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NIEUWSBRIEF IN EEN NIEUW JASJE 

Na 9 jaargangen onze nieuwsbrief in het oude jasje, was het aan de 

tijd om eens te kijken naar een nieuwe opmaak en vormgeving. Na-

tuurlijk blijven de vaste elementen zoals ons logo en naam gehand-

haafd. We hebben de vormgeving wat eigentijdser gemaakt en meer 

informatie opgenomen in de nieuwsbrief. Zo gaat u regelmatig 

nieuws lezen vanuit de commissies, van de bestuurstafel en uitsla-

gen van de schietwedstrijden van de schietcommissie. Natuurlijk 

gaat de vertrouwde agenda niet ontbreken en houden we u op de 

hoogte van onze optredens waarbij we dan ook de bekende foto’s 

gaan plaatsen. Vanuit het bestuur is een redactie geformeerd en 

zullen wij gebruik maken van onze vaste fotografen. Wij hopen dat 

u de komende tijd weer veel plezier gaat beleven aan de “gilde-

nieuwsbrief”. Als u zaken heeft die u onder de aandacht wilt bren-

gen van de leden van ons gilde dan is de nieuwsbrief het aangewe-

zen medium. 
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MOOIE MARIA-VIERING OP 14 MEI 

 

Op Moederdag heeft ons gilde medewerking verleend aan de vie-

ring van het 75-jarig bestaan van de Kapel van Binderen. Samen 

met onze broeders van het Colveniersgilde mochten wij de hulp-

bisschop en de geestelijkheid naar het processieveld brengen en 

de openluchtmis mede vorm geven. Kandidaat-lid Chislaine Pe-

ters liep voor de eerste keer mee als vendelier. Een bijzonder mo-

ment voor ons gilde maar zeker van Chislaine. In de juni vergade-

ring hoopt zij geboond te worden en zal daarmee het 1e vrouwelij-

ke lid worden binnen ons gilde. Wij bedanken de organisatie van 

de H.Mis en iedereen die heeft meegewerkt. 



‘Het schieten op de wip is toch net even anders dan het jaarlijkse koning-
schieten’. 

Tijdens het jaarlijks koning-

schieten op zondag 9 juli heeft 

gildebroeder-tamboer Bouke 

Boender zich tot koning van ons 

gilde geschoten. Bij het 99e 

schot wist Bouke de vogel naar 

beneden te halen en is daarmee 

de koning voor 2016-2017. Bou-

ke is 20 jaar en sinds 2016 lid 

van het Gilde. 

 

Bouke was zichtbaar en hoor-

baar blij met de titel en kon zijn 

geluk niet op. Mooi was ook dat 

zijn moeder en zijn zus aanwe-

zig waren bij dit moment en het 

was dan ook niet vreemd dat de nieuwe koning zijn moeder vroeg om de rol van 

dag koningin op zich te nemen.  Op de foto een trotse koning en een heel trotse 

moeder die voor het eerst kennis maakte met het gildewezen. De moeder van Bou-

ke schreef diezelfde avond op haar facebookpagina; “wat mij het meest ge- 

troffen heeft is de broederschap en het zusterschap”. Een mooier compliment kan 

een gilde niet krijgen. Iedereen feliciteert Bouke met zijn koningschap en hoopt op 

een mooi koningsjaar voor deze jonge Koning.  Verderop in deze nieuwsbrief een 

foto impressie van de dag. 

 

EERSTE UITSLAGEN VAN HET SCHIETEN 

BOUKE BOENDER NIEUWE KONING 2017 

De schietcommissie is volop bezig met de 

schietbeurten die gedraaid moeten worden. 

De eerste uitslagen van de onderlinge 

schietwedstrijden zijn als volgt: 

Stand per juni 2017 

Ron Peters 14 punten 

Mike Verbruggen 13 punten 

Frank Koolen 1 punt 

Marco v.d Burgt 11 Punten 

Het is nog best een beetje wennen aan het 

feit dat we nu een eigen wapen hebben. Het 

inschieten en  het schieten op de “wip” is 

toch net even anders dan het jaarlijkse ko-

ningschieten. De schietcommissie gaat 

voortvarend door met het schieten om de 18 

schietbeurten, die jaarlijks gehaald moeten 

worden te halen. De schietcommissie is ook 

verantwoordelijk voor het verzorgen van de 

introductiebeurten van externen.  

Als de schietcommissie goed is ingevoerd in 

het schieten overwegen zij aansluiting te 

zoeken bij de schietcommissie van kring 

Peelland. 

EERSTE VROUWELIJK 
LID BIJ “CATHRIEN” 

In de gildevergadering van juni 2017 

is Chislaine Peters positief inge-

boond als het eerste vrouwelijk lid 

van het Catharinagilde. Zeker een 

historisch moment voor het gilde.  

De gildebroeders hebben in de afge-

lopen maanden een goede discussie 

gehad over de vraag of er anno 2017 

vrouwen moeten worden toegelaten 

tot het gilde. Een grote meerderheid 

van de broeders is van mening dat 

dit het geval hoort te zijn en daarom 

is het besluit genomen om voortaan 

vrouwen toe te laten als lid. In het 

verlengde van dit besluit dienen de 

reglementen aangepast te worden. 

Daar is het bestuur nu volop mee 

bezig. In het huishoudelijk reglement 

is de tekst in een aantal artikelen 

aangepast. Een vrouwelijk gildelid 

zal worden aangeduid als gildezus-

ter. Mocht een dame het koning-

schap verwerven dan is de aan-

spreektitel “mevrouw de Koning”.  

Chislaine gaat zich bekwamen in het 

trommelen. Ook is zij al voorzitter 

van de jeugdcommissie van kring 

Peelland. Samen met haar broer 

Aaron  is zij de 9e generatie in de 

familie Peters die lid zijn van een 

gilde. 
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Ron Peters wapenbeheerder 
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VENDELGROET VOOR DE BISSCHOP 

Op zondag 14 mei, na afloop van de viering van het 75 jarig be-

staan van de Kapel van Binderen, hebben de vendeliers een ven-

delgroet gebracht aan Mgr. Mutsaerts van het Bisdom den Bosch.  

Het gilde had de kans om dit te doen omdat de monseigneur en 

de geestelijkheid onze gildekamer hadden gebruikt ter voorberei-

ding op de openluchtviering. Op de foto is te zien hoe een deel 

van onze vendeliers de vendelgroet brachten. Tamboer Aaron 

deed zijn best om de vendelmars goed te trommen en onze ko-

ning en de eredekenen hebben de hulpbisschop graag vergezeld 

tijdens de vendelgroet. Mgr. Mutsaerts was zeer aangedaan door 

dit mooie gebaar en gaf aan graag in Helmond te gast te zijn ge-

VAN HET BESTUUR 

Het bestuur heeft onlangs 

een kleine wijziging onder-

gaan. Broeder Mike Ver-

bruggen heeft het stokje van 

Stijn Koolen overgenomen.  

De uitwerking van het nieu-

we reglement heeft volop de 

aandacht.  

Het bestuur vraag de broe-

ders en zusters graag aan-

dacht voor tijdige afmel-

ding als je niet bij een op-

treden van het gilde kunt 

zijn. Niets is zo vervelend 

voor de wel aanwezigen als 

je niet komt. Je kunt best 

een keer niet aanwezig zijn 

maar laat het dan even we-

ten. 

In de septembervergadering 

zal kandidaat gildebroeder 

Rick Verlijsdonk zich komen 

voorstellen. In de oktober-

vergadering staat dan het 

“bonen” van de kandidaat op 

de agenda. 

Op 18 augustus 2017 houden 

wij onze zomer BBQ met 

schieten om de prijzen. De 

gildeleden ontvangen een 

aparte uitnodiging voor deze 

festiviteit. Aanvang 18.00 

Foto jubileumviering Kapel van Binderen  14 mei 
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Marianne Hegeman nieuwe gildevriendin 

 

Tijdens het koningschieten van 

2017 is mevr. Marianne Hege-

man geïnstalleerd als 3e gilde-

vriendin van ons gilde. Met de-

ze installatie is het aantal gilde-

vrienden weer op het oude ni-

veau 3. Het gilde heet Marian-

ne van harte welkom in onze 

club en wensen haar veel ple-

zier.  

De installatie werd verricht door de scheidend koning van 

2017, Tom Hegeman.  



 

NIEUWE GROEPSFOTO 

 

(Foto 1)Het gilde heeft een een nieu-

we groepsfoto gemaakt tijdens het 

koningschieten. Op de foto ontbre-

ken, Jan Verspaget, Hans Witteveen 

en Stijn Koolen. 

(Foto 2) De Koning gaat over het 

vaandel met zijn moeder Nora van 

Wetten. 

(Foto 3) Spreekt voor zich. 

(Foto 4) De vendeliers beginnen de 

vendelgroet. 

(Foto 5) Vaandrig Michael Rieter 

brengt eer met het hoofdvaandel aan 

de Koning. 

(Foto 5) De Koning broederlijk met 

gildebroeder Freddie Luyben. 

FOTO’S VAN HET KONINGSCHIETEN 
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Naschrift 

Deze nieuwsbrief verschijnt onre-

gelmatig en uitsluitend als er 

nieuws is over het gilde. Deze 

nieuwsbrief bevat veel foto’s over 

de nieuwe koning en het koning-

schieten van 9 juli 2017. 

 

Agenda 

18 augustus BBQ 

3 Sept. Landjuweel Soest 

4 Sept. Gildevergadering 

15 Sept. Inloop-avond 

2 Okt. Gildevergadering 

20 Okt. Inloop-avond 

6 Nov. Gildevergadering 

17 Nov. Inloop-avond 

25 Nov. Catharinadag 
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