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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 2013.
Catharinadag
Op maandag 25 november 2013 hebben wij onze jaarlijkse teerdag (Catharinadag)
gehouden. Dit jaar voor het eerst in onze eigen gildekamer. De gildebroeders,
gildezusters, eredekenen, jeugdleden en gildevrienden, verzamelden in de
gildekamer om met slaande trom op te trekken naar de Kapel van Binderen. Daar
werd de H.Mis opgedragen voor de overleden en levenden gildebroeders door
Pastoor Seidel. Voor het eerst sinds jaren werd het volledige Catharinalied ten
gehore gebracht na afloop van de Mis. Daarna ging de stoet terug naar de
gildekamer waar het traditionele gilde-ontbijt werd genuttigd. De feestvergadering
volgde waarbij oud-koning Ron Peters zijn koningsschild overhandigde. Het is een
fraai schild geworden waarop de zwaan van de geboorteplaats van Ron prijkt.
Tijdens de feestvergadering werden tevens drie 12,5 jarige gildebroeders
gememoreerd. Hans Witteveen, Fred Luyben en Ron Peters zijn dit jaar 12,5 jaar
lid. Het 12,5 jarig lidmaatschap is binnen ons gilde geen jubileum als zodanig.
Oude Deken Ron Peters die dit jaar 12,5 jaar gildebroeder is was van mening dat
hij deze mijlpaal niet zomaar voorbij kon laten gaan. Ron gaf in zijn toespraak aan
dat hij als herkenningsteken van het bij ons gilde horen, iets miste. De
gildezusters, eredekenen en vrienden kregen een fraai oud-zilveren speldje in de
vorm van een radje. Ron gaf aan dat iedereen deze kan dragen als we iets van het
gilde te doen hebben. Iedere aanwezige kreeg het speldje persoonlijk opgespeld.
Sinterklaasviering
Ook dit jaar hebben we als vanouds Sint Nicolaas opgehaald in het Kasteel van
Helmond en begeleid naar de Lambertuskerk voor de sinterklaasviering. Na afloop
hebben de vendeliers een vendelhulde aan de goedheiligman gebracht.
Eindejaarsborrel
Tussen kerst en nieuwjaar hebben wij als gilde elkaar ontmoet om het oude jaar
uit te luiden en elkaar een goede start van het nieuwe jaar te wensen. In de
gildekamer hebben wij op 29 december een aantal genoeglijke uren mogen
doorbrengen onder het genot van een hapje en een drankje.
Aswoensdag
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 7 april hebben wij onze visavond gehouden. De broeders betaalden de spijnde en
genoten van een voortreffelijke maaltijd in de gildekamer. Iedere aanwezig was van
mening dat dit voor herhaling vatbaar was.

Jaarverslag St. Catharinagilde Helmond 2014

Twee Koninklijke onderscheidingen
Op vrijdag 26 april werden twee van onze gildebroeders in het zonnetje gezet.
Oude Deken Ron Peters en Jonge Deken Eef Luyben zijn door Z.M. de Koning benoemd
tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Beide broeders zaten in elkaar’s “complot” om
ze naar het Kasteel van Helmond te krijgen. Daar kregen zijn beiden de
onderscheiding uitgereikt door burgemeester Elly Blanksma.

Zowel Ron als Eef hebben beiden enorme verdiensten voor de Helmondse
gemeenschap. Beiden zijn erg actief in het gildewezen en erg actief in het
verenigingsleven. Ron o.a. bij het Oranjecomité, Veilig verkeer Nederland, CDA,
parochie(s), de gemeenteraad en provinciale staten van Noord Brabant. Maar ook voor
het hoofdbedrijfschap Detailhandel, Centrum van kennis en ontwikkeling AGF-sector
en tal van andere functies. Eef o.a. bij carnavalsvereniging de Spurriezeiers,
huurdersbelangenvereniging, CDA, gemeenteraad en de restauratiestichting St.
Lambertuskerk. De beide decorandi kregen namens het gilde een receptie aangeboden
bij de gildekamer waar heel veel belangstellenden beiden kwamen feliciteren. Ron
Peters; “heel bijzonder om een koninklijke onderscheiding te mogen krijgen, maar nog meer
bijzonder dat mijn moeder (81 jaar) daarbij aanwezig kon zijn. Welke decorandus kan dat zeggen?”

Kringdag Lierop
Op zondag 1 juni 2014 heeft ons gilde deelgenomen aan de Kringdag in Lierop.
Het was een mooie dag waarbij wij de opmerking maken dat de kwaliteit van de
juryleden met het jaar achteruit gaat. Ons gildevaandel werd namelijk “beticht” van
sleetsheid. Als de juryleden enige kennis van zaken hadden gehad over de stofkeuze
voor ons gildevaandel dan hadden ze geweten dat het om zeer kostbare ruwe zijde
gaat en dat heeft niets met sleetsheid te maken. De SAT-commissie moet echt werk
gaan maken van het aantrekken van deskundige juryleden i.p.v. goedwillende
amateurs!
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Kermis-aanzeggen
Op vrijdag 11 juli 2014 hebben de gilden van St. Catharina, St. Antonius-Abt en St.
Antonius gezamenlijk de kermis aangezegd bij de lokale overheid. Het was een
geslaagd optreden waarbij de 3 gilden een mooi visitekaartje hebben afgegeven.
Koningschieten
Op zondag 13 juli 2014 had ons jaarlijks koningschieten plaats. Nadat om 11.00 uur de
mis was bijgewoond was de gebruikelijke broodmaaltijd met een kopje soep in de
gildekamer. Bij het schieten wist Frans Stienen zich tot erekoning te schieten. De
vogel had 237 schoten nodig en bleek taaier dan gedacht. Koning werd Eef Luyben na
een spannende strijd. Ereschutter werd Lucy Luyben. Jeugdschutter dit jaar werd
Ivana Peters.
Overlijden gildezuster Bets van
Santvoord
Op 12 augustus 2014 overleed op
100-jarige
leeftijd
onze
gildezuster Bets van Santvoord.
Op zaterdag 16 augustus hebben
wij haar uitgeleide gedaan. Ons
gilde is dankbaar dat Bets zo
lang in ons midden is geweest.

Erekoning Frans Stienen, Jannie Stienen, Mevrouw Stienen, Koning Eef Luyben,
jeugdschutter Ivana Peters en Koningin- en ereschutter Lucy Luyben.

Intern gilde
In het 3e weekeinde van augustus hebben we een zomerslotBBQ gehouden voor de
leden, eredekenen en vrienden van het gilde. Het was een zeer geslaagde middag.
De oprichting van de eigen schutsboom is in dit verslagjaar voortvarend ter hand
genomen. In juni 2014 verkregen wij de vergunning van de gemeente Helmond. Het
streven is om in het voorjaar van 2015 de schutsboom officieel in gebruik te nemen.
Overlijden Staande Deken Martien van Santvoord
In de nacht van 20 oktober 2014 overleed op 96 jarige leeftijd onze staande Deken
Martien van Santvoord. De zondag voor zijn overlijden heeft de Oude Deken hem nog
thuis bezocht en Martien verwonderde zich erover dat hij in zo’n korte tijd vrijwel
niets meer kon. Op donderdag 23 oktober
hebben de gildebroeders bij de baar van
Martien een erewacht gehouden geheel naar de
wens van Martien. Op vrijdag 24 oktober hebben
wij Martien met (Kring)gilde-eer uitgeleide
gedaan. Het was fijn dat veel gildeleden uit de
kring,
maar
ook
uit
Mierlo,
de
uitvaartplechtigheid hebben bijgewoond. In
Martien verliezen wij de laatste gildebroeder
van de heropleving van 1950. Ons gilde is
Martien veel dank verschuldigd voor al hetgeen
hij voor ons gilde heeft gedaan. Wij zullen hem
blijven gedenken.
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Kring- en federatie verband
Ons gilde maakt zich in toenemende mate zorgen over de wijze waarop het
Kringbestuur en federatiebestuur met de aangesloten gilden omgaat. Het is erg
moeilijk om zaken op de agenda te krijgen en ons gilde heeft het gevoel dat de
zorgen van de aangesloten gilden onvoldoende gehoord worden door de beide
besturen. Als voorbeeld noemen wij het hele “gezeur” rondom de CWM. Met name
het federatiebestuur bezondigd zich regelmatig aan een topdown benadering van
de gilden en daarmee geeft het federatiebestuur aan dat ze gilden eigenlijk niet
serieus neemt! Ons gilde is een trouw bezoeker van de kringbijeenkomsten en zal
kritiek blijven uiten als dat nodig is.
Oefenen van de jeugd(vendeliers)
Iedere maandagavond oefenen de vendeliers de vendelkunst. Daarnaast wordt er
regelmatig een spelletje darts gespeeld in de gildekamer. Op deze wijze neemt ook
de broederschap onder de jeugd toe en dat stemt het bestuur tevreden.
Archief
Nadat wij de “overbodige” archiefdozen vanuit Eindhoven in ontvangst hadden
genomen is het uitzoeken van het archiefmateriaal begonnen. Een aantal
gildebroeders is nog druk doende met het uitzoeken van het materiaal en het in
kaart brengen en deels digitaliseren van het archief. Dat is een grote klus die nog
lang niet klaar is.
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 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. Daarnaast hebben we ook ons eigen facebookaccount.
Vergaderingen
Het gilde vergadert maandelijks met uitzondering van de maanden 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 gildevergadering van Juni 2014 is Frank Pompe geboond tot gildebroeder.
Frank draagt het hoofdvaandel. In de septembervergadering is Mike Verbruggen
geboond tot gildebroeder. Mike vervult de functie van vendelier. Het aantal
vendeliers is in dit verslagjaar weer op 5 uitgekomen. Ons gilde is daar bijzonder
trots op.
Nieuwe jacquets
In de maande november van 2014 hebben wij voor de dragers van een jacquet
nieuwe pakken aangeschaft. Tijdens de sinterklaasviering hebben we de nieuwe
pakken voor het eerst gedragen. De volgende stap is de vendeliers in het nieuw te
steken en nieuwe hoeden met veren aan te schaffen. Ons gilde investeert in de
toekomst en wil graag vooruit.
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Bestuur
In dit verslagjaar is het bestuur van het gilde
op volle sterkte. 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. Dit verslagjaar
heeft vooral in het teken gestaan van het
opschonen en ordenen van het enorme
archief dat we vanuit Eindhoven terug
hebben gekregen omdat dit ter vernietiging
zou worden voorgedragen. Het beheer van de
gildekamer is in handen van de beheerder
Fred Luijben.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur wordt thans gevormd door:
Ron Peters
Eef Luijben
Marco van der Burgt
Ted Hegeman
Frank Koolen

Oude Deken
Jonge Deken
Secretaris/penningmeester
Alg. bestuurslid
Alg. bestuurslid

Het Bestuur van,
St. Catharinagilde Helmond.
Uitgesproken tijdens de viering van Catharinadag,
Helmond, november 2014
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