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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 2015. 
 
Catharinadag 
Op zaterdag 28 november hebben wij onze jaarlijkse Teerdag gevierd. De H. Mis 
werd opgedragen door Pastoor Seidel in de Kapel van Binderen in aanwezigheid van 
onze ere-dekenen, ere-koning, gildebroeders en gildezusters. In onze gildekamer 
hebben wij de traditionele koteletten met brood gegeten. Tijdens de 
feestvergadering overhandigde ere-koning Frans Stienen zijn zilveren schild. Op het 
schild staat een afbeelding van de OLV Kerk(speelhuis). Koning Eef Luijben heeft 
zijn schild aangeboden met een prachtige afbeelding van de nieuwe schutsboom, 
het feit dat hij in zijn Koningsjaar Koninklijk is onderscheiden en de geboorte van 
zijn 1e kleinkind. Tijdens de feestvergadering reikte de jonge deken de zilveren 
Oude dekenspeld uit t.g.v. het 10-jarig jubileum van Oude Deken Ron Peters. 
 

                  
Frans Stienen reikt het schild uit                                                                       Eef Luijben reikt zijn schild uit 

 
Tijdens de feestvergadering verpachtte de penningmeester op zijn eigen wijze de 
attributen. De opbrengst van de verpachting was prima. Tijdens een korte 
onderbreking in het dagprogramma bezocht een aantal broeders en zusters 
brouwerij de Kat in Helmond. Tijdens het avondprogramma is een voortreffelijk 
buffet geserveerd en was het beregezellig in de gildekamer. Wij zien terug op een 
zeer geslaagde viering van Catharinadag 2015. 
 

 
Oude deken Ron Peters 

 
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. 
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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. 
 
Kringdag Vlierden 
Op 12 juni 2016 heeft ons gilde deelgenomen aan de kringdag te Vlierden. Helaas 
gooide de enorme regenval roet in het eten en moesten de wedstrijden na de optocht 
gestaakt worden. Een hernieuwde poging om de vendel- en tromwedstrijden op 
zondag 4 september 2016 te laten plaatsvinden strandde eveneens op de 
weersomstandigheden. 
 
Kermis-aanzeggen 
Op vrijdag 8 juli 2016 heeft het jaarlijks aanzeggen van de kermis plaatsgevonden bij 
de gildekamer. De tamboer en de vendeliers hebben de kermis aangezegd in 
aanwezigheid van een groot aantal gildebroeders en gildezusters en gasten.  
Het was een bijzonder gezellige bijeenkomst. 
 

       
Opmars vendeliers     Aanzeggen kermis 
 
Koningschieten 
Op zondag 10 juli 2016 hebben wij ons jaarlijks koningschieten gehouden. Nadat we 
de H.Mis in de St. Jozefkerk hadden bijgewoond togen de broeders en zusters naar 
het schietterrein. Koning Maarten Janssen leverde zijn zilver in en de wedstrijden 
konden beginnen.  Bij het 121e schot wist onze tamboer Tom Hegeman het 
koningszilver te bemachtigen. Tom is voor de 1e keer koning van ons gilde en hij is 
dan ook bijzonder trots op zijn Koningschap. Ereschutter werd (aspirant-lid) Aaron 
Peters die voor het eerst mocht mee schieten. Bij het 112e schot ging deze vogel naar 
beneden.  
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De aanwezigen hebben na de installatie van de koning genoten  van een Chineese 
maaltijd en verbleven nog een aantal fijne uren op het gildeterrein. 
 

                        
Het bestuur in beraad over de nieuwe koning                                           vader Ron Peters feliciteert zijn zoon Aaron 
 (omkoopbiertje van de nieuwe koning?) 

 
Discussie twee-jaarlijks schieten 
Op 2 mei 2016 heeft ons gilde de besluitvorming rondom de discussie 1 of 2 jaarlijks 
koningschieten, afgerond. Het besluit van de gildebroeders is jaarlijks te blijven 
schieten. Dit besluit is officieel vastgelegd en in het archief van het gilde opgenomen. 
 
Oefenen van de jeugd(vendeliers) 
Iedere dinsdagavond 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. Ook oefent 
een aantal broeders het trommen onder de bezielende leiding van Ed Vincent van 
de “Rooi-schut” uit Aarle Rixtel. 
 
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. 
 
Jubilea 
In dit verslagjaar hebben wij jubilea bijgewoond bij; 
St. Jorisgilde Someren 
St. Antonius Abt Mierlo Hout 
OLV Gilde Aarle Rixtel 
St. Antoniusgilde Beek en Donk 
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Externe bezoekers 
In dit verslagjaar hebben wij extern bezoek gehad van; 
Heemkundekring Helmont 
Fam. Rieter 
Helder Helmond 
Fam. Koolen 
Fam. Roest 
Fam. Verbruggen 
Open Monumentendag 2016 
OLV van de Zeven Weeën (Colveniersgilde) 
Stichting Tienerhuis/Skatepark 
 
Stadskoningschieten 
In dit verslagjaar is tijdens een aantal bijeenkomst met de zustergilden in Helmond 
gepoogd tot onderlinge overeenstemming te komen over het opnieuw leven in 
blazen van het stadskoningschieten. Leek het er aanvankelijk op dat dit plan zou 
gaan slagen moesten wij in september toch concluderen dat er slechts beperkt 
draagvlak is bij de zustergilden in Stiphout en Mierlo-Hout. Het Colveniersgilde en 
het Catharinagilde hebben de plannen doorgezet en op 24 september 2016 is voor 
het eerst sinds 2008 weer geschoten om het stadskoningschap. Stadskoning is 
geworden onze gildebroeder Frank Pompe. Ook baancommandant Louis Boudewijns 
van St. Antoniusgilde Stiphout schoot driftig mee. 
 

   
Stadkoning Frank Pompe en dag-koningin Wil Verhofstadt         Engelbert Obers (Oranjecomité) reikt het schild uit 

 
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. Dit 
verslagjaar heeft vooral in het teken gestaan 
van het in beweging blijven en veranderingen 
tot stand te brengen binnen ons gilde. De 
realisering van de nieuwe uniformen voor de 
tamboers- en vendeliers heeft veel tijd 
gevraagd. De taken zijn goed verdeeld. Een 
bestuurslid (Frank Koolen) is verantwoordelijk 
voor het beheer van de gildekamer.  
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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 
 
Met onze buren van Scouting Leonardus hebben wij een prima relatie. Er is 
periodiek overleg over de activiteiten op het terrein en daar waar mogelijk helpen 
we elkaar. In dit verslagjaar hebben wij 3 vlaggenmasten bij de gildekamer 
geplaatst die voor het eerst te bewonderen waren tijdens het stadskoningschieten. 
 
Kringverband 

Gildebroeder Maarten Janssen is verkozen in het 
Kringbestuur van kring Peelland. Daarmee is ons 
gilde, sinds lange tijd, weer vertegenwoordigd in 
het kringbestuur. Ons gilde bezoekt trouw de 
vergaderingen van de kring en schroomt niet om 
zaken aan de orde te stellen die voor de kring- en 
de aangesloten gilden van belang zijn. 
 
 
 

   Kringbestuurder Maarten Janssen 

 
Op zaterdag 8 oktober 2016 heeft een deputatie van ons bestuur de hoofdliedendag 
bijgewoond in Den Bosch. Een zeer interessant thema werd deze dag behandeld, 
“een modern gilde in de 21e eeuw”. Hier zullen wij de komende tijd nog veelvuldig 
bij stil staan. 
 
Overledenen 
In dit verslagjaar overleden oud-gildezuster Riek van den Biggelaar-van Hoeij en 
oude-gildezuster Jo van Lierop-Slegers. Bij beide uitvaarten is een deputatie van 
ons gilde aanwezig geweest. 
 
Bizar einde aan samenwerking Gemeentemuseum 
In oktober 2016 kwam er een bizar einde aan de bruikleenovereenkomst van het 
gilde en het gemeentemuseum. Met een kort telefoontje werd ons medegedeeld 
dat er geen plaats meer was voor ons oude zilver en overige materiaal. In hetzelfde 
telefoongesprek werd ons teven medegedeeld dat de oude etalagepop, waarop een 
vendeliersuniform zat, was vernietigd vanwege de asbestverontreiniging.  
Na veel over een weer contact, een stuk in de krant en onze website hebben we 
uiteindelijk het materiaal op 21 oktober opgehaald. De directrice van het museum 
was voor geen enkel goed argument vatbaar en bleef voet bij stuk houden. Het 
oude zilver van ons gilde moest weg. Zeer teleurstellend in dit kader is dat we van 
het college van B&W weinig hebben vernomen.  
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Nieuwe bar in de gildekamer 
In November hebben we de nieuwe bar in gebruik genomen. In een tijdsbestek van 
2 weken zijn wij er in geslaagd om de oude bar af te breken en een geheel nieuwe 
bar neer te zetten die iets groter is geworden dan de vorige. Het resultaat mag 
gezien worden. Speciale dank gaat uit naar broeder Frank Koolen die veel werk 
heeft verzet. Maar zeker ook aan Dirk, Marco en Ron die hun steentje hebben 
bijgedragen aan dot “project”. Josette Koolen krijgt speciale lof voor de verzorging 
van een natje en een droogje voor de werkers. 
 
Sinterklaas 
Op zondag 20 november hebben wij, geheel volgens traditie, Sinterklaas en zijn 
zwarte pieten naar de Lambertuskerk gebracht. Na afloop van de viering hebben 
onze vendeliers een vendelgroet gebracht.  
 
Vendelgroet 40 jarig huwelijk 
Op zondag 20 november hebben de vendeliers en tamboers een vendelgroet 
gebracht aan het 40 jarig echtpaar Eef en Lucy Luyben. Tijdens het diner dat de 
echtelieden met hun kinderen hadden in Aarle Rixtel is de vendelhulde gebracht en 
is namens het gilde een mooi boeket bloemen aangereikt. Het bruidspaar was 
“overvallen” en zeer verrast. 
 

 
 
Leden 
In dit verslagjaar telt ons gilde: 
17 gildebroeders 
1 aspirant-lid 
1 patrones 
5 eredekenen 
2 gildevrienden 
 
 
 
 



 Jaarverslag St. Catharinagilde Helmond 2016 

 
 
 
Het Bestuur van, 
St. Catharinagilde Helmond. 
 
Uitgesproken tijdens de viering van Catharinadag, 
 
Helmond,  november 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


