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Geachte Gildebroeders, Beschermheer, Gildeheer, Ere-Dekens, Gildeleden en belangstellenden, 
 
Voor U op dit scherm ziet u het jaarverslag 2018 van het Sint Servatius Gilde Lieshout. Dit jaarverslag 
bevat allerlei wetenwaardigheden betreffende het afgelopen jaar en op volgorde van data.  
Ongetwijfeld zullen er ‘zaken’ ontbreken. Mocht dit zo zijn dan mijn excuses hiervoor.  
 
 
Wat niet opgenomen is zijn de uren waarop ons gildepaviljoen ‘BoMé’ geopend is voor alle 
gildeleden. Het paviljoen is het hele jaar door iedere donderdagavond geopend vanaf 19:00 uur tot 
22:00 uur, behoudens de momenten wanneer het gilde moet uitrukken en/of op feestdagen. 
 

Op de voorzijde van dit document is een schilderij van Reinier 
Pijnenburg geplaatst. Op het schilderij staat de Lieshoutse 
gildebroeder Marinus Vogels, geboren 1897 en overleden 1967. 
Het schilderij is door Arnold en Henny Bevers-van de Baar 
gekocht bij een kunsthandelaar en hebben dit aan het Sint 
Servatiusgilde geschonken op dinsdag 13 november 2018 
tijdens de algemene ledenvergadering Najaar 2018. 
Voor zover bekend heeft Reinier Pijnenburg drie schilderijen 
‘gemaakt’ over/van ‘de Liessentse guld’. 
Twee schilderijen zijn nu in het bezit van het Sint Servatiusgilde 
en het derde hangt in het Brabants Museum in Den Bosch.  
(Zie foto rechts) 
 
 
 
 
 
 
 
Met genoegen bied ik, om mijn beurt, u dit jaarverslag 2018 aan en wens U veel leesplezier...  
 
 
 
Gerard Verhoeven 
Deken Schrijver 

 

 
Trommelslager  

Hannes (Bôn) Dekkers 



 

Onze koningen van dit jaar. 

 
 

 

 

 

 

Peter van der Burgt  

Koning 2016-2017 én 2017-2018 
tot 7 september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningspaar 2018-2019 

Piet en Anny 

 van Lierop-van de Linden 
vanaf 7 september 

 

 



 

Jaarverslag
 

 

 

 
 
Dinsdag 2 januari 

Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Laarbeek. Deze wordt gehouden van 19.00 tot 21.00 uur 
in de hal van het gemeentehuis in Beek en Donk. Iedereen is er van harte welkom. Het gilde is 
vertegenwoordig door koning Peter van der Burgt en deken Klaas van de Zanden. Tevens zal 
Laarbeekkoning, Jan van de Laar jr., vendelier bij ons gilde, acte de préséance geven.  

 
Zaterdag 6 januari 

Vanaf 18:00 uur de nieuwjaarsreceptie in ons eigen gildepaviljoen 
BoMé voor gildeleden en de gildebroeders komen in uniform.  
In zijn nieuwjaarstoespraak memoreerde de staande deken aan 
zijn aftreden tijdens de komende voorjaarsvergadering en ook de 
reden van zijn aftreden. Na deze korte toespraak overhandigde 
onze Ere-koning Harry van de Weijer zijn ere-koningsschild (Zie 
foto) aan de hoofdman  Willem van Pelt. Dit ere-koningsschild is 
vervaardigd bij de fa. Andriessen in Stiphout/Helmond. 

 
Dinsdag 9 januari 
 Kaartavond gildeleden. Gildepaviljoen BoMé - Aanvang 19:30 uur. 
 
Zondag 14 januari 

Uitnodiging jaarvergadering van de Schietcommissie Kring Peelland. De aanvang is om 10:00 uur en 
Klaas van der Zanden en Ruud Mijnsbergen vertegenwoordigen het St. Servatiusgilde. 
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Dinsdag 16 januari 
Op Uitnodiging van het Sint Margareta Gilde Aarle-Rixtel gaan vandaag onze hoofdman Willem van 
Pelt en deken Frank van de Kam naar het gildepaviljoen aan de Havenweg 6a in Aarle-Rixtel om ons 
gilde te vertegenwoordigen tijdens het eerste hoofdliedenberaad in 2018 van de Laarbeekse Gilden. 
De aanvang is om 20:00 uur.

 
Vrijdag 19 januari 

Voor vandaag gaan gildeleden naar de schietbaan van Krijgsman Soranus, de hand-boogvereniging 
uit Lieshout. Deze uitnodiging had het gilde ontvangen tijdens de receptie van de 
handboogvereniging ter gelegenheid van hun 150 jarig bestaan op 8 april 2017. Een afvaardiging van 
gildeleden zal om 20:00 uur worden verwacht. 

 
Maandag 22 januari 

Broederavond in het gildepaviljoen BoMé. De aanvang is 20:00 uur. Op de agenda die met de 
uitnodiging is verstuurd staat o.a. de behandeling van een ingekomen brief van diverse 
gildebroeders. Op verzoek van deze gildebroeders is het punt ere-deken hier opnieuw en voor de 
laatste keer op de agenda gezet. Verder staat op de agenda dat de aspirant broeders die nu al 
geruime tijd ‘meelopen’ met het gilden, beëdigd zullen gaan worden. Er is ook een verzoek van 
toneelvereniging Mariahout binnen gekomen. Deze toneelvereniging heeft diverse figuranten (een 
gilde) nodig voor het nabootsen van een “processie” in een stuk wat zij in dit jaar zullen gaan spelen. 
Voor alle item is een beslissing genomen. 

 
Dinsdag 23 januari 

Vandaag is onze ere-koning jarig en hij heeft de gildebroeders uitgenodigd voor een drankje en een 
hapje.  

Om 19:00 uur verzamelen de gildebroeders in het paviljoen BoMé om vervolgens naar het adres van 
onze ere-koning af te reizen. Om 19:30 uur is er een vendelgroet voor Harry en Sabine van de Weijer 
voor hun huis. Daarna snel naar binnen voor een samenzijn met de jarige. 

 
Woensdag 24 januari 
 Kaartavond gildeleden. Gildepaviljoen BoMé - Aanvang 19:30 uur. 
 
Zondag 28 januari 

Op het schietterrein van de het St Leonardus gilde en het St Antoniusgilde gilde aan de Zwinkelweg 
in Beek en Donk wordt vandaag de jaarvergadering ‘Trommen en bazuinblazen’ gehouden. De 
aanvang is 10:30 uur. Ons gilde zal vertegenwoordigd worden door Gerrit van Kaathoven en Corné 
van Overbeek. Tevens is gildebroeder Dirk van de Laar aanwezig zijn. Hij is bestuurslid van de 
commissie trommen en bazuinblazen kring Peelland. 
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vrijdag 2 februari 

Vandaag wordt de verjaardag van onze 
beschermheer gevierd. Om 19:00 uur 
verzamelen de  gildebroeders in het gilde-
gildepaviljoen BoMé. Daarna wordt er naar de 
Deense-hoek gegaan. Na de vendelgroet is 
het gebruikelijk dat er een fles wijn wordt 
overhandigd aan de beschermheer. In de 
benedenverdieping van showroom wordt de 
groepsfoto gemaakt. Het gezelschap wordt uitgenodigd om het glas te heffen in de feestruimte. Na 
de drankjes en heerlijke hapjes zijn de broeders, na een vertoeven van circa 2 uurtjes, huiswaarts 
gegaan. 
 

Zaterdag 3 februari 
Het gilde heeft van carnavalsvereniging ‘De Raopers’ 
een uitnodiging gekregen voor een receptie ter 
gelegenheid van het 55-jarig bestaan van deze 
vereniging. Besloten is om er een vendelgroet te gaan 
brengen en hiervoor verzamelen de gildebroeders om 
19:00 uur zich in het gildepaviljoen BoMé . Daarna is 
er naar het gemeenschapshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout gegaan. Door het bestuur van de CV zijn we 
hartelijk ontvangen. De receptie stond op het punt 
om te gaan beginnen waardoor de ruimte om in de 
feestzaal te vendelen te krap is geworden voor onze 
vendeliers. Hierop is besloten om een van onze 

jeugdige vendeliers, Bas van Pelt, de vendelgroet te laten draaien. 
 
Maandag 5 februari 

Vanavond is de eerste bestuursvergadering van dit jaar dit jaar in het gildepaviljoen BoMé. De kachel 
brand en er is een fikse agenda  te behandelen. Het bestuur is voltallig met de mededeling dat Klaas 
iets later komt. Ook onze hoofdman zal aanschuiven. Onze koning is afgemeld omdat hij deze avond 
een andere activiteit in zijn agenda heeft staan. Aanvang 20:00 uur. 

 
Dinsdag 6 februari 
 Kaartavond gildeleden. Gildepaviljoen BoMé - Aanvang 19:30 uur. 
 
Woensdag 21 februari 
 Kaartavond gildeleden. Gildepaviljoen BoMé - Aanvang 19:30 uur. 
 
Maandag 26 februari 

Vandaag is er overleg tussen het bestuur van het gilde en het bestuur van Stichting Sint Servatius 
Gilde. Deze stichting is een orgaan binnen het gilde wat met raad en daad helpt bij organisatie van 
evenementen die groot van omvang zijn. Vanavond zal een begin worden gemaakt met de 
organisatie van feestelijkheden rond het 600 jarig bestaan van het gilde in het jaar 2020. 

 
Woensdag 28 februari 

Op zaterdag 24 februari kreeg het gilde een bericht van het overlijden van Frits Klomp. 
Hoewel Frits nooit lid van het gilde is geweest maar wel het een en ander voor het gilde 
gedaan heeft, is vanmiddag een afvaardiging van het gilde, te weten ere-hoofdman Toon 
Gevers, ere-deken Karel Berkhof en gildebroeder Ruud Mijnsbergen, bij de 
afscheidsdienst van Frits Klomp in Hilvarenbeek aanwezig geweest. De aanvang van de 
dienst is om 14:00. 

 

 
Bas van Pelt staat klaar voor zijn ‘klusje’ 
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Zondag 4 maart  

In Moergestel zijn vandaag Jeugd indoor vendel- en tromwedstrijden. De deelnemers worden om 
12:00 uur verwacht en mogen meteen hun pasjes inleveren bij het secretariaat. Daarna gaan de 
wedstrijden beginnen.  
Stijn van Vegchel zal ons gilde vertegenwoordigen.  
Laat in de middag is de uitslag van de wedstrijden bekend geworden en ook vandaag blijkt weer de 
geweldige inzet van Stijn want die inzet van hem wordt vandaag gewaardeerd met een zilveren 
schildje voor een eerste prijs. 

 
Maandag 5 maart 

 Onderhoud aan het gildeterrein en de gebouwen. Om 13:00 uur zullen de werkzaamheden hun 

aanvang hebben. 

 Ook op deze dag, maar dan vanaf 19:30 uur is de laatste bestuursvergadering in de samenstelling 

van het huidige bestuur, in het gildepaviljoen BoMé. Zoals Frans Manders had aangegeven zal hij zich 

niet herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn als voorzitter / Staande deken tijdens de algemene 

ledenvergadering Voorjaar 2018. Vandaag weer een volle agenda. 

Dinsdag 6 maart 
Kaartavond gildeleden. Gildepaviljoen BoMé - Aanvang 19:30 uur. 

 
Woensdag 7 maart 

Vanaf vanmiddag 13:00 uur zijn er schietwedstrijden op ons gildeterrein voor de oudere gildeleden 
van kring Peelland. 

 
Dinsdag 13 maart 

Algemene ledenvergadering voorjaar 2018. De agenda is zoals gewoonlijk. Om 20:15 uur opent de 
voorzitter de vergaderingen heeft enkele mededelingen. Er wordt een minuut stil gestaan bij het 
overlijden van twee leden in het afgelopen jaar: Annie van de Laar-Jacobs en Frans van Rooij, 
gildebroeder en standaardruiter.  
Een lijst van afmelding wordt voorgelezen en met de presentielijst wordt ‘rondgegaan’.  
Het verslag van de kascommissie: Er is ‘winst’ gemaakt.  
De kascommissie heeft de penningmeester en de beheerder van het paviljoen gecomplimenteerd en 
Dirk van de Laar bedankt voor zijn bijdrage aan het geheel. Ger van Pelt is na twee jaar uit de 
kascommissie en hiervoor komt de volgende twee jaar Tom Swinkels, onze beschermheer, in de 
plaats. Ad Donkers is nog een jaar lid. De staande deken Frans Manders is aftredend en niet 
herkiesbaar. Frans bedankt iedereen voor het vertrouwen dat hij heeft gekregen van iedereen in de 
aflopen 11 jaren waarin hij in het bestuur heeft gezeten. De laatste 5 jaren als voorzitter van het 
gilde. Hoofdman, Willem van Pelt, neemt de microfoon over en richt zich tot de scheidende 
voorzitter: ‘Frans, jij bent op 11 maart 2009 in het bestuur gekozen als bestuurslid en op 14 maart  

 

 
De organisatie en de deelnemers die vandaag mee hebben gedaan aan de indoor trom- en vendelwedstrijden 
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2013 tot voorzitter gekozen tijdens de algemene ledenvergadering. Jij was de invaller voor de 
voorzitterplek die was vrijgekomen omdat de vorige voorzitter zijn termijn, helaas om 
gezondheidsreden, niet kon afmaken. Nog niet zo erg lang geleden zei je nog: “ik ben er eigenlijk 
ingerold vanuit het bestuur, iemand zal het toch moeten doen”. Afgelopen jaar heeft Frans 
aangegeven, nu hij aftredend is, zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode als 
voorzitter / Staande deken. Voor jou Frans komt nu een hele periode van besturen van de schut ten 
einde. Wij hopen dat hij enkele van de andere taken die hij voor het gilde uitvoert toch wilt blijven 
doen. We denken dan onder andere aan het maandelijks onderhoud aan het terrein, de organisatie 
van de vlooienmarkt en jouw lidmaatschap van de SAT-commissie kring Peelland. Wij nemen nu 
afscheid van een voorzitter die niet alleen voorzitter was, maar nog tal van andere activiteiten zelf 
onder handen nam en nog steeds neemt. Duidelijk is geworden dat Frans vooral 
‘van aanpakken’ weet. 
Namens het gilde overhandigd de hoofdman 

 Bosje bloemen voor Riek; 

 ‘n Drankje om er samen van te genieten in een gemakkelijke stoel; 

 Een cadeautje voor Frans. Normaliter ontvangen aftredende bestuursleden de 

plaquette van het gilde. Jaren geleden heeft Frans zo een plaquette al mogen 

ontvangen. Hij had toen een prachtige replica van een houten gildetrom 

gemaakt waar vele uurtjes vrije tijd ingestoken zijn en aangezien een tweede 

‘plaquette van verdienste’ niet mogelijk is, is er gekozen voor een ander, 

bijzonder cadeau. En cadeau wat altijd zal herinneren aan je grote liefhebberij 

bij het gilde: ‘Het roeren van de trom’. Op de foto naast deze tekst is het beeldje 

te zien. 

Door bestuursleden is bij enkele leden geïnformeerd of er interesse is voor een voorzitterschap. Bert 
van den Biggelaar is eventueel bereid voor deze functie binnen het gilde. Hij is echter geen 
gildebroeder en volgens de statuten moet de voorzitter een gildebroeder zijn. Hiervoor is een 
oplossing bedacht, al hebben slechts enkele leden hier moeite mee. Het wordt opgelost mede door 
onze hoofdman. Hij wil voor ca anderhalf jaar de voorzittershamer overnemen van Frans. In die tijd 
kan Bert van den Biggelaar ‘klaar-gestoomd’ gaan worden voor een voorzitterschap. Hij zal daarom 
voorgesteld gaan worden als aspirant gildebroeder. Mochten de gildebroeders hier mee akkoord 
gaan dan zal er na een jaar over een beëdiging als gildebroeder gestemd gaan worden tijdens een 
algemene ledenvergadering. Dan kan hij op de teerdag van 2019 worden geïnstalleerd en later door 
de ledenvergadering tot voorzitter worden gekozen. Het is een hele tijd maar de statuten worden 
hierdoor gerespecteerd.  
Een nieuw lid is verwelkomd door de leden. Na stemming is met grote meerderheid Desiree van den 
Biggelaar-Steegs lid geworden van het gilde. Welkom. 
Verder meldt Ad Donkers tijdens de rondvraag dat hij gaat ophouden met de organisatie van de 
kaartavonden. Hierop werd spontaan gereageerd door Annie Swinkels met de mededeling: “O, dan 
wil ik dat wel gaan regelen”. Hierdoor zullen de kaartavonden voor het seizoen 2018/2019 in ieder 
geval doorgang gaan vinden. 
Om 21:37 uur sluit de voorzitter de vergadering met een Christelijke groet en bedankt iedereen voor 
zijn of haar aanwezigheid en het personeel van café de Koekoek.  

 
Woensdag 14 maart 

Commissievergadering ‘Statuten en Reglementen’. Aanvang 20:00 uur in het gildepaviljoen BoMé . 
De commissie bestaat uit Frits Vorstenbosch, Ruud Mijnsbergen, Peter van der Burgt en Willem van 
Pelt. 
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Dinsdag 20 maart 
Laatste kaartavond van het seizoen 2017-2018 in het gildepaviljoen BoMé. De aanvang is ook 
vandaag om 19:30 uur. Ook is het vandaag de laatste kaartavond onder leiding van Ad Donkers en 
Hans Doors. Ad heeft tijdens de afgelopen ledenvergadering te kennen gegevens dat hij zal stoppen 
met de organisatie van de kaartavonden. Een afvaardiging van het bestuur heeft deze kaartavond 
bezocht en had een attentie bij voor Ad en Hans voor hun inzet van de afgelopen jaren. Ook Loes 
Mijnsbergen, die telkens voor de prijsjes zorgde, is een bosje bloemen aangeboden.  
Annie Swinkels-van Eijndhoven wil de organisatie van de kaartavonden op haar nemen. De 
kaartavonden worden dan wel alleen op de dinsdagavonden georganiseerd. 

 
Donderdag 22 maart 

Vanavond wordt het overlijden herdacht van Frans van Rooij, 
standaardruiter bij ons gilde. Zoals bekend is overleed Frans, geheel 
onverwachts, op zondag 12 november 2017 en in overleg met de familie van 
Frans is er een bijeenkomst georganiseerd van gildebroeders met de familie 
en naasten van Frans in het gildepaviljoen BoMé . 
 
Sinds het begin van het jaar 2017 beschikt het paviljoen 
een ‘Monumentum’. In dit ‘gedenkhoekje’ voor 
overleden leden hangt o.a. een plaquette aan de muur 
met een beeldje van Sint Servatius erop bevestigd. Op 
deze plaquette kunnen, rondom de beeltenis, 
naamplaatjes van overleden gildebroeders bevestigd 
worden om deze zo blijvend te herdenken. Vanavond zal 
de partner van Frans, Anna van de Broek, het 
naamplaatje van Frans bevestigen op dit kunstwerk. 
 

 
De broers, zussen, neven en nichten van Frans hebben een 
zilveren herinneringsschild laten maken en dit wordt 
vanavond overhandigd. In een toespraak door Ine van Kessel-
van Rooij, een nichtje van Frans, wordt het gilde bedankt voor 
de betrokkenheid en inzet na het overlijden van Frans van 
Rooij en dat de familie, mede hierdoor, Frans een mooi en 
waardig afscheid heeft kunnen geven. Het overlijden van Frans 
kwam geheel onverwacht en toch heeft het gilde direct hulp 
en medewerking aangeboden en dit was voor de familie een 
enorme steun, zeker toen samen met de familie Frans met 
gilde-eer naar zijn laatste rustplaats is gebracht. De familie 
vond het geweldig hoe het gilde, samen met elkaar, zo een 
laatste eer heeft bewijzen. De rouwkamer was in op een 

gepaste wijze aangekleed en de wakers hebben met respect de wacht gehouden bij het lichaam van 
Frans. Ook bedankt Ine, namens de familie, het gilde voor de mooie foto waarop Frans op zijn paard 
te zien is. Voor de mooie woorden tijdens de dienst en alle rituelen die op de begraafplaats hebben 
plaatsgevonden. Het was voor de familie indrukwekkend en dit heeft steun en troost gegeven. Frans 
zou hiervan genoten hebben zei Ine maar ze zei ook dat Frans een 
broeder is geweest die zeker gemist zal gaan worden. Onze hoofdman, 
Willem van Pelt, neemt het schildje namens het gilde in ontvangst. Op 
de voorkant van dit schildje staat een gravure van een standaardruiten 
met de naam van Frans. Zijn geboorte- en sterfdatum zijn in de 
achterkant gegraveerd met daarboven de tekst ‘In gedachten bij ons’. 
Het schildje komt op een zilvervest te hangen dat altijd genomen wordt 
wanneer het gilde ‘weggaat’.  
 

 
De plaquette zoals die in 
het gildepaviljoen hangt. 

  

Linksboven, langs de staf 
is het plekje waar het 

naamplaatsje van Frans 

zal worden aangebracht. 

 

Het naamplaatje 

van Frans van 

Rooij 

 

 



2018 Secretarieel Jaarverslag Sint Servatius Gilde 
 

 Blad 10 van  35 

 

 
 
 

Zaterdag 24 maart 
 Opening van Heemkamer Lieshout. 

Om 14:00 uur wordt het nieuwe onderkomen van 
Heemkundekring ’t hof van Liessent geopend door wethouder 
Briels. Hij doet dit door middel van een doek weg te halen, 
samen met voorzitter Louis Doomernik, waarna het logo van de 
Heemkundekring zichtbaar werd dat op de ruit in de deur is 
aangebracht. Het nieuwe onderkomen is gevestigd in het pand 
aan de Dorpsstraat 13. Het gezelschap wordt naar binnen 
gevraagd waar enkele toespraken worden gehouden. o.a. Door 
de voorzitter van de Heemkunde, Louis Doomernik en 
wethouder Briels. Het gilde is hierbij aanwezig en wordt vertegenwoordig door koning Peter van de 
Burgt hoofdman Willem van Pelt, Tweede deken Piet van der Burgt en Eerste deken Gerard 
Verhoeven. 

 ’s Avonds de verjaardag van Koning Peter van der Burgt.  
Om 19:30 uur worden de gildebroeders verwacht in het gildepaviljoen BoMé in Lieshout. Dit keer om 
de verjaardag van onze koning Peter van der Burgt te gaan vieren. We werden dit jaar uitgenodigd 
in de feestelijk ingerichte tuinhuis van gildebroeder Theo Gevers. Onze koning heeft dit vanaf 20:00 
uur ‘gehuurd’ voor dit samenzijn. Na een toespraakje door onze hoofdman en door de koning zelf 
werd een vendelhulde gebracht waarna en enkele cadeautjes werden aangeboden. Normaliter krijgt 
de koning een uniek koningsbeeldje van het gilde maar omdat Peter voor de tweede keer een jaar 
koning is krijgt een zilveren vogel die hij op zijn uniform kan bevestigen of om het nekje kan hangen 

van het koningsbeeldje wat al in zijn bezit is. We werden verzocht om binnen te komen. Na de 
‘welkomborrel’ bood de koning zijn koningsschild aan wat door de hoofdman namens het gilde in 
ontvangst nam. Op het schild is zijn o.a. twee vogels gegraveerd omdat het voor 
het tweede opeenvolgt jaar koning is geworden. Het vendel is erin gegraveerd 
omdat de koning vendelier is, het wapen de Europese schutterijgenootschap 
wegens het Europees koning schieten waar hij aan gaat deelnemen in juli van dit 
Jaar. Dit is in Leudal, Limburg en een gravure van een voorwerp o.a. door Peter 
op het werk geproduceerd wordt. Op de achterkant van het schild staat de 
volgende tekst gegraveerd: “Voor het eerst sinds 1985 iemand voor de 2e keer 
achter elkaar koning’. 

 
 

 

 
Het gilde komt in Mariahout de koning feliciteren met zijn verjaardag. 
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Maandag 26 maart 
In Oirschot zal vanavond de jaarvergadering zijn van de KNST. Hier Lieshoutse gilde zal hier worden 
vertegenwoordigd door Ruud Mijnsbergen en deken Klaas van de Zanden. 

 
Dinsdag 27 maart 

Om 20:00 uur is het gildepaviljoen BoMé de eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling. 
Ook de Koning, Peter van  der Burgt, en Bert van de Biggelaar zijn uitgenodigd als toehoorders bij 
deze vergadering. 

 
Donderdag 29 maart 

Commissievergadering ‘Statuten en Reglementen’. Aanvang 20:00 uur in het paviljoen. De commissie 
bestaat uit Frits Vorstenbosch, Ruud Mijnsbergen, Peter van der Burgt en Willem van Pelt. 

 
Maandag 2 april 

Onderhoud aan het gildeterrein en de gebouwen. Om 13:00 uur zullen de werkzaamheden hun 

aanvang hebben. 

Donderdag 5 april 
Begin activiteiten als voorbereiding op de vlooienmarkt. 
Om 18:30 uur worden de leden die een aanhanger ter 
beschikking verwacht bij Frans Manders. Het is een drukte 
van belang en al snel worden de aanhangers geladen om 
al het verzamelde vlooienmarktspul naar de manege te 
gaan brengen. Vele handen maken licht werk. Dit is 
overduidelijk. In korte tijd zijn de aanhangers geladen en 
wordt er richting het gildepaviljoen gegaan om daar de tijd 
af te wacht tot de manege beschikbaar is gesteld voor het Sint Servatiusgilde. De komende 3 dagen 
is dat voor het gilde gereserveerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Volle aanhangers staan te wachten op het vertreksein bij het huis van Frans en Rikie Manders. 

 
Het huidige bestuur van het gilde: Frank van de Kam, deken – Piet van der Burgt, 2e deken – Willem van Pelt, staande 

deken – Gerard Verhoeven, eerste deken en Klaas van der Zanden, deken. 
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Vrijdag 6 april  
De verkoopruimte van de vlooienmarkt in manege ‘d’n Perdenbak’ wordt vandaag ingericht en de 
vlooienmarktspullen zullen op de kramen of op grondplaatsen worden uitgestald. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 7 april 

Door gildeleden en vrijwilligers wordt er vandaag in de kern van Lieshout verzameld. Diegene die een 
auto met aanhanger ter beschikking hebben gaan vroeg op pad. Tijdens de paasdagen of net na de 
Pasen zijn er flyers in de brievenbussen gedaan binnen Lieshout dat het gilde rond zou gaan om de 
spullen op te halen. Het verzamelde materiaal zal direct naar de manege worden gebracht en direct 
voor de verkoop worden uitgestald op de kramen of grondplaatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De afvalberg is wederom groot. De afvalcontainers zijn al vol en zondag na de het sluiten van de 
vlooienmarkt moet er nog veel worden opgeruimd. 
 

Zondag 8 april 
Vandaag is het de dag van de vlooienmarkt. De ‘gasten’ staan al vroeg te wachten om binnengelaten 
te worden...  en dit zijn héél véél gasten… 
En de meeste gaan niet met lege handen weg. Volle voertuigen verlaten het terrein van de manege. 
Een van de bezoekers vertrekt  met een VW-busje dat ‘nokkie-vol’ geladen is 
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Dinsdag 10 april 

Overlegavond van bestuur met de sjerpdragers. De aanvang is om 20:00 uur en wordt gehouden in 
het gildepaviljoen BoMé . 

 
Dinsdag 17 april 

Broederavond onder leiding van onze Hoofdman Willem van Pelt. Hij doet tevens de verslaglegging 
van deze bijeenkomst. Vandaag stond o.a. op de agenda de benoeming van Bert van den Biggelaar 
als aspirant gildebroeder. Hiervoor is door de aanwezige gildebroeders schriftelijk gestemd. De 
uitslag is positief en Bert zal vanaf vandaag, in uniform, mee gaan met het gilde wanneer het weg 
gaat. De bijeenkomst begint om 20:00 uur in het gildepaviljoen BoMé. 
 

Donderdag 26 april 
Vandaag komen de gildebroeders samen om bij díe inwoners van 
Lieshout en/of Mariahout een vendelhulde te gaan brengen die 
vandaag, of kortgeleden, een Koninklijke onderscheiding hebben 
mogen ontvangen uit handen van burgemeester. Allereerst werd er 
opgetrokken naar Ben Swinkels. Ben heeft in maart zijn Koninklijke 
onderscheiding al ontvangen bij zijn afscheid als raadslid. Hij was toen 
zichtbaar verrast toen de burgemeester hem onder luid applaus een 
lintje opspeldde. "Ik heb altijd gedacht dat ik een goeie was, maar dat 
ik zo'n goeie was, wist ik niet", lachte hij. Vanaf 2006 heeft Ben 
onafgebroken zitting gehad in de gemeenteraad. 
 
Daarna trok het gilde naar Mariahout voor een vendelhulde bij Frank 
van Esch. Frank is bestuurslid (en erelid) bij vv Mariahout en kreeg 
vandaag uit handen van Burgemeester van der Meijden een  
Koninklijke onderscheiding. Voor al zijn vrijwilligerswerk werd Frank 
onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 25 jaar 
bestuurslid met vele functie en nevenfuncties bij de voetbalvereniging.  
Zo was hij secretaris, penningmeester, inkoper voor de kantine 
(horeca) clubscheidsrechter. Hij zorgt voor het onderhoud aan 
gebouwen en terrein in de ‘klusploeg’ en heeft zitting in de 
sponsorcommissie. Verder heeft hij nog een functie bij de 
carnavalsvereniging en is hij lid van ‘Zundapp-team de Vette ketting’. 
Later in de avond werd Frank van Esch ook nog de K.N.V.B 
onderscheiden met een gouden waarderingsspeld die hij kreeg uit 
handen van de heer van Deursen van de K.N.V.B. 
 

Vrijdag 27 april 
Koningsdag 2018. Om 11:00 uur komen de gildebroeders al samen in het gildepaviljoen BoMé. We 
worden om 11:30 uur bij het Dorpshuis in Mariahout verwacht. Het Oranjecomité Mariahout hebben 
het gilde en de harmonie de verzocht of deze aanwezig te zijn bij de opening van hun spelen. En 
volgens de traditie zijn we aanwezig. Een keer per jaar wordt door het gilde een eed van trouw aan 
het wereldlijk gezag afgegeven. Normaliter is dit de burgemeester. Deze had echter een hele drukke 
agenda vandaag en zo viel de beurt, op deze koningsdag, aan Wethouder Briels. Hij nam deze eed 
van trouw graag namens de gemeente in ontvangst. Tijdens de eed klonk het Wilhelmus van de 
harmonie. Na de opening gaat de harmonie ‘voor’ in een rondgang door Mariahout waarna beide 
verenigingen richting Lieshout gaan omdat we daar om 13:00 uur verwacht worden. Ook na de 
opening van de koningspelen in Lieshout werd er een kort rondgang door Lieshout gemaakt door 
zowel het gilde als de harmonie. 
 
 

 
Burgemeester van der Meijden 
speldt de medaille die behoort 

bij zijn Koninklijke 
onderscheiding op bij Ben 

Swinkels  

Burgemeester van der Meijden 
speldt de medaille die behoort 

bij zijn Koninklijke 
onderscheiding op bij Frank van 

Esch  
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Zondag 29 april 
Ruim 11 jaar geleden ontstonden er ideeën om met de vijf 
Laarbeekse gilden een gezamenlijke activiteit te 
organiseren. Zo is het idee ontstaan voor het Laarbeeks 
Koningschieten. Iedereen was toen meteen enthousiast 
hierover. Afspraken zijn er gemaakt. b.v.: Elk jaar wordt dit 
evenement door een ander ‘Laarbeeks’ gilde georganiseerd 
en wel op de laatste zondag van de maand april. Dit jaar was 
het de beurt aan het Sint Margaretha Gilde uit Aarle-Rixtel 
(de ‘Rooi Skût’). Echter, door een sterfgeval bij het 
Margaretha Gilde is aan het Onze Lieve Vrouwe Gilde (de 
‘Blaauw skût’) gevraagd om de organisatie dit jaar over te 
nemen. Zij hebben dit graag willen doen en ondanks het 
korte tijdbestek wat zij hadden was alles goed geregeld, zelfs 
het weer werkte mee. Bij ontvangst op de ‘skûtsherd’ aan de 
Hagelkruisweg in Aarle-Rixtel is een kop koffie met een 
plakje cake aangeboden door het organiserende gilde en werd er om 13.00 uur gestart met een 
optocht door het dorp. Het doel was om op de Kouwenberg even te stoppen bij de schietmast om 
wat te drinken. Een betere manier van verbroederen is er niet. Na deze korte stop, waarin wat 
gedronken kon worden, vertrokken de gildebroeders naar het paviljoen nabij het hagelkruis om daar 
te strijden om het felbegeerde Laarbeeks Koningsschild. De aanwezige gildebroeders, waarvan 
ongeveer 35 schutters, en het overige publiek zagen dat Maarten Engels van het Sint Servatius Gilde 
uit Lieshout, na het 216e schot, de vogel van zijn stokje liet vallen en hiermee de titel overnam van 
Jan van de Laar Jr., eveneens van het Sint Servatius Gilde. Het werd echter een Lieshouts ‘onderonsje’ 
omdat beide titels naar het Lieshoutse gilde gingen. Bij de jeugd schoot men met ‘de buks’ om de 
koningstitel. Na een felle strijd was het Stijn Van Vegchel van het Sint Servatius Gilde diegene die, na 
het 167e schot, de vogel naar beneden haalde. Zo liet ons gilde zien dat ze meer kunnen als alleen 
maar vendelen. 
 

Dinsdag 1 mei 
Commissievergadering ‘Statuten en Reglementen’. Aanvang 20:00 uur in het gildepaviljoen BoMé . 
De commissie bestaat uit Frits Vorstenbosch, Ruud Mijnsbergen, Peter van der Burgt en Willem van 
Pelt. 

 
Donderdag 3 mei 

Door 4 bestuursleden is er vanavond naar een informatieavond gegaan betreffende de Wet AVG. 
(Algemene verordening gegevensbescherming.). Ook Bert van den Biggelaar was meegegaan om zijn 
kennis hierin te vergroten. De avond is georganiseerd door de gemeente Laarbeek (Vierbinden) in 
het buurthuis van Mariahout en werd gepresenteerd door Mevr. Mr. Woolschot, advocaat bij 
Hekkelman Advocaten. Aanvang was 19:30 uur. 
Waarom zo een informatieavond? Per 25 mei 2018 de Wet Algemene verordening 
gegevensbescherming van kracht worden. Dat betekent dat ervan af die datum dezelfde 
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De verouderde Nederlandse Wet bescherming 
persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet mee. Deze nieuwe Europese Wetgeving geldt ook voor 
verenigingen zoals het gilde. Hiervoor zal het ledenbestand ge-update gaan worden. Alle leden van 
onze vereniging zullen een schrijven ontvangen. Hierin zullen de persoonlijke gegevens gevraagd gaat 
worden die alleen van toepassing zijn voor de administratie van ons gilde.  

 

 
 

Laarbeek koning 2018 Maarten Engels (l) 
geflankeerd door de Laarbeek koning 2018                

bij de jeugd, Stijn van Vegchel 
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Vrijdag 4 mei 
Op uitnodiging van Ton van der Baar verzamelden 
om 18:30 uur de gildbroeders in het gildepaviljoen 
BoMé voor de jaarlijkse dodenherdenking. Daarna 
werd er naar de Heuvel gegaan waar ook enkele 
gildebroeders stonden te wachten. Bijna 19:00 
uur ging het gilde naar de kerk. Met een tromslag 
op de linkervoet. Met begeleiding van muziek van het opleidingsorkest van harmonie St. Caecilia trok 
het gilde de kerk in en naam ‘op het koor plaats’. Na een welkomwoord van Ton Hasselman kwam 
Tineke van Hout naar de kansel met haar voordracht: ‘Verzet als voorbeeld’. Kinderen van groep 8 
van basisschool ‘de Sprankel’ kwamen aan het woord. Tussendoor een muziekstuk van het 
opleidingsorkest. Door twee gildebroeders, Ad Donkers en Cor van Vegchel, werd na een tweede 
toespraak van Ton Hasselman en een derde muziekstuk van het leerlingenorkest het gedenkbord 
‘Een horizon door hen, voor ons’ opgehaald en op en standaard geplaatst. Kinderen leggen er 
bloemen bij en Peter van Kaathoven blaast ‘de Taptoe’ op zijn trompet en vaandeldrager Jos Kuipers 
hernieuwt met het vaandel de eed van trouw aan het kerkelijk gezag. Kinderen vertellen nog enkele 
verzen en het laatste muziekstuk wordt ten gehore gebracht. Om 2 minuten voor 8 luiden de klokken 
en om 8 uur zijn er twee minuten stilte. Daarna klinkt het Wilhelmus in de kerk en gaat het gilde als 
eerste de kerk. Op het kerkplein wordt een vendelgroet gebracht voor het aanwezige publiek. Enkele 
gildebroeders nemen nog een drankje op het terras van het aangrenzende bierbrouwerijcafé.  

 
Maandag 7 mei 

Onderhoud aan het gildeterrein en de gebouwen. Om 13:00 uur zullen de werkzaamheden hun 

aanvang hebben. 

Zaterdag 12 mei 
Het beloofde een mooie dag te gaan 
worden, deze zaterdag de 12e mei. De 
weersverwachting voor vandaag is 
formidabel. Het zonnetje staat al vroeg 
hoog aan de hemel. ’s Morgens om 
09:00 uur zijn er nog enkele 
gildebroeders bij het gildepaviljoen 
BoMé bezig geweest om het e.e.a. 
klaar te gaan zetten voor de patroons viering van dit jaar. De teerdag zoals deze dag genoemd wordt. 
De naamdag van Sint Servatius is op 13 mei en elk jaar wordt zijn naamdag door de gilde herdacht 
op de zaterdag die het kortste bij deze datum ligt. Ik was er echter niet bij om 9:00 uur… Ik had me 
verslapen. De hele week nachtdiensten gehad en ik heb dan wat tijd nodig om weer het gewone 
dagritme te komen. Om 12:00 uur verzamelden de gildebroeders zich in het paviljoen. Ook zijn er al 
enkele gasten aanwezig die deze dag mee komen vieren met het gilde. Gebruikelijk begint de teerdag 

 

 
Het gilde trekt via het fietspad van de Provincialeweg naar de kapel 

aan het Ginderdoor tussen Lieshout en Mariahout 

 
 

Na de H. Mis werd Piet van Lierop (l) geïnstalleerd 
als gildebroeder door middel van het afleggen 

van de eed 

 
 

Én Corné van Overbeek (l) werd geïnstalleerd als 
gildebroeder door middel van het afleggen 

 van de eed. 
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met een Heilig Mis die zoveel als mogelijk wordt gehouden in onze eigen Sint Servatiuskapel. Even 
na 12:30 uur wordt er vertrokken naar deze kapel aan het Ginderdoor. De stoet gaat via het fietspad 
langs de provinciale weg. De kapel was weer netjes aangekleed en de H. Mis was in de buitenlucht. 
Én… het werd een speciale dienst met als voorganger onze eigen gildeheer, broeder Arie Wester. Het 
‘speciale’ zit ’m dit jaar aan het einde van deze H. Mis. Er worden door de hoofdman Willem van Pelt 
en vaandrig Jos Kuipers, ten overstaan van de aanwezig gildebroeders en publiek twee gildebroeders 
geïnstalleerd t.w. Piet van Lierop uit Mariahout en Corné van Overbeek uit Lieshout. Beide hebben 
een jaar stage ‘gelopen’ bij het gilde als aspirant gildebroeder. Een nieuwe aspirant gildebroeders is 
vandaag voor het eerst in uniform binnen onze gelederen: Bert van den Biggelaar. De Heilige Mis 
wordt afgesloten met het ten gehore brengen van het Sint Servatiuslied wat gecomponeerd en 
herschreven is door onze oud-gildeheer Mgr. Floris van der Putt.  
 
Na het e.e.a. opgeruimd te hebben bij de kapel wordt er weer via het fietspad langs de 
Provincialeweg naar het gildeterrein BoMé gelopen. Daar aangekomen wordt en opgesteld achter 
het paviljoen of het activiteitenterrein. Zo gaan we onze jubilarissen van dit jaar letterlijk in het 
zonnetje zetten. We hadden eigenlijk 6 jubilarissen en vijf hiervan worden vandaag gehuldigd. De 
zesde jubilaris zal mogelijk later in het jaar worden gehuldigd of anders tijdens de teerdag in 2019. 

 
Dit jaar één zilveren jubilaris:  
 
André Oerlemans.  
André is tijdens de voorjaarsvergadering op 28 maart 1993 door de 
vergadering toegelaten als lid van onze vereniging. Andre is geen 
uniformdrager maar heeft een warme belangstelling voor het gilde, 
waardoor wij hem regelmatig bij activiteiten bij het gilde kunnen 
vinden en zeker als wij een beroep op hem doen voor hand en 
spandiensten.  
Ook kun je hem met enige regelmaat aantreffen in het paviljoen op 
een donderdag, de verhalen aanhorend een geeft zo af en toe een 
antwoord de je lachspieren doen krullen. Meestal zit André dan te 
genieten van ons meest bekende lokale product. 
Verder is hij ook druk als secretaris van de Vogel Vereniging Laarbeek. 
Bovendien is (zijn) zoon Marcel lid geworden van het gilde. 
 
 
En dit jaar zijn er twee robijnen of smaragden jubilarissen. Veertig jaren lid zijn:  
 
Frits Vorstenbosch. Frits is enkele jaren voor de her-activering van het 
Sint Servatiusgilde lid geworden van de schietvereniging, het toen nog 
slapende Sint Servatiusgilde. Volgens onze administratie zou dit op 4 
maart 1978 zijn geweest. Frits ‘ontpopte” zich direct tot een goede 
schutter en dit kan ook niet anders als je een zoon bent van Bert 
Vorstenbosch. Hij heeft bij de reactivering van het gilde dan ook 
meteen besloten om mee te gaan met het gilde als gildebroeder.  
Ook als gildebroeder heeft hij zich als schutter gemanifesteerd. Na het 
koningschap van zijn broer Piet Vorstenbosch schoot hij zich driemaal 
tot koning (1982/83/84). Waarna hij benoemd is tot keizer van het Sint 
Servatiusgilde. Normaliter is dit voor het leven maar Frits zal het niet 
vervelend vinden als dit in het statuut aangepast gaat worden. Tot op 
de dag van vandaag is hij Keizer, al lonkt er dit jaar wel een koning naar 
zijn begeerde titel…  
Door de jaren heen is Frits veel aanwezig ook al kan het weleens op het “nippertje” van het Liessents 
kwartiertje zijn… Op verzoek “spreekt” Frits ook met enige regelmaat voor het gilde en voor hand 
en/of spandiensten of andere werkzaamheden is hij altijd bereid te medewerking te verlenen. 
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Jos Kuipers.  
Ook Jos is, volgens onze administratie, ook op 4 maart 1978 lid geworden 
van de toenmalige schietvereniging. Jos is ook een van onze zeer 
verdienstelijke schutters, van toen maar ook nu nog regelmatig haalt hij 
nog een prijs bij het schieten. Ook heeft hij zich al eens tot koning 
geschoten (1995) Ook Jos was dus eerder al lid en heeft bij de 
reactivering van het Sint Servatiusgilde’ dan ook direct ja gezegd en 
draagt sinds 1981 het hoofdvaandel en laat bijna nooit verstek gaan. In 
al die jaren kan er niets op of aangemerkt worden over het onderhoud en staat van het vaandel, dat 
is altijd 100% in orde. In de beginjaren van het gereactiveerde gilde tekende Jos (en/of Betsie) alle 
koningsschilden op en hielden dat bij in een schrift, voor het geval er iets mee zou gebeuren. 
Ook hand en spandiensten zijn Jos niet onbekend, bij alle bouwwerkzaamheden zoals de bouw van 
de dorpspomp aan de heuvel in Lieshout of de bouw van de gildekapel aan het Ginderdoor en de 
bouw of verbouwing van het gildepaviljoen, Jos is hij erbij geweest. 
 
En dit jaar zijn er twee gouden jubilarissen. Vijftig jaren lid zijn:  
 
Ad Donkers.  
Ad werd naar zeggen lid bij de toenmalige schietvereniging op 
kermismaandag 4 september 1968. Dat oefenen met schieten heeft zich 
beloond toen hij na bijna 25 jaar zich tot koning schoot. Dat was in 2004. 
9 jaren laten is dit herhaalt. Naast het schieten heeft Ad zich ongeveer 25 
jaar verdienstelijk gemaakt als bestuurslid. Binnen de overheid van het 
gilde is hij al die tijd de secretaris geweest. Daarnaast heeft Ad zich vaak bezig gehouden met het 
lesgeven in het vendelen. Vele gildebroeders die na de reactivering zijn gaan vendelen hebben de  
nodige kennis en kunde van hem geleerd als oefenmeester. Door zijn grote interesses in het vendelen 
is Ad al vele jaren bestuurslid in de vendelcommissie van kring Peelland. Ook heeft Ad de afgelopen 
jaren de kaartavonden georganiseerd die tijdens de ‘wintertijd’ in het gildepaviljoen plaatsvonden. 
Tijdens vergaderingen, wanneer hij aanwezig is, is Ad een “vast element” bij de rondvraag en vaak 
met een kritische noot en/of opmerking die over het algemeen ten goede komen van het gilde en 
gerelateerd kunnen worden aan art. 2 van het huidige statuut. 
 
Jan Manders.  
Ook Jan werd op diezelfde dag, maandag 4 september 1968 lid van de 
Lieshoutse schietverenging. En natuurlijk heeft Jan laten zien dat hij kan 
schieten. Jan heeft zich tot koning van ons gilde geschoten in 1998 en tot 
Koning van Laarbeek in 2008. Naast het vendelen heeft Jan altijd veel 
gedaan ten voordele van de tentoonstellingen op gildedagen en overige 
evenementen waar het gilde zich mocht en / of kon presenteren.  
De tentoonstelling waren altijd mooi en ordentelijk opgezet en een streel 
voor het oog als je erlangs liep. Zijn vakmanschap als stoffeerder heeft 
daar zeker veel bij geholpen. Door zijn interesses voor het gilde en zijn attributen is Jan dan ook 
regelmatig met de bestelbus naar de gildedagen gegaan, met in de laadruimte van die bus al zijn 
benodigde spullen. Verder heeft ook Jan ruim 16 jaar in het bestuur van de vereniging gezeten als 
bestuurslid. Net als zijn broer doet Jan veel hand- en spandiensten en  weet van aanpakken. Vooral 
waarbij de nodige vakmanschap als stoffeerder kan worden gebruikt of meer recent als onze 
“huisschilder”. 
Iedere jubilaris kreeg een mooie bos bloemen aangeboden en twee flessen wijn.  
Ad Donkers en Jan Manders kregen voor hun 50-jarig lidmaatschap een gouden speld in de vorm van 
een flobertgeweer opgespeld met daarin gegraveerd het cijfer 50 en mochten verder ook nog 
herinneringszilver in ontvangst nemen van familieleden en van vrienden. Na de huldiging van deze 
jubilarissen kregen de jubilarissen een vendelhulde van de vendeliers en tamboers van het gilde. 
Hierna werd er een receptie gehouden onder de waranda van het paviljoen. Je kon dan meteen een 
kopje koffie meenemen met een stukje vlaai. 
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De schietcommissie was al druk in de weer geweest met het installeren van het schiettuig voor de 
schietwedstrijden van vanmiddag. Traditiegetrouw kan er geschoten worden voor de wisselkruisen. 
De heren schieten met een kruisboog op een ‘gipsen’ vogels. Zij schieten voor het wisselkruis dat in 
het verleden geschonken is door Hans Meulendijks. De dames schieten met het flobertgeweer. Zij 
schieten voor het wisselkruis dat is het verleden 
geschonken is door Piet van Hout, de laatste burgemeester 
van Lieshout voor het opging in de gemeente Laarbeek. De 
jeugd schiet voor het wisselkruis wat in het verleden 
geschonken is door Karel Berkhof. 
Bij de heren zijn 22 deelnemers en na een spanende 
wedstrijd haalde Mark Vorstenbosch, zoon van ons 
keizerpaar Frits en Annie Vorstenbosch, het laatste stukje 
gips bij het 48e schot naar beneden. 
Bij de dames was het spannender. 18 Deelnemers voor dit 
onderdeel. En omdat al vroeg in de eerste ronde het stuk 
hout door Moniek Vorstenbosch met het 13e schot naar 
beneden werd geschoten, is er besloten dat er drie rondes 
geschoten zou gaan worden. Elke ronde kent dan ’n 
winnaar. Het tweede stuk hout werd met het 25e schot 

door Kim van de 
Kam naar 
beneden gehaald 
en Nelleke van de 

Vossenberg 
haalde het derde 
stuk hout met het 69e schot naar beneden. Deze drie 
schutters hebben in een vierde ronde het tegen elkaar 
opgenomen. In deze ronde werd Kim van de Kam, de partner 
van onze deken Frank van de Kam, de winnares. Zij haalde 
het laatste stukje hout met het 20e schot naar beneden. 
Ook bij de jeugd was het ook spannend. Zij schoten ‘vlak’ 
met een luchtbuks en dit onderdeel kende 16 deelnemers. 
Bij het 65e schot haalde Lotta Vorstenbosch, kleindochter 
van ons keizerpaar Frits en Annie Vorstenbosch, het laatste 

stukje ‘vogel’ naar beneden. Nadat het laatste uitslagen van deze schietwedstrijden ingeleverd waren 
is de uitreiking gedaan door onze voorzitter W illem van Pelt.  

 
De ‘winnaars’ van de wisselkruisen 2018.          

Mark Vorstenbosch (l), Lotta Vorstenbosch 
 (m) en Kim van de Kam 

 
 

Alle aanwezige jubilarissen 2018 op de foto met het gilde 

 
 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst…             
Stijn van Vegchel (l) en Max van Pelt 

tijdens de schietwedstrijd voor jeugd en men 
helpt elkaar als dit nodig is.  

Verbroedering begint jong…  
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Vervolgens werden de barbecue aangemaakt door Peter Keursten 
en werd het eten klaargezet op tafels door Jo Keursten en José van 
Pelt. Het barbecuefestijn van dit jaar had nog een verrassing. Door 
Frank van de Kam was een ham geregeld die door Jo Keursten 
werd aangesneden. Het bleef nog lang gezellig daar aan de 
Beemdkant 30 in Lieshout en ook dit jaar bedanken we graag weer 
al die leden die zich hebben ingezet voor het welslagen van deze 
dag.  
Zo schreef onze keizer Frits Vorstenbosch nog op diezelfde avond 
via de sociale media dat het een fijne geslaagde teerdag/jubileum 
dag is geweest en dat hij iedereen hiervoor bedankte. Peter van 
der Burgt schreef dat hij dit het volgende jaar wil overdoen en 
waarschijnlijk dan weer als koning van het gilde  en Ger van Pelt bedankte de jubilarissen en de 
overheid. Onze penningmeester Piet van der Burgt bedankte iedereen en Peter Keursten liet nog via 
de sociale media weten dat hij maandag a.s. de afwas wel zal gaan doen. 

 
Donderdag 17 mei 

Commissievergadering ‘Statuten en Reglementen’. Aanvang 20:00 uur in het gildepaviljoen BoMé. 
De commissie bestaat uit Frits Vorstenbosch, Ruud Mijnsbergen, Peter van der Burgt en Willem van 
Pelt. 

 
Zondag 27 mei 

Op deze laatste zondag van mei zal traditiegetrouw om 11:00 uur de openluchtmis gehouden worden 
bij de gildekapel aan het Ginderdoor tussen Lieshout en Mariahout. De gildebroeder kwamen vanaf 
10:30 uur samen bij de schiethal van 
handboogvereniging Krijgsman Soranus. De 
celebrant was ook deze keer onze gildeheer 
Broeder Arie Wester. Zoals we vernomen 
hebben zou hij zijn ontslagaanvraag ingediend 
hebben maar het gilde zal proberen dit te 
verhinderen. Ook dit jaar was de publieke 
belangstelling groot en werd de H. Mis muzikaal 
opgeluisterd door de Grottendorfer Blaaskapel 
uit Mariahout. Deze bijeenkomst werd 
afgesloten met een toespraak door de 
voorzitter van de Stichting Sint Servatiuskapel, dhr. Louis Doomernik en werd het Sint Servaaslied 
gezongen door de aanwezigen onder de muzikale begeleiding van deze Grottendorfer Blaaskapel.  
  
Ook op deze zondag, de 27e mei 2018, wordt in Bladel het Jeugdtoernooi kring Kempenland voor de 
hele NBFS georganiseerd en ook het de Sint Servatiusjeugd is hier 

vertegenwoordigd. Voor 12:00 uur moesten de 
vendeliers zich melden bij de organisatie waarna de 
wedstrijden aan konden vangen. En er werd flink om de 
eer gestreden bij het trommen, bazuinblazen en 
vendelen. Ook door onze eigen twee jeugdvendeliers 
Bas van Pelt en Stijn van Vegchel. Later in de middag 
kregen de gildebroeders het bericht van onze 
voorzitter Willem van Pelt dat onze jeugdvendeliers 
zich in de prijzen hebben gevendeld. Bas van Pelt wist 
een 3e plaats te veroveren tijdens de vendel-
wedstrijden voor de jeugd tot en met 12 jaar en trots 
laat hij zijn gewonnen zilveren schildje zien op de foto 

links met de bijhorende oorkonde. Stijn van Vegchel wist bij de jeugd van 13 tot en met 15 jaar een 
2e prijs te veroveren. Ook voor Stijn van Vegchel een zilveren schildje met een bijhorende oorkonde. 

 
Jo Keursten is druk met het 

versnijden van de ham… 
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Zaterdag 2 juni 

Excursie bij het gilde wat is aangevraagd door de EHBO-vereniging van 
Lieshout en Mariahout. De EHBO-verenging kwam ter gelegenheid van hun 
80-jarig bestaan. En niet ieder EHBO-lid kon niet aanwezig zijn. In Mariahout 
wordt dit weekend het 85-jarig bestaan van dit dorp gevierd en ook daar is de 
aanwezigheid van EHBO-mensen gewenst. Er waren 32 leden die zich voor 

deze middag hadden opgegeven. 
De aanvang is om 15:00 uur. Na de ontvangst door het 
gilde met koffie en cake worden de bezoekers 
geïnformeerd over het ontstaan van de 
broederschappen en gildes nog ver voor de gouden 
eeuw. Hoe ontstond het gilde van Lieshout in 1420 en 
hoe ontwikkelde zich het gilden in de 6 eeuwen van 
bestaan. Er werd aandachtig geluisterd naar onze 
excursieleider Ruud Mijnsbergen en naar de beelden 
op het scherm gekeken. Hierna stond het schieten op de wip met kruisboog 
(foto rechts) en het schieten op de puist op het programma. Door de 
aanwezig werd ook deze keer gestreden voor de prestigieuze titel van ‘dag-
koning’ of ‘dag-koningin’ door het schieten op de puist. De wedstrijd werd 

onderbroken door de komst van wethouden Joan Briels. Hij had de eer om Gerrie Bunthof letterlijk 
in het zonnetje te zetten. Gerrie kreeg van hem namens B&W van de gemeente Laarbeek de 
vrijwilligerspenning uitgereikt voor zijn inzet voor de EHBO-vereniging van Lieshout en Mariahout. 
Na de felicitatie door de aanwezigen werden de schietwedstrijden hervat. In groep 1 werd het eerste 
puistje door Tinie van Alphen van de pin geschoten en het tweede puistje door Paula van Vlerken. In 
groep twee werd het eerste puistje door Harrie van den Heuvel naar beneden geschoten en het 
tweede blokje door André van der Linden. Deze vier mochten strijden om de titel en het lukte Harrie 
van den Heuvel om voor de tweede keer het laatste stukje hout naar beneden te halen. Na het 
schieten is er een barbecue geregeld. Omstreeks 20:00 uur kwam er een einde aan de gezellige dag. 
De ‘personele inzet’ van het gilde kwam van Peter en Jo Keursten, Gerard van der Linden, Ad Donkers, 
Jan Manders, Ruud Mijnsbergen, Frits Vorstenbosch, Dirk van de Laar en Gerard Verhoeven.  
 

Zaterdag 2 juni 
De ‘Rooi-skût’ in Aarle-Rixtel, het Margarethagilde heeft vandaag haar teerdag. Op deze dag wordt 
o.a. gevierd dat Harrie van Ganzenwinkel 60 jaar lid is en Noud Swinkels 25 jaar lid is van het gilde. 
Ter gelegenheid hiervan wordt door het gilde aan de jubilarissen een receptie aangeboden en deze 
wordt door onze koning Peter van der Burgt en gildebroeder Ger van Pelt namens het Sint 
Servatiusgilde bezocht. 
 

Zondag 3 juni 
H. Mis in het openluchttheater in Mariahout 
ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van 
Mariahout. De celebranten zijn de diaken 
J.A.G. Beks en de pastoor Drs. J.G.A.M. 
Verbraeken van de Laarbeeks parochie en 
Pastoor Aarts uit Mariahout. Na afloop van 
deze H. Mis zijn er enkele toespraken 
gehouden door Henk Hulsen, de 
burgemeester en door de pastoor. Na deze 
toespraken werd er naar de ingang gelopen van het gerenoveerd park. Door pastoor en 
burgermeester is een lint doorgeknipt en was het geopend voor het publiek. Een korte rondgang 
door het park, met het gilde ‘voorop’ eindigde op het kerkplein waar de harmonie stond te wachten.  
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Maandag 4 juni 

Onderhoud aan het gildeterrein en de gebouwen. Om 13:00 uur zullen de werkzaamheden hun 

aanvang hebben. 

Dinsdag 5 juni 
Bestuursvergadering om 20:00 uur in het gildepaviljoen BoMé . Vanavond zal er overleg plaatsvinden, 
agendapunt 2, tussen de het bestuur van de stichting ‘Jan Merkelbach Collectie’ (JMC) onder leiding 
van Karel Berkhof, het bestuur van ‘Heemkundekring ’t Hof van Liessent’ onder leiding van Louis 
Doomernik en het bestuur van het gilde. Tijdens agendapunt 2 zal er gevraagd gaan worden voor een 
tentoonstelling van langere tijd in het Heemhuis aan de Dorpsstraat in Lieshout van de JMC-collectie 
en hoe het bestuur van het gilde hier ‘tegenover’ staat.  
Verder zijn er nog een 15-tal items te bespreken waar alleen het bestuur van het gilde zich over zal 
buigen. 

 

Woensdag 6 juni 
Onze Koning Peter van der Burgt en gildebroeder Ger van Pelt hebben vandaag namens het gilde, de 
receptie van Frans van Zeeland bezocht. Aan Frans van Zeeland is een receptie aangeboden door de 
gemeente Laarbeek bij zijn afscheid als wethouder. 

 
Zaterdag 9 juni 
 Roefeldag 2018:  

Ook het Sint Servatiusgilde heeft zich opgegeven voor de ‘Roefeldag 2018’ in de gemeente Laarbeek.  
 

 
Onze ‘roefelnummers’ van dit jaar waren 32a, 32b en 
32c. Om 09:45 uur kwam de eerste groep en de laatste 
groep vertrok om ongeveer 14:00 uur. Rond 12:00 uur 
was er een korte middagpauze. 
Het schema van het programma voor de bezoekjes aan 
ons gildeterrein staat hierboven afgebeeld. 
Willem van Pelt, voorzitter en tevens hoofdman van het 
gilde verwelkomde telkens de bezoekertjes en hun 
begeleiders. Hij legde uit was het gilde in Lieshout doet 
en waar het voor staat. Er kon ‘gevendeld’ worden en er 
mocht met een luchtbuks ‘op de wip’ geschoten worden. 
Namens het gilde waren Willem van Pelt, Gerrit van 
Kaathoven en Gerard Verhoeven er om het schieten te 
begeleiden. Bas en Max van Pelt gaven enkele vendeldemonstraties aan de jeugd die het daarna naar 
hartenlust ook mochten proberen… Ze vonden het toch wel een beetje tegenvallen. Maar alles is te 
leren. 

 
 

De Jan Merkelbach collectie. Het oude gildezilver uit Lieshout 
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Vrijdag 15 juni 

Het gilde gaat op excursie! Om kwart voor acht, stond een 
luxe touringcar op De Heuvel, bij Bavaria Brouwerij Café te 
wachten op onze leden. Meer dan 40 leden hadden te 
kennen gegeven om mee te willen naar de Palm Brouwerij 
in Steenhuffel België. En voor deze bijzondere excursie zijn 
19 gildebroeders in vol ornaat. Het is nog vroeg in de 
morgen maar er is stralend weer en aan de gezichten te 
zien van de deelnemers belooft het een mooie en gezellige 
dag te worden. De reis gaat volgens de routeplanners ca 
135 km duren. Deze Palm brouwerij is onderdeel van 
“Swinkels Family Brewers”, ofwel voor ons de vertrouwde 
Bavaria. Na een voorspoedige rit van ongeveer twee 
uurtjes stopt de bus op enige honderden meters van de 
brouwerij. Hier stelde het gilde zich op en “gaat” in formatie naar de hal voor Ontvangst Bezoekers. 
In het rustige Steenhuffel gaf dit wel enig bekijks, zeker op de binnenplaats van de brouwerij bij de 
dames van de rondleiding. Voordat om 11.00 uur de film en uitleg werd gegeven door Caroline, een 
van de twee gastvrouwen,  konden leden van het gilde alvast kennismaken met een “Palmke” van 
het vat. Met respect voor het gebrouwen gerstenat worden de glazen gevuld door Gerda, de andere 
gastvrouw van de brouwerij. Tijdens de introductiefilm is het duidelijk geworden dat Brouwerij Palm 
al generaties lang geen opvolgers hadden in de familielijn, terwijl bij Bavaria de Familie Swinkels de 
zevende generatie aan het roer staat! Na deze film konden de leden van het gilde door de brouwerij, 
met tekst en uitleg en door korte filmpjes op de diverse productie plaatsen. Ook bijzonder was de 
Kruidenkamer voor het mixen van een bepaalde ‘Creations’ die eens per drie of vier maanden 
ontwikkeld worden in eigenlijk, een mini-brouwerij binnen de Palm brouwerij. 
Na de rondgang door de gehele brouwerij stond de Palm Express (treintje) klaar om naar de Stoeterij 
te gaan, met Gerda aan het stuur. Op deze stoeterij, die nog van de vorige Palm-brouwerij eigenaar 
is, word een speciaal ras gefokt. Dit alles zag er perfect uit. Terug in het excursielokaal was er echt 
tijd om de diverse ‘brouwsels’ uit de Palm brouwerij te proeven. Alle bieren hebben een specifieke 
eigen smaak, dus voor elk wat wils. De Overheid van het Servatiusgilde heeft gezorgd voor de lunch 
in de vorm van goed belegde ‘Kaiserbroodjes’. De leden van het gilde hebben voor het thuisfront of 
Vaderdag, het nodige gekocht bij het winkeltje van de brouwerij. 
Na brouwerij Palm gaat het gezelschap naar de 15 km verderop gelegen Plantentuin in Meise. 92 
Hectare groot en 18.000 soorten planten. Een plantenpaleis, De Wereldtuin, met planten en bloemen 
uit vele tropische en subtropische gebieden van de wereld. Dit is zeer de moeite waard, alleen je kunt 
er een dag volmaken en het gezelschap had maar twee uur de tijd voor dit park. Wij weten allemaal 
van de drukke rondweg van Antwerpen en er was een afspraak bij Bavaria Brouwerij Café voor het 
afsluitend diner. Dit was een heerlijke afsluiting van een lange gezellige dag.  

 
Dinsdag 19 Juni 

Vanavond komen de gildebroeder samen voor de Broederavond. Tijd van aanvang is 20.00 uur en 
wordt gehouden in het gildpaviljoen BoMé. De agenda is als volgt: 
Jubileumjaar 2020; Voorstel aanpassingen koning schieten, concept volgt een van de komende dagen 
ik wil dat voor jullie in een document samenvatten i.p.v. 2 afzonderlijke; EU-koning schieten; 
Samenkomst bij Huldes e.d.; Indien de Hoofdman afwezig is…; Ophalen materiaal. enz. 

 
 

 

 
Het gezelschap werd in het ontvangstlokaal  
van de brouwerij vriendelijk ontvangen door  

o.a. Gerda en Caroline 
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Zondag 24 juni 

Kring gildedag bij het Sint-Antonius Abt gilde in Mierlohout. De Lieshoutse gildebroeders 
verzamelden op deze zondagmorgen vanaf 11:15 
uur in het gildepaviljoen. Om 11:45 uur vangt de reis 
aan richting Mierlohout. Enkele gildebroeders 
hebben zich afgemeld voor dit festijn wegens 
andere afspraken. En dat we met velen waren 
hebben we kunnen horen tijdens de optocht die om 
ca 13:00 uur begon. Vele complimenten kregen we 
van het massale publiek wat langs de route stond te 
kijken. Zo kregen onderweg de voor ons bekende 
uitspraken te horen, maar dan vooral in het 
Helmonds dialect: ‘Skôn skut’, ‘Wan skôn pekskes’ 
en ‘hé kiek dan, allemaol dezelfde skoewn’ enz. Dit 
was wel lachen ook al hadden we een serieuze ‘blik’ 
op ons gezicht. En ook dat we serieus keken kregen 
we ook te horen. ‘Gaellie lijke wel ’n stelleke heilige 
bôntjes, kiek nie zo serieus…’. Gezien al deze vooral 
positieve opmerkingen dachten we dat we hoog te 
eindigen in het eindklassement maar dat bleek toch anders. Natuurlijk weten we niet waar de 
optochtjury allemaal op gaat letten. Vroeg in de avond kregen we tijdens de prijsuitreiking te horen 
dat we in de ‘middenmoot’ zijn geëindigd en dit is op zich geen slecht resultaat.  
Bij de wedstrijden ging het beter. Vooral het vendelen. Daar hadden we dan ook verschillende 
prijzen. Een van onze vendeliers heeft op deze dag een promotie te maken naar een hogere klasse.  
De uitslagen: Vendelier en koning van ons gilde Peter van der Burgt had een 1e prijs en door het 
aantal punten wat hij verzamelde promoveert hij van de klasse-C naar de Klasse-B.  
Frank van de Kam wist een 1e prijs te bemachtigen in de klasse-A en bij de jeugd was het Bas van Pelt 
die de 1e prijs wist te veroveren in de klasse jeugd tot en met 12 jaar. 
Om de jeugd bij het gilde te stimuleren zijn er door de jeugdcommissie van o.a. kring Peelland allerlei 
activiteiten bedacht om deze jeugd deel te laten nemen aan meerdere activiteiten dan alleen 
vendelen en trommen tijdens een gildedag. Dit jaar is er voor het eerst het jeugd prinsen- of 
prinsessenschieten. Deze wedstrijden begonnen rond de klok van 16:30 uur. Tot onze grote vreugde 
bleek Max van Pelt deze schietwedstrijd te winnen en mag zich jeugdprins van de kringgildedag 
Peelland 2018 gaan noemen. Eeuwige roem! Al met al is het een leuke dag geworden met veel 
verbroedering en dat is per slot van rekening ook het doel. 

 
Zaterdag 30 juni 

Vandaag staat er een excursie in de agenda. De Toneelvereniging uit Lieshout komt op bezoek en zal 
meer gaan weten over het ontstaan van het Sint Servatiusgilde. 54 Leden hadden zich opgegeven 
voor deze middag die om 15:00 uur begon. Logistiek gezien is zo een grote groep geen probleem. 
Wel de ruimte. De groep werd in 2 groepen verdeeld: De jongens en de meisjes. De uitleg over het 
ontstaan van de gilden werd gepresenteerd door onze keizer Frits Vorstenbosch. Eerste groep zijn de 
dames en de heren konden gaan schieten. Tijdens de mogelijkheid om kennis te maken met het 
schieten werden ook deze groepen weer verdeeld in 2 groepen. Ieder groep kende 2 ‘winnaars’ die 
een ‘puist’ naar beneden wisten te halen en deze 8 personen mochten daarna gaan schieten voor de 
precieuze titel van Koning of Koningin van de Dag. 
 

Dinsdag 24 juli 
Bestuursvergadering met een ‘volle’ agenda. Wegens de tropische warmte heeft deze vergadering in 
de kelder van het gildepaviljoen BoMé  plaatsgevonden. Dit scheelde ca 10 graden.  

 

 
De winnaars van het gildefestijn in Mierlohout: 
Frank van de Kam (L) Max en Bas van Pelt (M) 

 en Peter van der Burgt (R) 
Max, op het middelste fotootje links, is de winnaar 

 geworden bij het schieten voor de jeugd.  
Hij veroverde de titel ‘Prins’ tijdens deze 

kringgildedag Peelland in Mierlohout. 
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Weekend van 17, 18 en 19 augustus 

Tijdens het zonovergoten weekend 17-18-19 augustus, me tropische temperaturen, zijn een aantal 
gildebroeders, zowel Senioren met de dames als Junioren afgereisd naar Neer, gemeente Leudal voor 
de deelname aan het EST. Er werd gekampeerd, en een aantal geüniformeerden met partners 
kwamen zondagmorgen met een busje, met achter het stuur Hoofdman Willem naar dit gildetreffen. 
Tijdens het onderdeel koning schieten op zaterdag 18 zou onze koning Peter van der Burgt graag 
hebben deelgenomen aan dit onderdeel. Het is echter fout gelopen. Door een miscommunicatie 
binnen de organisatie bleek onze koning Peter van der Burgt niet ingeschreven te zijn voor deze 
wedstrijd. Dit bleek helaas ook voor een 30-tal inschrijvingen meer te gelden, en dit was ca 9 % van 
het totaalaantal inschrijvingen die heel graag mee wilden schieten. Helaas voor Peter was de 
organisatie niet zo meewerkend om deze ‘misser’ op te 
lossen door de gedupeerde gilde koningen toch mee te 
laten doen. Dat was wel even schrikken, maar de 
broeders van St. Servatius hebben zich herpakt en er toch 
een mooi weekend van gemaakt. Vooral zaterdag 18 
augustus was een ware verbroederingsdag. Er zijn vele 
contacten gelegd en oude contacten weer verstevigd. De 
aanwezigen broeders van Servatius hebben zich 
uitgesloofd om onze koning Peter te ondersteunen op 
zijn zoektocht naar een mooie Koningin. Wie weet heeft 
dit toch nog een gevolg! De optocht was bijna uniek in 
zijn soort, 489 gilden liepen hier in mee. Het 
Servatiusgilde kreeg veel applaus en complimenten. De 
deelnemers kwamen uit alle hoeken van Europa, en een 
aantal met zeer aparte kleding. Ook Brabant was zeer 
goed vertegenwoordigd. Voor het Servatiusgilde liep als jeugdtamboer Stijn van Vegchel die dit 
geweldig heeft gedaan. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Stijn. Op het feestterrein was alles 
perfect geregeld voor de inwendige mens. De ‘zondag bezoekers’ van St. Servatius zijn vroeg in de 
avond naar Lieshout vertrokken. Een aantal uren later zochten de Senioren hun camping op en 
hebben de dagen nog eens doorgenomen onder het genot van een drankje. Het was een unieke 
gelegenheid om dicht bij huis het Europees Schutters Treffen mee te maken en het prachtige weer 
heeft hieraan zeker bijgedragen. 

 
Zondag 26 augustus 

H. Mis Eustachiusviering en dit jaar vond dit plaats in de Sint Servatiuskerk in Lieshout. De heilige 
Eustachius is de patroonheilige van de parochie Laarbeek waaronder de Lieshoutse Sint 
Servatiusparochie ressorteert. Het Sint Servatiusgilde werd door vele gildebroeders 
vertegenwoordigd maar ook Sint Margarethagilde en het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel 
en het Leonardusgilde uit Beek en Donk hadden afvaardigingen gestuurd. 

 
Zaterdag 1 september 

Aan de leden is het verzoek gedaan om op deze zaterdag om 10:00 uur aanwezig te zijn voor het 
opbouwen van de faciliteiten die nodig zijn tijdens het koningsschieten van a.s. maandag 3 
september. Velen waren aanwezig is het om 12:00 uur was het werk geklaard. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ere-hoofdman Toon Gevers (L) en 

schutter Ruud Mijnsbergen 
kijken toe hoe het allemaal verloopt… 
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Maandag 3 september 
Vandaag is het de dag van het koningsschieten en het zou zo maar eens kunnen zijn dat we een 
‘nieuwe’ keizer gaan krijgen. Onze huidige koning, Peter van der Burgt, kán zich vandaag voor de 
derde keer tot koning schieten en dan ligt het voor de hand dat hij in 2019 de nieuwe keizer van het 
gilde zal worden. Dit staat in het ‘reglement koningsschieten’ zo beschreven. Maar zover is het nog 
niet. Om acht uur in de morgen verzamelde de gildebroeders en partners zich op het gildeterrein 
Bomé aan de Beemdkant. Met de grote huifkar, die door een grote trekker werd getrokken ging het 

gezelschap naar Beek en Donk. Bij de afgaande koning Peter van der Burgt zal voor 
dit koningsjaar zijn laatste vendelgroet krijgen en hierna zal een ontbijt verorberd 
worden dat Peter voor de gildebroeders met partners heeft klaar laten zetten in 
zijn tuin. Na dit ontbijt ging het gilde in colonne naar het gemeentehuis voor de 
jaarlijkse ontvangst door de burgemeester en wethouders. Een jaarlijks 
terugkerende traditie met o.a. het drinken van de Koningswijn. Koning Peter, 
normaal een man van weinig woorden, had een ludieke afscheidsrede van vele A4 
blaadjes! Hij bedankt iedereen die hem het aflopen jaar heeft geholpen en 
verontschuldigde zich dat hij niet elke keer aanwezig kon zijn wanneer het gilde 
uittrok.  
Tijdens deze ontvangst worden 
regelmatig cadeau ’s aangeboden, 
gildebroeder Corné van Overbeek kreeg 
zijn zilveren bekerhouder van de 
afgaande koning, gildebroeder Piet van 

Lierop kreeg van zijn vrouw Annie zijn zilveren 
bekerhouder. Hoofdman Willem van Pelt werd verrast door 
Ere-Hoofdman Toon Gevers en zijn vrouw Mieke met 
eveneens een zilveren bekerhouder, met de inscriptie 
Hoofdman.  

 
Om het compleet te maken was Deken-Schrijver van Kring Peelland, Frans v.d. Burgt aanwezig. Men 
dacht eerst dat Frans, in zijn hoedanigheid als kringsecretaris, eens een traditionele dag van het 
Lieshoutse gilde wilde bijwonen maar hij kwam voor geheel iets anders. Dit 
jaar heeft het gilde twee ‘gouden’ gildebroeders in hun midden. Ad Donkers 
en Jan Manders. Door hun verdiensten kregen zij beide een Kring- 
onderscheiding voor al die jaren van inzet in het gilde met bijbehorende 
draagspeld en oorkonde. De bekertjes en glazen werden leeggedronken en 
na een voorspoedige rit naar Lieshout was er een rondgang door het dorp 
langs en in de horeca. De traditionele foto bij het schilderij van” 
Gildebroeders van Sint-Servatius”, van Reinier Pijnenburg (1884-1968) in het 
Dorpshuis, is ook weer gemaakt. De koffietafel, met toch ook weer 
traditioneel, worst en veel ander lekkers, ging erin als koek. Met gepaste 
spoed, er was wat motregen en door de tijdsdruk, is het gilde vertrokken naar 
het gildeterrein voor het koningschieten. Hier werden alle rituelen 
uitgevoerd. Drie keer om de schutsboom getrokken en de vogels die gewijd 
werd door ‘vervanger’ van onze gildeheer Arie Wester, Diaken Hans Beks. Er 
volgde een spannende wedstrijd. Door 9 gildebroeders en 4 mannelijke 
gildeleden werd in de 1e ronde geschoten voor de titel ‘Gildekoning’ of als een van de 4 gildeleden 
de vogels eraf schieten, als ‘Ere-Koning’. Na het schieten van het 275e schot kwam de vogel naar 
beneden. Dit schot werd door gildelid Pierre Steegs gelost. Hij zal vanaf deze dag tot aan 2 september 

2019 de titel Ere-koning van het Sint Servatiusgilde mogen dragen. Er 
werd een nieuwe vogel op de schietmast geplaatst en de 2e ronde kon 
beginnen. Nu mochten alleen de gildebroeders schieten om de 
prestigieuze koningstitel. Door 9 broeders werd er gestreden met de 
kans voor onze afgaande koning op de Keizertitel. Met een pracht van 
een schot, het 115e, lukte het Piet van Lierop om de vogels in het gras 

 
Onze  afgaande koning 

liet zijn brunch goed 

smaken 

 

 
Hoofdman Willem van Pelt is aangenaam        

verrast door de gift van Ere Hoofdman               

Toon Gevers en zijn vrouw Mieke. 
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te doen belanden. Hij is vanaf vandaag de koning van het Sint Servatius Gilde en hij heeft zijn vrouw 
Anny tot zijn Koningin benoemd.  

 

Dinsdag 11 september 
Om 20:00 uur een bestuursvergadering in het gildepaviljoen BoMé. De eerste deken is wegens 
verblijf in het buitenland niet aanwezig maar hij heeft een prima vervanger geregeld. Beppie van der 
Zanden heeft voor vanavond zijn taak als notulist op haar genomen. Traditiegetrouw wordt de koning 
uitgenodigd voor het bijwonen van een bestuursvergadering. Voor het eerst is onze nieuwe koning, 
Piet van Lierop, als toehoorder aanwezig bij deze de bestuursvergadering.  

 
Zondag 16 september 

NBFS Federatietoernooi Trommen, Vendelen, Bazuinblazen en 
Standaardrijden. Dit jaar georganiseerd door het Sint 
Willibrordusgilde uit Esch. Het zou een stralende zondag gaan 
worden met zo af een toe toch nog een windvlaagje waar de 
vendeliers last van zouden ondervinden. Onze notoire supporters zijn 
wederom aanwezig. Iets minder dan tijdens andere keren en de 
oorzaak hierin lag dat we vandaag nog een andere activiteit hadden 
waarbij het gilde ook acte de préséance zal geven. De gildebroeders 
hebben in verschillende wedstrijd-disciplines deelgenomen met als 
resultaat 2 prijzen, waarbij wij toch 
weer ons visitekaartje hebben 
achtergelaten. Een 2e prijs (jeugd 

vendelen 13 t/m 15 jaar) voor Stijn v Vegchel. In deze groep waren 13 
deelnemers. De wind liet zich zo af en toe gelden en omdat onze 
vendeliers daar mogelijk last van hadden ze voor de ‘voorzichtigheid’ 
gekozen wat resulteerde in een 2e prijs bij het groepsvendelen 
senioren 3-4 personen. Onze tamboer Gerrit van Kaathoven heeft 
deelgenomen aan het wedstrijdtrommen Klasse B. Dit was voor hem 
de eerste keer in deze klasse en de concurrentie is erg hoog. Gerrit viel 
jammerlijk net buiten de prijzen.  
Het gilde uit Esch had de zaken goed voor elkaar, niet uitbundig maar 
meer dan voldoende, de sfeer was strijdlustig, maar gebroederlijk. 
Alle deelnemers van het gilde hebben genoten van de deelname en 

 
Op de foto de vendelgroet voor v.l.n.r., gouden bruidspaar Bert en Goen Vorstenbosch, 

Ere-koning en echtgenote Pierre en Laura Steegs, en koningspaar Piet en Anny van Lierop tussen de 

gildebroeders. Deze foto werd ‘geschoten’ nadat koning en koningin én de ere-koning zijn geïnstalleerd… 

 

 
Een tweede prijs voor de vendeliers. 

v.l.n.r.: Hugo Donkers, Willem van 
Pelt en Frank van de Kam 

 
Een tweede prijs voor een van onze 

jeugdvendelier Stijn van Vegchel. 

 (Midden) 
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zeker voor het eigen gevoel goed gepresteerd. Helaas niet iedereen kan kampioen worden en zoals 
overal waar veel heel goede deelnemers zijn, kiest een jury de winnaars... 

 Afvaardiging naar Gerwen: 

Onze koning Piet van Lierop met zijn koningin, onze ere-hoofdman Toon Gevers en ere-deken Karel 

Berkhof gaan deze zondag, omstreeks 14:00 uur, naar de koningsreceptie in Gerwen die vandaag 

gehouden wordt. Het gilde van Gerwen had ons gilde hiervoor uitgenodigd. Omdat echter vandaag 

het NBFS-toernooi in Esch op de agenda staat is er gekozen voor het sturen van een afvaardiging. 

Het eerste officiële optreden van onze nieuw koning was hierbij een feit. 

 

Dinsdag 25 september  
Overleg met medewerkers van het gemeentehuis betreffende het monument, in de vorm van een 
schutsboom, wat het Sint Servatiusgilde aan de gemeenschap wil schenken in 2020 ter gelegenheid 
van het 600 jarig bestaan van het gilde. Bij dit overleg zijn, buiten de twee medewerkers van het 
gemeentehuis, Ad Donkers, Frans Manders en Willem van Pelt namens ons gilde aanwezig. 

 
 
 
 

In Memoriam  

 
 

Met leedwezen ontvingen wij het bericht van het overlijden op 25 september 
van Christine van Brussel-Donkers. Christine is lid van het gilde sinds 15 
november 2016. Ook haar partner Ton van Brussel is lid van het gilde. De 
afscheidsbijeenkomst voor Christine was op maandag 1 oktober 2018 in Son en 
Breugel. 

 

 
 
 
 
Zaterdag 29 september. 
 In de agenda staan voor vandaag twee activiteiten gepland: 

Een excursie op ons gildeterrein. Gezien de ervaringen met grote groepen ‘geïnteresseerden’ heeft 
onze excursiecoördinator bij het boeken van deze excursie gevraagd om de groep de verdelen in 
meerdere groepen. Een ‘bijkomstigheid’ deze middag was het, dat er ook een jarig in hun midden is 
en dit moet natuurlijk bezongen en gevierd worden. Er waren 4 groepen die ‘om en om’ werden 
toegesproken door de excursieleider Ruud Mijnsbergen en onder begeleiding konden schieten met 
kruisboog of flobertgeweer. Nadat de ‘dag-koning’ bekend is geworden was er nog een gezellig 
samenzijn. De activiteit begon om 15:00 uur en om 20:00 uur ging het glas op de tapkraan.  
 
Ook op deze zaterdag is het gilde een vendelhulde gaan brengen bij Helmie Segboer voor een 
Koninklijke onderscheiding met een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Helmie heeft 
deze Koninklijke onderscheiding vorige week zaterdag mogen ontvangen na de laatste uitvoering van 
het bijzonder geslaagde toneelstuk “de zwarte ruiter” en dit was hiervoor natuurlijk een uitgelezen 
kans. Vanaf 1996 tot op de dag van vandaag heeft Helmie zich ingezet voor de toneelgroep uit 
Mariahout en het openluchttheater in Mariahout. Daarnaast is Helmie ook binnen Laarbeekactief in 
de “kunstzinnige vorming en uitdraging” van kunst: initiatiefneemster van de kunstroute Laarbeek 
(elke 2 jaar) en het geven van lessen en workshops voor kinderen en volwassenen op het gebied van 
kunst. Na de vendelhulde is er nog een foto gemaakt van het gilde met de gedecoreerde en is er 
gelegenheid geweest om haar de feliciteren.  
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Maandag 1 oktober 

 Maandelijks onderhoud aan gildeterrein en –gebouwen. 

Iedereen die tijd heeft is altijd van harte welkom. 

 

 Opening Bavaria Bokbierseizoen bij het Bavaria 

Bierbrouwerijcafé aan de Heuvel in Lieshout. Om 17:30 uur 

verzamelden de gildebroeders bij het gildepaviljoen BoMé. 

Het optreden van het gilde was om 18:00 uur. Nadat het 1e 

vat bokbier door de burgemeester was ‘aangeslagen’ werd 

onder grote belangstelling het kostelijke ‘nat’ geproefd. 

Ook dit jaar is er een bokbiertoer georganiseerd door 

Laarbeek en stonden de bussen te wachten om hun 

passagiers. Om 20:00 uur gingen de broeders, zoals het 

hoort, huiswaarts. 

 

Dinsdag 2 oktober 

Maandelijkse bestuursvergadering in het gildepaviljoen BoMé. De aanvang 20:00 uur 

 
Woensdag 3 oktober 

Op woensdagmiddag 3 oktober vond in Beek en Donk het seniorenschieten plaats. Het hele jaar door 
wordt deze wedstrijd georganiseerd, telkens door een van de gildes die binnen 
Kring Peelland vallen en telkens op de 1e woensdag van de maand. Aan deze 
wedstrijden mogen schutters deelnemen die de leeftijd van 60 jaren hebben 
bereikt. Na deze laatste wedstrijd van dit jaar werd het eindklassement bekend 

gemaakt en daaruit bleek dat Gerard van der 
Linden van het Sint Servatiusgilde een 
prachtige 3e prijs had veroverd met een 
totaal van 648 punten. Tijdens deze middag 
is ook voor de felbegeerde titel van 
Senioren-koning Kring Peelland geschoten. Ruud Mijnsbergen van 
het Sint Servatiusgilde schoot het laatste stukje hout naar 
beneden. Door zijn overwinning maakt Ruud het rijtje van 5 
koningen, tegelijkertijd binnen het Sint Servatius Gilde, compleet. 
Het gilde heeft nu de Laarbeekkoning, de Laarbeekkoning bij de 
jeugd, koning Piet van Lierop en Pierre Steegs als ere-koning en 
vanaf vandaag dus ook nog Ruud Mijnsbergen als Senioren Koning 
Kring Peelland. 
 

Zaterdag 6 oktober 
Wederom stond voor vandaag een excursie in de agenda voor een groep van ca 70 personen. Ook 
hiervoor was bij de ‘boeking’ verzocht om de deelnemers te verdelen in 4 a 5 groepen. Bij aanvang 
van de excursie was dit inderdaad geregeld. Onze excursieleiding Frits Vorstenbosch wilde echter zijn 
uitleg houden voor de gehele groep waardoor het wel erg druk werd in het paviljoen. ‘Ut ging krék 
me al da volk daor binne’. Tijdens de uitleg van Frits werd het schietterrein in gereedheid gebracht. 
Nieuw onderdeel bij zo een grote groep is het spel: Kubb. Kubb is een buitenspel met als doel het 
omver gooien van houten blokken door er houten stokken tegenaan te gooien. Het is een combinatie 
van Bowling, Petanque en schaken. Ook hier was het ‘om en om’. Groepen gingen schieten met het 
flobertgeweer, luchtbuks of kruisboog en andere gingen bezig met het Kubb-spel. Nadat de dag-
koning bekend is geworden was er ook met deze groep nog een gezellig samenzijn. De activiteit 
begon om 16:00 uur en om 21:00 uur ging het glas op de tapkraan. 

 

 

 
 Gerard van der Linden 

 
Seniorenkoning Kring Peelland   

Ruud Mijnsbergen 
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Dinsdag 9 oktober 
De eerste kaartavond van het winterseizoen 2018-2019. Dit jaar is de organisatie voor het eerst in 
handen van o.a. Annie Swinkels. Aanvang 19:30 uur in het gildepaviljoen BoMé. 
 

Zaterdag 13 oktober 
Hoofdliedendag in Den Bosch. Het thema van dit jaar is: “De boog kan niet altijd gespannen zijn. De 
bleek echter ook zo te zijn. Na enkele toespraken waarin 4 gildebroeders in het zonnetje werden 
gezet met diverse onderscheidingen en Ton de Brouwer met twee onderscheidingen van de NBFS en 
de Europese schuttersfederatie stond er een uitgebreide Brabantse koffietafel gereed voor de 
aanwezigen. Na deze koffietafel werden er nog enkele toespraken gehouden en was er een optreden 
van een Koor bestaande uit gildebroeders en één -zuster van één gilde. De afvaardiging van het Sint 
Servatiusgilde dit jaar: het Koningspaar Piet en Annie van Lierop en hoofdman/staande deken Willem 
van Pelt en eerste deken Gerard Verhoeven. 

 
Donderdag 17 oktober 

Op 12 oktober ontvangen wij een bericht van het overlijden van gildebroeder Sjef Soeterboek van 
het Sint Antoniusgilde uit Stiphout. Deze donderdag is zijn afscheidsdienst in de kerk van Stiphout. 
Het Lieshoutse gilde werd tijdens deze afscheidsdienst, die met gilde-eer was, vertegenwoordigd 
door Karel Berkhof en Frits Vorstenbosch. 

 
Zaterdag 20 oktober 
 Najaarsvergadering Kring Peelland in Mierlo-hout. 
 
 

Uit de Aaw dôws: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zaterdag 9 oktober 1926 werd ter nagedachtenis aan Pieter Brueghel op het naar hem genoemde plein in Son 
en Breugel een gedenksteen onthuld. Hier een beeld van de feestelijke stoet in de Dommelstraat met voorop de 

schutters van het gilde St. Servatius uit Lieshout op weg naar Breugel.  

(Bron: www.hkksonenbreugel.nl) 
 
 

 
 

http://www.hkksonenbreugel.nl/
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Dinsdag 23 oktober 
 Kaartavond voor de gildeleden in het gildepaviljoen BoMé. Aanvang 19:30 uur 
 
 
 
Donderdag 25 oktober 

Uitwisseling met het Heilig Kruisgilde uit Gerwen in het 
Lieshoutse gildepaviljoen BoMé . De aanvang is 19:30 uur. Als 
buurgilden hebben de beide gilden al jaren uitwisselingen 
zonder officieel tintje. Broederschap staat dan hoog in het 
vaandel. Met een regelmatig schema zijn er de uitwisselingen 
tussen de gilden, de ene keer in Gerwen en dan weer in 
Lieshout. Vandaag was het onze beurt weer eens. Er was een 
goede opkomst van gildebroeders van beide gilden en bij het 
eerste bakje koffie gingen de sterke verhalen al rond! De 
gildebroeders zijn bij dit treffen niet in uniform. Dus ook de 
leden van het Servatiusgilde zaten gezellig tussen de broeders. 
Deken Frank van de Kam van het Lieshoutse gilde opende de 
avond en gaf de uitleg namens de schietcommissie. Het Heilig 
Kruisgilde heeft de grote wisselbeker, gepoetst en wel, 
meegebracht. Nadat alle schutters zijn genoteerd gaan de 
broeders de frisse buitenlucht in voor de wedstrijd, mooi 
verdeelt in 15 en 15 van beide gilden. Ja, en je hebt schutters 
en schutters, dus beide kampen stonden er goed voor. Na de 
wedstrijd is er een heel gezellig samenzijn in het gildepaviljoen 
BoMé. De gedachte van, Zo….nu eerst een Bavaria is recht 
gedaan! De uitslag schietwedstrijd: gaat de beker weer mee 
naar Gerwen of blijft die in Lieshout. Na een bittere strijd bleek dat de beker in Lieshout blijft. Deze 
staat nu te pronken in het Paviljoen van het Servatiusgilde. Onder menig potje bier en lekkere warme 
snacks is het weer een gezellige uitwisseling. 

 
Woensdag 31 oktober 

Op uitnodiging van het parochiecentrum Beek en Donk is Willem van Pelt naar de bijeenkomst 
gegaan om met de Laarbeekse gilde tot een afstemming te komen rondom de kerkelijke activiteiten 
in Laarbeek. De bijeenkomst begon om 20:00 uur in het parochiecentrum, Kerkstraat 3 te Beek en 
Donk. 

 
Zondag 4 november 

Op deze zondagmiddag was de laatste vrije schietwedstrijd Brabants wipschieten op het schiet- en 
gildeterrein BoMé van het Sint Servatiusgilde in Lieshout. Grote winnaar was Piet van de Burgt van 
dat gilde: hij werd erekampioen, zevende op 'Personeel' en tweede bij de 'Bejaarden'.  
Berry Vorstenbosch van hetzelfde gilde werd vierde op 'Personeel' en Bert Vorstenbosch zesde op 
'Vrije Hand'.  Bij de schutters van de overige Laarbeekse gilden werd Gerard Maas van het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel derde bij het onderdeel 'Kampioen'. Henk van der Velden van datzelfde 
gilde won het onderdeel 'Bejaarden' en werd tweede op 'Personeel'. 

 
Maandag 5 november 

 Maandelijks onderhoud aan gildeterrein en –gebouwen. Iedereen die tijd heeft is welkom 

 Maandelijkse bestuursvergadering in het gildepaviljoen BoMé. Aanvang 20:00 uur 

 
Dinsdag 6 november 
 Kaartavond voor de gildeleden in het gildepaviljoen BoMé. Aanvang 19:30 
 
 

 
De wisseltrofee 

Gerwen-Lieshout 
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Dinsdag 13 november 

Algemene ledenvergadering Najaar 2018 in de zaal van Café 
de Koekoek aan de Dorpsstraat in Lieshout. Na enkele 
mededelingen van de voorzitter werd er tijdens deze 
vergadering gestemd voor het toelaten van twee nieuwe 
leden tot onze vereniging. Jan van Veggel en Adriaan 
Beniers, beide uit Lieshout. Zij werden met overgrote 
meerderheid toegelaten als lid. Tijdens de rondvraag 
vroegen o.a. Henny en Arnold Bevers-van de Baar het 
woord. Zij hebben een schilderij aangekocht waarop de 
Lieshoutse gildebroeder Marinus Vogels staat afgebeeld en 
willen dit schilderij heel graag overhandigen aan het gilde als 

nieuwe bezitter. Het gilde is zeer 
vereerd met deze geste. Het 
schilderij, is omstreeks 1930 
geschilderd door Reinier Pijnenburg. Van de hand van deze kunstschilder 
komt ook het grote schilderij “Gilde maaltijd” wat vroeger in het 
Lieshoutse gemeentehuis heeft gehangen en nu in het gemeenschapshuis 
aan de Grotenhof hangt en inmiddels ook bezit is van het gilde. 

 
Donderdag 15 november 

Hoofdmannenberaad van kring-Peelland. Dit beraad zal plaatsvinden in Boekel in het paviljoen van 
gilde. De aanvang is 20:00 uur en Willem van Pelt en Gerard Verhoeven zullen het gilde 
vertegenwoordigen. 

 
Dinsdag 20 november 

 Kaartavond voor de gildeleden in het gildepaviljoen BoMé. Aanvang 19:30  

 Ook op deze avond het jaarlijkse hoofdmannenberaad van de Laarbeekse gilden. Dit jaar is de 

organisatie een de ‘Blauw skut’ uit Aarle-Rixtel. De aanvang is 20:00 uur in het paviljoen van het Onze 

Lieve Vrouwe Gilde. Hoofdman Willem van Pelt en Gerard Verhoeven zullen ook hier het gilde 

vertegenwoordigen.  

Maandag 26 november 
Broederavond in het gildepaviljoen BoMé. Overleg van de gildebroeders van het Sint Servatiusgilde. 
De aanvang is om 20:00 uur en de agenda heeft een aanpunten die besproken zullen gaan worden. 
Voorzitter tijdens dit overleg is de hoofdman Willem van Pelt. Hij doet trouwens ook het verslag. 

 
Donderdag 29 november 

Korte bijeenkomst van de Laarbeeks gilden in het gildepaviljoen van de Blaauw skût in Aarle-Rixtel. 
Hier werd de organisatie besproken van een actie bij de kruidenierswinkels in Laarbeek voor de 
minderbedeelden in de Sint Eustachius van Lieshout parochie van Laarbeek door deze parochie. De 
Laarbeekse gilden hebben dit overlegd met hun gildebroeders en vandaag werd het e.e.a. 
geïnventariseerd. 

 
Zondag 2 december 

Uitnodiging voor de jaarvergadering Jeugdcommissie kring Peelland. De vergadering wordt gehouden 
in het Paviljoen van het Margarethagilde Aarle-Rixtel aan de Havenweg en begint om 11:00 uur. Ons 
gilde zal worden vertegenwoordigd door Deken Frank van de Kam. 
 

Maandag 3 december 
 Maandelijks onderhoud aan gildeterrein en –gebouwen. Iedereen die tijd heeft is welkom 

 Maandelijkse bestuursvergadering in het gildepaviljoen BoMé. Deze begint om 19:30 uur. De koning 

kan helaas niet aanwezig zijn i.v.m. een andere activiteit. 

 
Arnold en Henny Bevers-van de Baar 

 poserend bij ‘hun’ schilderij dat zij hebben 

aangeboden aan het gilde. 
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In Memoriam  

 
 

Op 3 december overleed Henk Vorstenbosch.  
In 2017 vierde Henk, samen met familie en het gilde, zijn 40-jarig lidmaatschap 
tijdens de teerdag op zaterdag 13 mei. Henk is lid van het gilde sinds 1977, 
samen met enkele broers en  voor de heroprichting van het Sint Servatiusgilde.  
De uitvaartdienst voor Henk is op zaterdag 8 december 2018 in Beek en Donk. 

 
 
 
 
Dinsdag 4 december 
 Kaartavond voor de gildeleden in het gildepaviljoen BoMé . Aanvang 19:30 
 
Zondag 16 december  

Vandaag organiseert het St. Antonius-, St. Sebastianus- en H. 
Sacramentsgilde Beugen een jeugd indoortoernooi vendelen, trommen en 
bazuinblazen. Dit toernooi wordt gehouden in sporthal ’t Hoogkoor te 
Boxmeer. Deelnemers van ons gilde zijn en Bas van Pelt en Stijn van 
Vegchel. Max van Pelt moest helaas afhaken i.v.m. met een griepje. Hij had 

er zich op verheugd om deel te kunnen 
aan zijn allereerste gildewedstrijd en had 
zich al flink ingezet om het 
vendelprogramma onder de knie te 
krijgen. Na een lange middag komt dan 
het moment van de uitslag en wederom 
mochten onze twee deelnemer naar het 
podium komen om het verdiende prijs af 
te komen halen. Stijn van Vegchel won een 2e prijs in de categorie 
13 t/m 15 jaar en Bas van Pelt won een 1e prijs in de categorie 10 
t/m 12 jaar. 

 
 
In Memoriam  

 
 

In de nacht van 18 december overleed, na een kortstondige ziekte, in de 
leeftijd van 86 jaar onze sjerpdager Josep Lucas. Josep is sinds 22 augustus 
2013 lid van het gilde en op 2 september 2013 betrokken geworden bij het 
Sint Servatiusgilde als gildeheer. Huisgenoot en vriend van onze gildeheer 
Arie Wester. Geheel in de lijn van zijn levenskeuze heeft hij zijn lichaam ter 
beschikking gesteld aan de medische wetenschap. Op zaterdag 22 december 
is er een herdenkingsdienst in de kerk van de H. Servatius in Lieshout. De 
aanvang is 10:30 uur waar ook het gilde is uitgenodigd om deel te nemen aan 
deze, naar bleek drukbezochte, Eucharistieviering. 

 
 
 
 
Dinsdag 18 december 
 Kaartavond voor de gildeleden in het gildepaviljoen BoMé. Aanvang 19:30  

 

 

. 
Bas van Pelt ontvangt zijn 

verdiende  1e prijs  

 
Stijn van Vegchel ontvangt zijn 

verdiende 2e prijs 
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Het ledenbestand van het gilde: Resumé 
 
31 december 2018 

Vandaag telt ons gilde 191 leden en donateurs waarvan 136 leden / donateurs van het mannelijke 
geslachte en 55 leden / donateurs van het vrouwelijke geslacht.  
De leeftijd varieert van 4 jaar tot 86 jaar 
 
Het gilde heeft 37 geüniformeerde leden. Dit zijn de gildebroeders, de sjerpdrager, één aspirant 
gildebroeder en 3 jeugdleden die inmiddels allen het vendel zwaaien. De oudste twee van deze 
jeugdleden doen het zeer goed en halen ook regelmatig prijzen bij de wedstrijden. De jongste is al 
begonnen met vendelen en zal het vanaf het komende jaar mee gaan doen met de diverse 
wedstrijden. 
Het Lieshoutse gilde kent statutair en tot nu toe, één vrouwelijk geüniformeerd lid en dit is onze 
koningin. Het bestuur bestaat uit 5 leden en tijdens de bestuursvergaderingen mogen koning en 
hoofdman aanwezig zijn. De hoofdman en koning hebben geen stemrecht. Gezien zijn functie als 
verantwoordelijke van het geüniformeerde deel van ons gilde heeft de hoofdman wel een 
adviserende stem tijdens deze vergaderingen. 
Dit jaar, 2018, is tijdens de bestuursvergadering ook de aspirant gildebroeder aanwezig als 
voorbereiding op zijn functie die hij wil gaan uitvoeren. Deze aspirant gildebroeder heeft eveneens 
geen stemrecht bij bestuursvergaderingen. 
Om een duidelijk beeld te geven van de leeftijdsopbouw van het gildeleden zijn op de volgende 
pagina enkele staafdiagrammen weergegeven. 
 
Zoals u hebt kunnen lezen in dit jaar verslag zijn dit jaar ons 3 leden ontvallen: 

 Op 25 september overleed Christine van Brussel-Donkers; 

 Op 3 december overleed Henk Vorstenbosch; 

 In de nacht van 17 op 18 december overleed onze pastor/sjerpdrager Josef Lucas. 

 

Ook hebt u in het verslag kunnen lezen dat door stemming tijdens de ALV Najaar 2018 2 leden zijn 

toegelaten tot het gilde. Te weten:  

 Dinsdag 13 november: Jan van Veggel (Fzn)  

 en eveneens op dinsdag 13 november: Adriaan Beniers. 
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Graag dank ik ook dit jaar al díe gildebroeders die voor mij voortreffelijke (sfeer)verslagen 
hebben geschreven van enkele evenementen waarbij ikzelf, om verschillende redenen, 
niet aanwezig heb kunnen zijn. Al hun verhaaltjes heb ik in dit jaarverslag, al dan niet 
aangepast, kunnen gebruiken. Ook dank aan de fotografen. Door hun bijdrage is dit 
verslag geïllustreerd kunnen worden. 
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