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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 2014. 
 
Catharinadag 
Voor het eerst sinds jaren hebben de “zwartrokken in dit jaar nieuwe Jaquetes. 
Het uniform is wat eigentijdser en we dragen nu grijze vesten i.p.v. zwarte. Het 
geheel is wat kleuriger geworden. Oud Koning Marco van der Burgt overhandigde 
zijn koningschild. Jan Verspaget werd bij algemene stemmen benoemd tot Staande 
Deken van ons gilde. Daarmee treedt hij in de voetsporen van zaliger Martien van 
Santvoord. De attributen werden verpacht en in de middag hebben wij een bezoek 
gebracht aan het Kasteel Museum. 
 

     
Marco overhandigd zijn schild    Eef Luyben op “zijn” troon 
 

     
Jan Verspaget geïnstalleerd    Sinterklaas en de Koning 

 
Eindejaarsborrel 
Op zondag 29 december heeft ons gilde de inmiddels traditioneel geworden 
oudejaarsborrel gehouden. Het was een bijzonder gezellige middag. 
 
Overlijden oud Kringvoorzitter Loek Swinkels 
Op 10 januari 2015 hebben wij de uitvaart van oud kringvoorzitter Loek Swinkels 
bijgewoond. In de tijd dat Loek kringvoorzitter was mochten wij ons altijd in een 
warme belangstelling verheugen. Ons gilde bewaart warme herinneringen aan 
Loek. 
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Aswoensdag 
Op Aswoensdag heeft de Oude Deken het overeenkomstig aantal broden uitgereikt bij 
de Ruilwinkel/Humanitas. Deze traditie wordt door de mensen daar bijzonder op prijs 
gesteld. 
 
Visavond 
Op 17 maart hebben wij de jaarlijkse visavond gehouden en betaalden de broeders 
hun Spynde. In gezamenlijkheid hebben wij een vismaaltijd genuttigd. 
 
Start bouw schutsboom 
April 2015 startte de oprichting van de schutsboom. Het voorwerk voor de realisering 
van dit enorme project is door de broeders zelf ter hand genomen. Het uitzetten van 
de fundering, het uitgraven van de fundering, het afvoeren van de grond, het storten 
van het beton. Alles is in eigen beheer gedaan. Het bestuur is al die gildebroeders 
veel dank verschuldigd voor deze enorme klus. De afgelopen jaren is er nogal wat 
scepsis geweest over de vraag of we ooit deze wens zouden kunnen invullen. Het 
resultaat is te danken aan de volharding die het bestuur heeft gehad in dit proces. 
Hulde daarvoor. Wij zijn de firma Bert Jansen dankbaar voor het meedenken en 
neerzetten van de schutsboom. De gemeente Helmond zijn wij dankbaar voor de 
medewerking en de uiteindelijke betaling van de rekening, niet geheel onbelangrijk. 
Op 12 juli 2015 is de boom feestelijk in gebruik genomen door burgemeester Blanksma 
en oud burgemeester van Elk. 
 

   
Graven van de fundering    Kruien van het beton 

 

    
Broeder Fred voorkomt luchtbellen   Af montage van de schutsboom 

 
4 mei dodenherdenking 
Ons gilde heeft de stedelijke dodenherdenking bij het monument in het Hortensiapark 
mede opgeluisterd. Tijdens het zingen van het Wilhelmus heeft onze vendelier Frank 
Koolen het vendelritueel uitgevoerd. Wij hebben in 2015 voor het eerst sinds ruim 20 
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jaar weer medewerking gegeven. Bij dit optreden was ook een aantal eredekenen en 
onze erekoning Frans Stienen aanwezig. 
 
Jubilea 
18 april 2015 Huub Engelen en Hans van Rooij, St. Jorisgilde Deurne. 
16 mei 2015 diverse jubilarissen van het gilde in Lierop. 
 
Kringdag  
Op zondag 7 juni 2015 hebben wij de kringdag in Asten bijgewoond. 
Onze jeugdige vendeliers hebben voor de eerste maal aan de vendelwedstrijden 
meegedaan. Ons gilde behaalde een mooie 9e plaats in algemeen klassement. 
 
Recepties 
Op zaterdag 3 oktober hebben wij het 70 jarig jubileum van onze buren: Scouting 
Leonardus bezocht. Onze vendeliers hebben de onthulling van de scouting-foto luister 
bijgezet en hebben een vendelgroet gebracht. 
 
Op zaterdag 10 oktober heeft een delegatie van ons gilde de Koningsreceptie bezocht 
van het St. Antonius Abt gilde te Mierlo Hout. 
 
Kermis-aanzeggen 
Op vrijdag 10 juli is naar oud gebruik de kermis aangezegd door de tamboer met een 
aantal vendeliers. De leden van het gilde, de eredekenen en de vrienden waren weer 
in groten getale gekomen. Dit gebruik is een mooie aftrap van het gildeweekeinde dat 
we ieder jaar vieren. De oude Deken metselde een koker in de voet van de 
schutsboom met daarin een aantal wetenswaardigheden van het gilde. Zo zit er een 
ledenlijst, een foto, een krant en persoonlijke enveloppen van de gildebroeders in de 
koker. 
 

            
De vendeliers en de tamboer marcheren op voor het   De koker die aan de voet is ingemetseld. 
aanzeggen van de kermis. 

 
Onthulling schutsboom/Koningschieten 
Op zondag 12 juli hebben we onze schutsboom in gebruik genomen. Burgemeester 
Blanksma en oud burgemeester van Elk hebben de schutsboom officieel in gebruik 
genomen. Kapelaan Koopmans heeft de boom ingezegend naar oud Katholiek gebruik. 
Ons gilde is bijzonder trots op het feit dat we met heel veel inzet en spierkracht dit 
enorme project hebben weten te realiseren. Wij zijn dankbaar in de richting van de 
gemeente Helmond die het cadeau van 2001 nu eindelijk kon aanbieden. 
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De schutsboom is een heuse markering geworden op het gildeterrein en een sieraad 
voor ons gilde. 
 

         
De schutsboom in vol ornaat    De onthulling van het gedenkbordje 

 
Oud koning Eef Luyben leverde zijn zilver in maar ook Ere-koning Frans Stienen deed 
zijn zilver af. Na het openingsschot door de burgemeester kon het Koningschieten 
eindelijk beginnen. Broeder Maarten Janssen wist uiteindelijk bij het 73e schot de 
koningsvogel naar beneden te halen en het koningschap te verwerven.  
De Koning is geïnstalleerd en ook de ereschutters kregen hun ere-kruis uitgereikt en 
een vendelgroet aangeboden. Ter gelegenheid van het in gebruik nemen van de 
schutsboom heeft de zoon van gildebroeder Dirk Verhees een speciaal biertje 
gebrouwen dat gedronken werd op deze dag. 
 

      
Ereschutter Ellen Tappel, Koning Maarten Janssen,    De Vendelgroet door de vendeliers  
koningsgemaal Peerapong, Jeugdschutter Ivana Peters  
en Vaandrig Frank Pompe. 

 
Veteranen dag 
Op zondag 27 september hebben wij de Veteranendag van Z.O. Brabant bezocht.  
De decorandi, die de medaille Nobelprijs voor de Vrede ontvingen uit handen van 
burgemeester Blanksma, hebben een vendelhulde in ontvangst genomen. 
 
Intern gilde 
Het beheer van de gildekamer is in handen gekomen van broeder Frank Koolen. 
Broeder Fred heeft aangegeven dat hij na het koningschieten van 12 juli zijn taak als 
beheerder wilde neerleggen. Broeder Fred heeft een lange tijd het beheer van de 
gildekamer verzorgd. Al in de Gaviolizaal was hij beheerder en is hij veel in de weer 
geweest met sjouwen van kratten bier en zorgde hij voor de koffie en de schoonmaak 
van de gildekamer. Ons gilde dankt broeder Fred voor zijn inzet in de afgelopen 
jaren. 
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Gildebroeder Fred Luyben in actie   Het speciale biertje 2015 

 
Discussie om de 2 jaar koningschieten. Wij zijn gestart met de discussie over het om 
de 2 jaar schieten om het koningschap. Deze discussie is nog niet helemaal klaar. 
Dergelijke besluiten nemen wij niet lichtvaardig. 
 
Kring- en federatie verband 
In dit verslagjaar is de commissie toekomst van start gegaan met haar 
werkzaamheden. Onze Oude Deken participeert in deze commissie vanuit onze 
kring. Ons gilde bezoekt trouw de kringvergaderingen. 
 
Oefenen van de jeugd(vendeliers) 
Wekelijks oefenen de vendeliers op maandagavond de kunst van het vendelen. 
Instructeur Frank Koolen steekt veel energie en tijd in de “trots van ons gilde”.  
Wij lopen nu met 5 vendeliers en de vaandeldrager op de weg.  
 
Project nieuwe uniformen vendeliers/tamboers 
De oude deken en de jonge deken zijn erin geslaagd om een fikse subsidie van het 
Rabo-coöperatiefonds binnen te slepen voor de aanschaf van de nieuwe uniformen 
voor de vendeliers en de tamboer. In het voorjaar van 2016 zullen de nieuwe 
uniformen in gebruik worden genomen. Als grote verrassing gaf de Rabobank ook 
aan om een bijdrage voor de aanschaf van 2 geweren te geven. In de publiciteit 
zullen wij hier ruime aandacht aan schenken. 
 
Start tamboer-jeugdopleiding 
In dit verslagjaar is ook de opleiding van een aantal aspirant-leden begonnen tot 
tamboer. Wij hebben Ed Vincent bereid gevonden de opleiding te verzorgen en de 
“jongens” oefenen wekelijks op de woensdagavond. 
 
Externe bezoeken van buiten 
In dit verslagjaar hebben wij bezoek gehad van: 

- Vrijwilligers Gaviolizaal 
- Helder Helmond 
- Presentatie magazine “Leven in Helmond” 
- Jeugdkringontmoetingsdag 

 
Tijdens deze bezoeken verzorgen wij een inleiding over het gildewezen middels 
een Power Point presentatie gemaakt door onze Oude Deken. Door deze externe 
bezoeken zijn wij in staat om meer te doen in het belang van ons gilde en kunnen 
wij het werk van ons gilde onder een breder publiek onder de aandacht brengen. 
Het bestuur dankt iedereen die het mogelijk maakt om externe gasten te 
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ontvangen. Het is toch iedere keer een beroep op de vrije tijd van menig 
gildebroeder- en gildezuster. 
 
Archief 
Met betrekking tot het archief is er in dit verslagjaar weinig te melden. 
Wel hebben we een unieke foto in ons bezit gekregen van gildebroeder Cees 
Grootjen. Er zijn namelijk niet zoveel foto’s van Cees in zijn burgerkloffie.  
 
Website 
Het beheer van de website is in handen van de oude deken. Hij steekt veel tijd en 
energie in het bijhouden van de actualiteit. De website is een onmisbaar onderdeel 
geworden van de communicatie naar buiten toe. Eveneens beheren wij een 
facebook- en twitterpagina. 
 
Vergaderingen 
Het gilde heeft 10 maal vergaderd in de gildekamer. 
 
Uitbreiding ledental 
In dit verslagjaar hebben zich 2 nieuwe jeugdleden aangemeld. Bouke en Bas zijn 
gestart als aspirant lid voor de sectie tamboers. In oktober meldde zich Michael 
Rieter weer aan als lid van ons gilde. Wij zijn bijzonder blij dat in de november 
vergadering hij weer kon worden ingeboond. Michael welkom terug op ons 
“Catharina-nest”. Onder het agendapunt “Bonen” had Michael dit wel erg letterlijk 
genomen en een aantal verschillende soorten bonen meegebracht. 
 
Sinterklaasvriering 
Op zondag 22 november hebben wij Sint Nicolaas wederom naar de 
sinterklaasviering begeleid in de Lambertuskerk. Wij hebben de goedheiligman 
opgehaald in het Kasteel, dat wederom in het Kasteel van Sinterklaas was 
omgetoverd. Ins toet zijn we naar de kerk getrokken en na afloop van de dienst, 
waar weer heel veel kinderen aanwezig waren, hebben wij sinterklaas een 
vendelhulde gebracht op de markt. De vendelhulde werd dankbaar door Sinterklaas 
in ontvangst genomen. Ons gilde was bijna compleet aanwezig bij deze activiteit. 
 
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 geweest met de 
planning voor de oprichting van de vaste schutsboom. Het bestuur vergadert in de 
regel een week voor de maandelijkse gildevergadering. 
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             Het bestuur in vol ornaat 

 
 
Bestuurssamenstelling: 
Het bestuur wordt thans gevormd door: 
 
Ron Peters   Oude Deken 
Eef Luijben   Jonge Deken 
Marco van der Burgt Secretaris/penningmeester 
Maarten Janssen  Alg. bestuurslid 
Frank Koolen   Alg. bestuurslid/kamerbewaarder 
 
 
 
 
 
 
Het Bestuur van, 
St. Catharinagilde Helmond. 
 
Uitgesproken tijdens de viering van Catharinadag op zaterdag 28 november 2015 
 
Helmond,  28 november 2015 
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     Zomer BBQ 2015     Vrij schieten 2015 

 
 

      
    Eindejaarsborrel 2014     Eindejaarsborrel 2014 
 

 


