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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 2016.
Catharinadag
In afwijking van andere jaren begonnen we deze feestelijke dag met een Mis in de
Jozefkerk. Dit jaar hadden wij maar liefst 3 jubilarissen te huldigen en werden de
nieuwe vendeliers-tamboers uniformen in gebruik genomen. Na de mis trok het
gilde naar de Gaviolizaal waar wij de gehele dag hebben doorgebracht. Na de
voortreffelijke Koteletten met brood begon de feestvergadering. Tijdens de
feestvergadering zijn de broeders Jan Verspaget (60), Eef Lijben (50) en Ted
Hegeman (40 jaar) in het zonnetje gezet. De broeders kregen de nodige cadeau’s
aangeboden. Jan kreeg de gouden speld, Eef kreeg de kringonderscheiding en Ted
kreeg een zilveren vendel met de tekst 40 daarop. Eef Luijben kreeg te horen dat
hij is voorgedragen voor de Officiersmedaille van de Nobele Orde van de Papepay.
Vanwege het feit dat op dezelfde dag als onze “teerdag” de uitreiking zou
plaatsvinden zal deze onderscheiding pas in 2017 worden uitgereikt. Ook onze
vriend Jan Andriessen is in het zonnetje gezet vanwege het feit dat hij al 50 jaar in
vriendschap met ons gilde verbonden is.

Eef krijgt kringonderscheiding

Jan krijgt de kringonderscheiding (60)

Ted krijgt de speld en oorkonde

Jan Andriessen (50 jaar verbonden)
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Oud-koning Maarten Jansen reikte zijn zilveren schild uit dat herinnert aan zijn
koningschap. Op het schild staat OLV van Binderen en een Boedha afgebeeld.
Maarten had ook een miniatuurschild van zijn eigen koningsschild laten maken om
zelf te dragen. De oude Deken reikte 2 orgelboeken uit aan de voorzitter van
Stichting Draaiorgels Helmond, de heer Wil van de Kerkhof. Op die boeken staat
het Catharinalied in de uitvoering voor een groot orgel en voor een klein orgel.

Koning Tom en Maarten na uitreiking schild

Wil van de Kerkhof ontvangt de boeken

Nieuwe uniformen
Tijdens de druk bezochte receptie voor de 3 jubilarissen heeft ons gilde de nieuwe
uniformen gepresenteerd. Het maken van de nieuwe uniformen is een gigantisch
project geweest waarbij wij heel veel dank verschuldigd zijn aan Dorothé de Jong
die zeer fraai het ontwerp van onze gildebroeder Marco van der Burgt heeft weten
uit te voeren.

Eindejaarsborrel
Op 28 december heeft ons gilde de traditionele eindejaarsborrel gehouden in de
gildekamer. Het was bijzonder gezellig.
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 3 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.
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Gildebroeder Michael Koninklijk onderscheiden
Op 26 april 2017 ontving onze gildebroeder Michael Rieter de Orde van Oranje Nassau
voor zijn vele werkzaamheden in het vrijwilligerswerk en voor zijn jarenlange inzet in
de gemeenteraad van Helmond. Na de uitreiking van het “lintje” kreeg Michael een
receptie aangeboden in de gildekamer en kwamen de vendeliers een vendelhulde
brengen aan het nieuwe lid in de Orde van Oranje Nassau. Ons gilde kent nu 5 dragers
van een Koninklijke onderscheiding. Ons gilde is trots op het feit dat wij de aanvraag
voor deze onderscheiding voor broeder Michael hebben mogen ondersteunen.

Vendelgroet 55 jarig echtpaar Jan en Anny Verspaget
Op 30 april 2017 hebben wij een vendelgroet gebracht aan onze staande Deken Jan
Verspaget en zijn vrouw Anny die op deze dag hun 55 jarig huwelijk vierden.
Het bruidspaar was blij verrast met deze hulde. Na deze vendelhulde hebben de
broeders een vendelgroet gebracht aan broeder Hans Witteveen om hem een hart
onder de riem te steken. Hans en Jos Witteveen kregen een mooie vendelgroet en een
bos bloemen met de goede wensen van de aanwezige broeders.
Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei heeft ons gilde wederom medewerking gegeven aan de herdenking van de
gevallenen door oorlogsgeweld. Vendelier Stijn Koolen voerde het ritueel voor de
gevallenen uit en de Oude Deken legde de betekenis uit van dit ritueel.
Jubileum Kapel van Binderen
Op zondag 14 mei 2017 heeft ons gilde, samen met de broeders van de Colveniers, de
viering van 75-jaar Kapel van Binderen mede opgeluisterd. Wij mochten de
Hulpbisschop van den Bosch in onze gildekamer ontvangen. Vanuit onze gildekamer
vertrok de “processie” naar het terrein waarop de viering gehouden werd. Het was
een prachtige openlucht mis. Na afloop gaven de vendeliers een vendelhulde aan de
Hulpbisschop en de aanwezige geestelijkheid.
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Kringdag Someren
Op zondag 11 juni heeft ons gilde deelgenomen aan de kringdag in Someren.
De organisatie was voortreffelijk en ons gilde heeft een mooie dag gehad.
Kermis-aanzeggen
Op vrijdag 7 juli 2017 hebben wij de jaarlijkse kermis aangezegd bij het gildegebouw.
Helaas was slechts een zeer beperkt deel van het gilde hierbij aanwezig.
Koningschieten
Op zondag 9 juli 2017 hebben wij ons jaarlijkse koningschieten gehouden. Om 9.30
uur heeft het gilde de mis bijgewoond in de Jozefkerk. Vertrokken werd vanaf het
woonhuis van de oude Deken. Tussen de middag is de lunch gebruikt in en rond de
gildekamer en werd de volgorde bepaald voor het schieten.

Nadat het gilde 3-maal om de schutsboom was getrokken heeft de “scheidend” koning
Tom Hegeman eerst Marianne Hegeman geïnstalleerd als gildevriend(in) van ons gilde.
Met de benoeming van Marianne is het aantal gildevrienden weer op het niveau van 3.
Tom heeft zijn zilver ingeleverd en de wedstrijd kon beginnen. Op de diverse
onderdelen van de vogel waren prijzen gezet. Deze zijn gewonnen door: Kop = Dirk
Verhees, Staart = Bouke Boender, Vleugel = Frank Koolen, Vleugel = Chislaine Peters.
Uiteindelijk wist Bouke Boender na een zinderende wedstrijd, bij het 99 e schot de
koningsvogel naar beneden te halen. Bouke is voor de 1e maal koning van ons gilde en
21 jaar.

Bouke koos als dag-koningin zijn moeder. Samen gingen zij over het vaandel en
hebben zij de hulde van het gilde in ontvangst genomen. Ereschutter in 2017 werd
aspirant gildebroeder Rick Verlijsdonk die bij het 109e schot de vogel naar beneden
wist te halen.
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Frank Smits kwam in de middag met het kleine draaiorgeltje en heeft o.a. het
Catharinalied ten gehore gebracht. Ons gilde heeft in 2016 twee orgelboeken laten
maken voor o.a. het kleine orgeltje en voor de grote Gaudin waarop het Catharinalied
staat.
Overlijden Hans Witteveen
Op 16 juli 2017 overleed onze gildebroeder Hans Witteveen na een moedig gedragen
ziekte. Ons gilde heeft Hans uitgeleide gedaan op vrijdag 21 juli in Crematorium
Berkendonk en hem de afscheidsgroet gebracht voor de dienst. De Oude Deken sprak
het in memoriam uit tijdens de dienst waarbij het gildelidmaatschap van Hans werd
herdacht. Wij hebben op waardige wijze afscheid genomen van deze betrokken
gildebroeder die er altijd was en die broederschap diep in zijn hart had zitten.

Landjuweel Soest
Zondag 3 september heeft ons gilde deelgenomen aan het Landjuweel te Soest. Een
prachtige zonovergoten dag met een schitterde optocht. Het gilde in Soest had kosten
nog moeite gespaard om er een mooi feest van de maken. Onze Koning Bouke Boender
heeft driftig mee geschoten en drong door tot de definitieve koningsronde.
Uiteindelijk ging een ander gilde er met de koningseer van door. Het was een
schitterende dag waar we met veel genoegen op terugkijken.
Intern gilde
In maart 2017 hebben wij voor het eerst sinds jaren weer een eigen geweer in bezit
gekregen. Nadat alle formaliteiten geregeld waren en het wapenverlof was afgegeven
door de politie kon het wapen worden aangeschaft. Het wapen is overgenomen van
broeder Louis Boudewijns van het St. Antoniusgilde Stiphout. Er zijn binnen ons gilde
nu 4 broeders zie zich bezig houden met het schietgebeuren. Wapenmeester is Ron
Peters, Marco van der Burgt, Mike Verbruggen en Frank Koolen fungeren als
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baancommandanten. Het is de bedoeling dat dit 4-tal ook actief gaat meedoen aan
schietwedstrijden in kring- en federatief verband.
Spontaan bezoek aan Keppeln (Duitsland)
Op verzoek van een bestuurder van de KNTS hebben wij het Sanct Sebastian
Schutzenverein op zondag 8 oktober uit de brand geholpen met tamboers en
vendeliers. Het bestuur is bijzonder blij met de spontane medewerking van de
tamboers- en vendeliers om dit mogelijk te maken. In alle vroegte vertrokken wij
met 7 geüniformeerde leden naar Duitsland. Ons gilde heeft daar mede de mis
opgeluisterd, deelgenomen aan een kranslegging en een vendeldemonstratie
gegeven. De deelnemende leden kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag en er
zijn adressen uitgewisseld. Deze vereniging is een zg. Böllerverein (d.w.z.
handwapens die knallen als kanonnen) Het Sanct Sebastian Schutzenverein wil
graag een keer naar Helmond komen.

Schietcompetitie
In dit verslagjaar is onze eigen schietcompetitie begonnen.
Vanwege het feit dat we nu eigen verenigingswapens hebben kan er ook regelmatig
geoefend worden. De uitslag van de competitie zal in de januari-vergadering(2018)
aan het gilde bekend worden gemaakt.
Vergaderingen
Het gilde vergaderde in dit verslagjaar 10 keer in de gildekamer.
Uitbreiding ledental
Tijdens de gildevergadering van 6 juni 2017 is ons eerste vrouwelijke lid officieel
geboond. Na 3 stemrondes konden wij gildezuster Chislaine Peters als eerste
vrouwelijke geüniformeerde gildezuster welkom heten in ins gilde.
In de oktobervergadering werden Rick Verlijsdonk en Pernilla Koolen ingeboond in
ons gilde. Ook hier waren een aantal stemrondes nodig. Daarmee komt het
geüniformeerde aantal Gildeleden op 20.
Externe bezoekers
Familie Rieter op 26 april 2017.
Familie Kunstt op 25 mei 2017
Familie Luyben in juni 2017
Kring jeugddag op 7 oktober 2017
Broertjesdag fam. Swinkels 14 oktober 2017
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Externe recepties/bezoeken
Op 26 april 2017 heeft een deel van het bestuur de receptie bijgewoond van Sjef
Soeterboek die deze dag is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.
Ons gilde had de aanvraag voor deze onderscheiding van harte ondersteund.
Op zaterdag 3 juni 2017 heeft een delegatie van het bestuur de receptie bezocht
van 6 jubilarissen van het St. Margarethagilde te Aarle Rixtel.
Op zaterdag 16 september 2017 heeft een delegatie van het bestuur de receptie
bezocht van 3 jubilarissen van het St. Lambertusgilde te Someren-Eind.
Op zaterdag 4 november 2017 heeft een delegatie van ons gilde de
koningsreceptie van Tiny Bogers (Gilde Mierlo Hout) bezocht.
Twee broeders onderscheiden in de Nobele Orde van de Papegay
Op zaterdag 4 november 2017 is broeder Eef Luyben bevorderd tot Officier in de
Nobele Orde van de Papegay. In de ochtend van deze dag togen de Oude Deken en
bestuurslid Frank Koolen naar Kasteel Doornenburg in Gelderland. De kandidaat
Officier reisde met zijn vrouw en kinderen naar Doornenburg om de onderscheiding
uitgereikt te krijgen. Toen het gezelschap in Doornenburg aankwam zag broeder
Frank Koolen dat ook zijn vrouw Joset en de kinderen in Doornenburg waren
vergezeld door de secretaris. Frank had toen in de gaten er ook voor hem op deze
dag wat bijzonders stond te gebeuren. Frank kreeg uiteindelijk de Gouden Medaille
met bronzen Papegay uitgereikt vanwege zijn enorme verdienste voor ons gilde op
het gebied van de vendelinstructie, zijn wekelijkse activiteiten in de gildekamer
als beheerder en alle klussen die gedaan moeten worden in de gildekamer. Frank
was bijzonder verrast met deze onderscheiding. Onze broeder Eef kreeg de
Degenceremonie ten teken van onderlinge verbondenheid, de officiersmedaille.

Eef bij de degenceremonie

Referendaris Jan Wannet en Frank Koolen

Het pallet met onderscheidingen

Decorandi Eef en Frank
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Voor decorandi was het een bijzondere dag. Het bestuur van ons gilde heeft
gemeend voor Frank Koolen de gouden medaille aan te vragen vanwege zijn niet
aflatende inzet voor het gilde op het gebied van vendelinstructie, zijn functie als
kamerbewaarder, klusjesman en bestuurslid.
Afscheid Diaken Peter de Vries
Op zondag 19 november heeft ons gilde Diaken Peter de Vries uitgeleide gedaan bij
gelegenheid van zijn afscheid als Diaken in onze parochie. Peter is benoemd tot
Bisschoppelijk gedelegeerden voor de priesters, diakenen en pastoraal werkers.
Het gilde begeleide de geestelijkheid de St. Jozefkerk in en na afloop van de zeer
fraaie pontificale hoogmis brachten de vendeliers op het plein voor de kerk een
vendelgroet. Ons gilde bedankt Diaken de Vries voor 18 jaar werk voor en in onze
parochie en wenst hem veel succes in Den Bosch.

Bestuur
In de januarivergadering werd Mike Verbruggen verkozen in het bestuur. Hij heeft
Stijn Koolen opgevolgd die kort zitting heeft gehad in het bestuur. Maarten Janssen
is Jonge Deken van het gilde geworden.
Bestuurssamenstelling:
Het bestuur wordt thans gevormd door:
Ron Peters
Maarten Janssen
Marco van der Burgt
Mike Verbruggen
Frank Koolen

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

Het Bestuur van,
St. Catharinagilde Helmond.
Uitgesproken tijdens de viering van Catharinadag,
Helmond, november 2017
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