noord kondigde aan dat het gilde een buitentent kreeg voor de 
activiteiten op het terrein. Het gilde is met deze cadeaus bijzonder blij en ze zijn in 
dank aanvaard.  Na afloop van deze prachtige dag werd gezamenlijk genoten van een 
BBQ met buffet op het terrein van het gilde. 
 
 
100 jarige gildezuster Bets van Santvoord 
Op 15 augustus vierde onze gildezuster Bets van Santvoord haar 100ste verjaardag. Het 

gehele gilde, met ere dekenen en 
gildevrienden is naar Mierlo getrokken 
om haar op deze verjaardag een 
vendelgroet te brengen. Voor de 
eerste maal deden de beide 
jeugdvendeliers samen mee aan het 
vendelen en het ging werkelijk 
prachtig. Gildezuster Bets, maar 
zeker ook onze Staande Deken 
Martien waren zeer vereerd met dit 
cadeau van het gilde en daar werd 
driftig op getoast. Onze eeuweling 
heeft een geweldige middag gehad. 
Ons gilde kijkt met dankbaarheid 
terug op deze mooie dag. 
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Kringverband 
Zaterdag 2 november heeft een delegatie van het bestuur de najaarsvergadering van 
de Kring bezocht. Onze oude deken heeft daar uitvoerig het woord gevoerd over de 
CWM 2012 II. Gelukkig werd de ernst van de situatie goed ingezien en zegde het 
kringbestuur toe werk te gaan maken van de probleemstellingen waarvoor het 
gildewezen zich in brede zin gesteld ziet. 
 
Oefenen van de jeugd 
Iedere maandag avond oefent de jeugd driftig in het onder de knie krijgen van het 
vendelen. Onder aanvoering van vendelier en bestuurslid Frank Koolen hebben Stijn 
en Aaron de kunst van het vendelen al aardig onder de knie gekregen. 
 
Sinterklaasviering 
Op zondag 24 november heeft ons gilde Sint Nicolaas weer afgehaald van het 
kasteel en naar de Lambertuskerk gebracht. Inmiddels is dit een leuke traditie aan 
het worden en we hebben ons weer laten zien aan de stad. 
 
Website 
De site van het gilde wordt goed bijgehouden en veelvuldig bezocht. Dit jaar heeft 
de site een prachtige metamorfose ondergaan. Onze oude deken heeft hier veel 
tijd en energie in gestopt en het resultaat mag er zijn.  Sinds dit jaar is ons gilde 
ook aan twitter begonnen. Op die manier kunnen een aantal belangstellenden onze 
verrichtingen en gebeurtenissen volgen op het web. Ook hebben we met twitter de 
mogelijkheid om nieuwe berichten op onze website bij een groot publiek onder de 
aandacht te brengen.  
 
 
Vergaderingen 
Het gilde vergadert maandelijks met uitzondering van de maand augustus en 
december. Het bestuur kan niet voldoende benadrukken en vaststellen dat het 
hebben van een eigen onderkomen zeer stimulerend werkt voor het bezoek van de 
vergaderingen. De maandelijkse gildevergaderingen zorgen zo voor onderlinge 
broederschap en verbondenheid. 
 
 
Uitbreiding ledental 
In de aprilvergadering van dit jaar mocht ons gilde een nieuwe gildebroeder 
inbonen. Dirk Verhees, die ons al een keer vergezeld had tijdens een kringdag, had 
zich als kandidaat gemeld. Op 11 november mocht ons gilde weer een nieuwe 
gildebroeder inbonen in het gilde. Maarten Janssen had zich aangemeld tijdens de 
open monumentendag waar ons gilde in september aan deelnam. Dirk en Maarten 
van harte welkom in de oudste actieve vereniging van Helmond. Wij hopen dat 
jullie net zoveel plezier mogen beleven aan het gildeleven als de andere 
gildebroeders dat doen. Daarmee heeft ons gilde weer een mooie stijgende lijn te 
pakken en we hopen dat we deze lijn kunnen vasthouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Jaarverslag St. Catharinagilde Helmond 2013 

 
Bestuur 

In dit verslagjaar is het bestuur van het gilde 
weer op volle sterkte. Broeder Marco heeft 
de rol van secretaris/penningmeester 
gekregen en broeder Ted is bestuurslid 
geworden. Daarmee is het aantal 
bestuursleden weer sinds lange tijd op 5 
gekomen en daar zijn we erg blij mee. Het 
bestuur is actief aan de slag met alle zaken 
die ons gilde aangaan en is druk met de 
planning voor de oprichting van de vaste 
schutsboom. 
 
 

 
 
Bestuurssamenstelling: 
Het bestuur wordt thans gevormd door; 
 
Ron Peters   Oude Deken 
Eef Luijben   Jonge Deken 
Marco van der Burgt Secretaris/penningmeester 
Ted Hegeman  Alg. bestuurslid 
Frank Koolen   Alg. bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
Het Bestuur van, 
St. Catharinagilde Helmond. 
 
Uitgesproken tijdens de viering van Catharinadag, 
 
Helmond, 25 november 2013 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Jaarverslag St. Catharinagilde Helmond 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De vlag in top voor de opening van onze gildekamer. 
30 juni 2013 


