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Toespraak ingebruikname schutsboom 2015 

 

Mevrouw de burgemeester, pastor, diaken, vertegenwoordiging van het 

kringbestuur, ere-koning, eredekenen, geachte gasten, lieve gildezusters, 

waarde gildebroeders. Een paar jaar geleden zouden wij het niet voor mogelijk 

gehouden hebben dat we hier vandaag staan. Bij onze gildekamer en bij een 

gloednieuwe schutsboom, die we vandaag in gebruik gaan nemen. Nog geen 10 

jaar geleden hebben wij voor een enorme keuze gestaan. Gaan we knokken of 

gaan we slapen. Want zo was het indertijd met ons gilde gesteld. Het is bijna 

niet meer voor te stellen maar in die tijd kwamen wij bij elkaar in een 

bovenkamertje van de Gaviolizaal en schoten wij ieder jaar op wisselende 

locaties. Daarbij wil ik nog een keer onze grote dankbaarheid uitspreken naar 

de gildebroeders van het St. Antoniusgilde Stiphout, die ons een aantal jaren de 

mogelijkheid hebben gegeven om jaarlijks koning te kunnen schieten. Er gaat 

echter niets boven een goede eigen locatie en die hebben we dan ook kunnen 

betrekken in 2013. Wij zijn de gemeente hier nog steeds erg dankbaar voor. 

Maar ook zijn we dankbaar voor de bijzonder fijne buren die we hebben in 

Scouting Leonardus. We werken goed samen en bij de realisering van de 

schutsboom hebben we dan ook heel veel medewerking van hen gekregen. 

In de jaren dat wij ons bivak hadden in de Gaviolizaal schoten wij op wisselende 

locaties in de stad. Toen de CWM echter steeds manifester werd gehandhaafd 

was ook het schieten in de binnenstad van Helmond een probleem geworden. 

Met de in gebruik name van deze nieuwe schutsboom is dit stukje grond in de 
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zin van het activiteitenbesluit, een schietterrein geworden en komt er dus een 

einde aan het nomadenbestaan van ons gilde. Daarbij stemt het mij ook 

bijzonder gelukkig dat we de leden van ons gilde nu echt wat te bieden hebben. 

Op dit terrein wordt wekelijks geoefend door de vendeliers, zijn wij bezig met 

ons archief en het zilver. Daar komt dus nu een activiteit bij in de vorm van het 

schieten. Dat gaan we natuurlijk niet wekelijks doen maar we kunnen een 

aantal keren per jaar de schietsport gaan beoefenen en dat geeft weer 

mogelijkheden tijdens kring- en federatiedagen. Ook dan zullen we in 

teamverband mee kunnen gaan schieten. Op deze manier zijn we niet meer 

alleen een “folkloristisch” clubje mensen dat zo nu en dan door de straten van 

Helmond trekt. Op die manier zijn we weer het gilde dat we ooit eens waren. 

Een gilde dat aanwezig is in de stad, die haar eigen tradities en gebruiken in 

stand probeert te houden en die weer lekker actief is. Wat daarbij niet geheel 

onbelangrijk is, is het feit dat de jeugd zo actief is. Een van onze jeugdige 

vendeliers heeft aangegeven ook te willen deelnemen in de club die de wapens 

van het gilde gaat beheren. Daartoe gaan we na vandaag de eerste stappen 

zetten. Zo komen we van de ene mijlpaal naar de andere en kunnen we 

vaststellen dat we in de aanwezige jeugd en belangrijke stap hebben gezet in 

het afzekeren van onze gildetoekomst. 

In deze inleiding wil ik vooral ook de gemeente Helmond van harte dank zeggen 

voor de medewerking en ondersteuning die wij hebben mogen ondervinden bij 

de realisatie van deze schutsboom. Nadat we duidelijk hadden kunnen maken 

dat wij niet met een kanon zouden gaan schieten was de spreekwoordelijke 

kogel snel door de kerk. De vergunning werd afgegeven en toen ook de 

archeologische dienst en de milieudienst er hun Zegen over hadden gegeven, 

kon letterlijk en figuurlijk de eerste spade de grond in. Als u het terrein van 

vorig jaar nog voor ogen heeft en kijkt wat er nu gerealiseerd is, dan weet u dat 

er veel werk is verzet. Door de broeders is, handmatig en met een beetje 
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machinale hulp veel grondwerk verricht. Dat is handmatig in containers gekruid 

en daar zijn vele uurtjes is gaan zitten. Bijzonder veel respect voor de 

gildebroeders, jeugdleden en ook een gildezuster die de handjes uit de 

mouwen heeft gestoken. Iedereen die heeft meegeholpen een FERM 

DANKJEWEL!  

Vooraleer ik mevrouw de burgemeester ga vragen de schutsboom officieel in 

gebruik te nemen door het plaatje te onthullen wil ik hier een aantal mensen 

speciaal bedanken. Dank aan onze buren van de Scouting voor de assistentie, 

medewerking en begrip voor het realiseren van onze droom. Dank aan het 

college van B&W en de ambtenaren van de gemeente Helmond voor de 

medewerking. Speciaal wil ik hier de wethouder Cultuur van harte dank zeggen. 

Dank ook aan de firma Adriaans voor het geheel belangeloos beschikbaar 

steller van de kraan voor het oprichten van de schutsboom. Dank ook, tenslotte 

aan de firma Bert Jansen voor het vertalen van onze wensen en het maken van 

de schutsboom. De rekening zal echter volgen maar ook daar is in voorzien. 

Het plaatje dat mevrouw de burgemeester zo gaat onthullen geeft aan dat wij 

de boom hebben gekregen tijdens de viering van ons 600 jarig bestaan. Eerst 

het woord aan Pastor Koopmans voor de Zegenbede.  

Dan wil ik de burgemeester vragen het eerste schot te lossen op de ballon die 

op de vogel is gemonteerd en daarmee de boom in gebruik te nemen.  

HANDELING : Burgemeester 

Vendeliers opstellen rondom de boom presenteer vendels. Tamboer roffelen. 

OPENINGSSCHOT: door de burgemeester. 
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