
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarieel 

Jaarverslag 2019

Sint Servatiusgilde 
Lieshout 

 
De versierselen die behoren bij benoeming in de Orde van Oranje-Nassau. 

o.a. 2 Leden van ons gilde zijn benoemde tot lid van deze orde, 
De hierboven afgebeelde eremedaille behoord bij de benoeming tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. 



 

 

 

 

Voorwoord: 
 

 

 

 

 

 
Geachte Gildebroeders, Beschermheer, Gildeheren, Ere-Dekens, Leden en belangstellenden, 
 
Voor U ligt het jaarverslag 2019 van het Sint Servatius Gilde Lieshout.  
Dit jaarverslag bevat allerlei wetenwaardigheden betreffende het jaar 2019 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 op de donderdagavond geopend vanaf 19:00 uur tot 22:00 
uur, behoudens de momenten wanneer het gilde moet uitrukken en/of op feestdagen. 
 
Wat ook niet opgenomen is, zijn de vele uren van overleg en voorbereidingen van diverse commissies 
die zijn gedaan ter voorbereiding van alle festiviteiten die rondom het 600 jarig bestaan van ons Sint 
Servatiusgilde in 2020 zijn georganiseerd.  
 
 

Met genoegen bied ik U dit jaarverslag aan en wens U veel leesplezier...  
 
 
 
Gerard Verhoeven 
Deken Schrijver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noot: 
Op de voorzijde staat een afbeelding van een van de medailles uit de Orde van Oranje-Nassau. De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft 
sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau 
komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.  
Op vrijdag 26 april mochten onder andere 2 van onze leden een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Peter en Jo Keursten-van den 
Akker kregen een benoeming als lid in deze orde voor hun vele verdiensten en activiteiten voor de gemeenschap. Verderop in dit document kunt u 
dit gaan lezen. 

 



 

Onze koningen in dit jaar. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningspaar  

Gerard en Henjo 

 Verhoeven-Meulendijks 

2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningspaar 

Piet en Anny                                        

van Lierop-van de Linden 

2018-2019 



 

 

Jaarverslag
 

 

 

 
 

Woensdag 2 januari 
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Laarbeek van 19.00 
tot 21.00 uur in de hal van het gemeentehuis in Beek en 
Donk. Ook het gilde heeft een uitnodiging ontvangen en 
sturen een ‘zware’ afvaardiging.  
Op de foto v.l.n.r. onze Ere-Koning Pierre Steegs, het 
koningspaar Piet en Anny van Lierop en onze 
Laarbeekkoning Maarten Engels tijdens deze receptie. 
 

Zaterdag 5 januari 
Volgens traditie ook dit jaar de nieuwjaarsreceptie van het Sint Servatiusgilde op de 1e zaterdag van 
dit nieuwe jaar. Om 18:00 uur ging de deur los van het gildepaviljoen. Vele leden maken van deze 
gelegenheid gebruik om de handen te schudden en elkaar het allerbeste te wensen. Alle 
gildebroeders zijn in uniform. Tijdens de eerste nieuwjaarstoespraak van de staande deken Willem 
van Pelt keek hij nog even in de ‘achteruitkijkspiegel’ over wat er allemaal heeft plaatsgevonden in 
het afgelopen jaar. Ook stond hij even stil bij die leden die ons ontvallen zijn en waarvoor een 
moment van herdenking wordt gevraagd. Daarna vertelde hij wat ons in dit jaar allemaal te wachten 
staat. Een druk programma met enkele gildedagen, 75 jaar bevrijding in Brabant, 200 jarig bestaan 
van molen Vogelenzang aan de Molendreef in Lieshout, het 
300 jarig bestaan van de plaatselijke Bavaria Bierbrouwerij, en 
de voorbereidingen voor ons eigen 6oo jarig bestaan in 2020. 
De voorbereidingen van de activiteiten die rondom deze 6-
Eeuwen Sint Servatiusgilde zullen worden georganiseerd, zijn 
al in volle gang. Na de toespraak van onze voorzitter is het 
woord aan koning Piet van Lierop gegeven. Hij biedt vanavond 
zijn koningsschild aan het gilde aan. (Foto rechts) 
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Maandag 7 januari  

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

aanvang hebben. Ieder lid die tijd en zin heeft en een handje wil helpen is altijd welkom.

 
 

Bestuursvergadering 154. Aanvang 20:00 uur in het gildepaviljoen BoMé. Vandaag is het bestuur van 

de Stichting Jan Merkelbach Collectie uitgenodigd om voor een plenair overleg zoals het statuut van 

de JMC dit voorschrijft. 

 
Woensdag 9 januari 

Eerste kaartavond 2019 voor de leden. Het gildepaviljoen BoMé is vanaf 19:00 uur open en de 
kaartavond zal op 19:30 uur aanvangen. 

 
Zaterdag 12 januari 

Op uitnodiging van het Sint-Antonius Abt Gilde uit Deurne zal het Sint 
Servatius Gilde vandaag een receptie gaan bezoeken bij dit gilde ter 
gelegenheid van 7-tal Jubilarissen die zij in hun midden hebben. 1 Jubilaris 
die 65 jaren lid is, 1 Jubilaris die 60 jaren lid is en 1 jubilaris die 50 jaren lid 
is. Verder nog 4 jubilarissen die hun robijnen lidmaatschap herdenken 
vandaag. (Allen 40 jaren lid). Het koningspaar Piet en Anny van Lierop en 
deken Klaas van der Zanden en eerste deken Gerard Verhoeven hebben het gilde vertegenwoordigd. 
 

Zondag 13 januari 
Jaarvergadering kringcommissie schieten kring Peelland in het Wijkcentrum de Geseldonk 
Mierlohout. De aanvang is om 10:00 uur en het gilde is vertegenwoordigd door de dekens Frank van 
de Kam en Klaas van der Zanden. 
 

Dinsdag 15 januari 
Kaartavond voor de leden. Het gildepaviljoen is vanaf 19:00 uur open en de kaartavond zal op 19:30 

uur aanvangen.  

 
 

Hoofdmannenoverleg Laarbeekse gilden. Ons gilde zal worden vertegenwoordigd door de dekens 

Frank van de Kam en Klaas van der Zanden.

 
 

Bijeenkomst van de Stichting Sint Servatiusgilde betreffende het 600-jarig bestaansfeest van het Sint 

Servatiusgilde. Deze bijeenkomst is bij ons koningspaar Piet en Anny van Lierop thuis aan de 

Sparrendreef in Mariahout. Aanvang is 20:00 uur. Hier aanwezig zijn het stichtingsbestuur Ferd van 

Hout, voorzitter; Anny van Lierop-van de Linden secretaris en Dirk van de Laar, penningmeester. 

Verder zijn aanwezig tweede deken Piet van der Burgt en eerste deken Gerard Verhoeven namens 

het bestuur van het Sint Servatiusgilde. 

Woensdag 16 januari 
Bijeenkomst in het gildepaviljoen BoMé van de Kleding Commissie. Dit ter afronding van de 
voorbereiding voor de aanschaf van een 40-tal uniformen splinternieuwe uniformen ter gelegenheid 
van het 600 jarig bestaan van het gilde in 2020. Het voltallige bestuur is hier aanwezig en een 
afvaardiging van deze kledingcommissie te weten Beppie van der Zanden, Gerda van der Burgt en 
Jan Manders. De aanvang is 20:00 uur. 

 
Zondag 20 januari 

Jaarvergadering vendelcommissie kring Peelland. Ons gilde zal worden vertegenwoordigd door 
Willem van Pelt, Frank van de Kam. De aanvang is 10:00 in Café-zaal ‘Bij van Dijk’in Aarle-Rixtel. 
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Woensdag 22 januari 

Kaartavond voor de leden. Het gildepaviljoen is vanaf 19:00 uur open en de 
kaartavond zal op 19:30 uur aanvangen.  
 

Zondag 27 januari 
Jaarvergadering tromcommissie kring Peelland De aanvang is 10:00 in gildepaviljoen ’t Wipke in Beek 
en Donk. Ons gilde zal worden vertegenwoordigd door Gerrit van Kaathoven. 
 

Vrijdag 1 februari 
i.v.m. De verjaardag van de beschermheer zal hij vandaag het gilde ontvangen en samen met zijn 
vrouw Ellen een vendelhulde in ontvangst nemen. Het is voor de beschermheer de 4e keer dat hij zo 
een vendelhulde krijgt. Om 20:00 uur is het gilde bij de showroom van de bouwmaterialenhandel 
Swinkels in Lieshout. Na de vendelgroet werd door de hoofdman en geheel volgens traditie enkele 
flessen wijn aan de jarige overhandigd. De secretaris bood het eerste exemplaar aan van het 
secretarieel jaarverslag 2018 en het tweede 
exemplaar werd aan de koning overhandigd. Na 
het overhandigen van deze twee ‘hardcopy’s’ is 
het jaarverslag ‘viraal gegaan’ en op de site van 
het gilde geplaatst. Na deze overhandigingen van 
wijn en verslag werd het gezelschap naar binnen 
gevraagd en onder het genot van een drankje en 
hapje is er nog heel wat besproken. Om 22:00 uur 
bedankt de hoofdman de jarige beschermheer 
voor de uitnodiging en ging het gezelschap 
huiswaarts. 
 

Maandag 4 Februari 
Onderhoud aan het gildeterrein en de -gebouwen. Om 13:00 uur zullen de werkzaamheden hun 
aanvang hebben. Ieder lid die tijd en zin heeft en een handje wil helpen is altijd welkom. 
 

Dinsdag 5 februari 
Bestuursvergadering 155. Aanvang 20:00 uur in het gildepaviljoen BoMé. 
i.v.m. Een overvolle agenda van onze koning had hij zich afgemeld. 
 

Dinsdag 12 februari 
Kaartavond voor de leden. Het gildepaviljoen BoMé is vanaf 19:00 uur open en de kaartavond zal op 
19:30 uur aanvangen 

 
Zondag 17 februari 

 Het gilde ontving een overlijdensbericht van Piet van Velthoven, gildebroeder bij het gilde 

Sint-Lambertus, Someren-eind. Op zaterdag 23 februari was de uitvaartdienst. Op 

uitdrukkelijk verzoek van de familie is verzocht om eventueel met een kleine delegatie 

aanwezig te willen zijn. Het Sint Servatiusgilde werd tijdens deze afscheidsdienst 

vertegenwoordigd door Frans Manders. 

 
 

Eveneens op deze zondag overleed Frits Aarts, gildebroeder bij het gilde Sint-Antonius Abt, 

Lierop. Op vrijdag 22 februari was zijn uitvaartdienst in de koepelkerk te Lierop. Op verzoek 

van de familie is aan de gildebroeders gevraagd om niet in uniform naar deze dienst te 

komen. Het Sint Servatiusgilde werd tijdens deze afscheidsdienst vertegenwoordigd door 

Ger van Pelt. 
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Dinsdag 19 februari 

Vandaag ontving het gilde een overlijdensbericht van Harrie van Dooren, gildebroeder bij 
het Sint Margarethagilde, Aarle-Rixtel. Op zaterdag 23 februari was zijn uitvaartdienst in de 
kerk van de Onze Lieve-Vrouw Presentatie Kerk in Aarle-Rixtel. Het Sint Servatiusgilde werd 
tijdens deze afscheidsdienst vertegenwoordigd door Koning Piet van Lierop, Keizer Frits 
Vorstenbosch en Jan van de Laar Sr. en Gerard Verhoeven. 

 
Zaterdag 23 februari 

Er is een uitnodiging ontvangen voor het Winterbal 2019 vanuit het bevriende Bürgerschützenverein 
Fröndenberg Duitsland. Het sint Servatiusgilde zal daar worden vertegenwoordigd door Ere Deken 
Louis Doomernik en de gildebroeders Ger van Pelt en Peter Keursten met hun partners. 

 
Maandag 25 februari 

Broederavond in het gildepaviljoen BoMé en de aanvang is 20:00 uur. Op de agenda o.a.: 
Mededelingen Hoofdman (en/of vanuit Bestuur); Aspirant gildebroeder(s); Roefeldag 8 juni 2019; 
Kringdag Peelland 8 september te Liessel, o.a. deelname en de vorderingen organisatie jubileumjaar 
2020. Natuurlijk de Rondvraag, met het verzoek om voorafgaand je vragen in te dienen. 

 
Dinsdag 26 februari 

Kaartavond voor de leden. Het gildepaviljoen BoMé is vanaf 19:00 uur open en de kaartavond zal op 
19:30 uur aanvangen.  

 
Maandag 11 maart 

 In verband met het carnaval is het onderhoud aan het gildeterrein en de –gebouwen van 4 maart 

naar vandaag gezet. Om 13:00 uur zullen de werkzaamheden hun aanvang hebben. Ieder lid die tijd 

en zin heeft en een handje wil helpen is altijd welkom.  

 
 

Eveneens in verband met het carnaval heeft de bestuursvergadering, nummer 156 die ook gepland 

stond op 4 maart een weekje later plaatsgevonden. Zoals gewoonlijk was de aanvang 20:00 uur én 

in het gildepaviljoen BoMé. 

Dinsdag 12 maart 
Kaartavond voor de leden. Het gildepaviljoen BoMé is vanaf 19:00 uur open en de kaartavond zal op 
19:30 uur aanvangen 

 
Woensdag 13 maart 

Vandaag ontving het gilde een overlijdensbericht vanuit Aarle-Rixtel. Theo de Jong, 
gildebroeder bij het Sint Margarethagilde. Op zaterdag 16 maart is zijn uitvaartdienst en 
wordt er met gilde-eer afscheid van hem genomen. Theo zal na de afscheidsdienst door zijn 
naasten naar crematorium ’t Laar in Beek en Donk worden gebracht. Het Sint Servatiusgilde 
werd tijdens deze afscheidsdienst vertegenwoordigd door koning Piet van Lierop, ere-
hoofdman Toon Gevers, Jan Manders, Roel van Eijndhoven en Cor van Vegchel. 

 
Zaterdag 16 maart 

In Deurne, bij het Sint Jorisgilde is er vandaag een receptie georganiseerd 
voor 2 van hun gildebroeders. Frank van Rooij is 40 jaren lid. Hij ‘roert’ de 
trom bij dit gilde en hoofdman Edwin Jacobs is 25 jaren lid. Willem van Pelt 
en Gerard Verhoeven hebben het Sint Servatiusgilde tijdens deze receptie 
vertegenwoordigd. 
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Zondag 17 maart 

Het gilde ontving een overlijdensbericht vanuit Bakel. Herman Bouwmans, Gildebroeder én 
koning bij het Sint Willibrordusgilde. Zijn uitvaartdienst is op vrijdag 22 maart en zal hij met 
gilde-eer naar zijn laatste rustplaats worden gedragen. Het Sint Servatiusgilde zal tijdens 
deze afscheidsdienst vertegenwoordigd worden door koning Piet van Lierop, ere-deken 
Karel Berkhof en gildebroeder Ruud Mijnsbergen. 

 
Woensdag 20 maart 
 Voor vanavond staat de Algemene Ledenvergadering Voorjaar 2019 (ALV-Vj’19) in de agenda. 

Hieronder een beknopt verslagje van deze algemene ledenvergadering: ca. 25% Van onze leden was 
aanwezig en ca 10% had zich afgemeld. De opening was om 20:15 uur en in zijn openingstoespraak 
memoreerde onze staande deken Willem van Pelt het overlijden van Henk Vorstenbosch en gildeheer 
Josep Lucas. Beide leden zijn ons na de ALV-Nj’18 ontvallen. Hierna werden enkele ogenblikken stilte 
in acht genomen. Onze staande deken vertelde ook dat het geüniformeerde deel het gilde dit jaar 
uitgebreid zal gaan worden met 4 aspirant gildebroeders, Peter van Kaathoven en Rini van Kaathoven 
die als bazuinblazers mee zullen optrekken en Mark Lommen en Martien Thoonen die te kennen 
hebben gegeven heel graag meer te willen betekenen voor het gilde. Mark Lommen heeft overigens 
toegestemd om het voorzitterschap over te willen nemen 
van Willem van Pelt maar zal eerst gildebroeder moeten zijn 
zoals in het statuut staat omschreven. De eerste deken 
(secretatis), Gerard Verhoeven, had wat ingekomen en 
uitgaande post en onze tweede deken (penningmeester), 
Piet van der Burgt, las zijn kasverslag voor en legde uit hoe 
het een en ander omschreven is in zijn kasboek(en). Door de 
commissie kascontrole was alles in prima staat bevonden en 
naar aanleiding van hun bevindingen werd er een decharge 
uitgesproken voor dit verslag. Onze tweede deken, Piet van 
der Burgt, was tijdens deze A.L.V. aftredend en niet 
herkiesbaar. Op 13 maart 2014 is Piet door de 
ledenvergadering in het bestuur gekozen. Hij kwam op de 
roosterplaats van Sjaak Vorstenbosch die ons was ontvallen. 
Hij werd tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering 
benoemd tot tweede deken/ penningmeester en nam de 
taken over van 2 andere bestuursleden die de activiteiten 
van Sjaak tijdelijk hadden waargenomen. Piet heeft echter 
altijd aangegeven zich 2 periodes in te willen zetten als 
bestuurslid en nu vond het tijd geworden voor een jongere 
vervanger als bestuurslid. Er werd afscheid genomen van 
hem en de voorzitter had lovende woorden. Enkele leuke 
attenties mocht Piet van het gilde ontvangen als dankt voor 
zijn inzet van de afgelopen jaren. Piet van der Burgt heeft in 

het verleden een plaquette van verdienste mogen ontvangen voor 
zijn verdienstelijk inzet bij de bouw van de gildekapel aan het 
Ginderdoor, de Provincialeweg tussen Lieshout en Mariahout. Dus 
deze keer mocht hij een beeldje van een vendelzwaaier ontvanger 
én een flesje wijn. Voor Gerda was er een bos bloemen. Als 
vervangend bestuurslid werd Bert van den Biggelaar voorgesteld 
door het bestuur. Hij werd aangenomen als bestuurslid. Deken Frank 
van de Kam was eveneens aftredend en hij wilde graag nog een 
periode van 3 jaren bij het bestuur zijn inzet voor het gilde laten 
gelden. Ook voor Frank werd gestemd. Nadat de stemmen 
 
 
 

 

 

 
Scheidend bestuurslid Piet van der Burgt 
mocht enkele leuke attenties ontvangen 
voor zijn inzet als Tweede Deken bij het 

Sint Servatiusgilde. 

 
 

Bestuur 2019   
v.l.n.r.: Bert van den Biggelaar, 

Willem van Pelt en Gerard 
Verhoeven (boven) Frank van de 

Kam en Klaas van der Zanden 
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geteld waren bleken 51 van de aanwezig leden voor te zijn en 1 tegen. Dit jaar werd er volgens traditie 
gestemd. Zo ook voor de stemming om Bert van den Biggelaar gildebroeder te laten worden op 11 
mei a.s. Verder wordt nog verteld wat al geregeld is voor de feestelijkheden in het jubileumjaar 2020 
en wat er nog geregeld moet worden en vond de rondvraag plaats. 

 
Zaterdag 23 mrt 

Jaarvergadering kring Peelland in 

Mierlohout van 09:00 uur tot ca 15:00 

uur. Deze wordt gehouden in café-zaal 

Adelaars, Hoofdstraat 137 Mierlohout. 

Aanvang jaarvergadering in café-zaal 

Adelaars en er is een volle agenda.  

Namens het Sint Servatius zijn Willem van 

Pelt, Gerard Verhoeven en Klaas van der 

Zanden aanwezig. 

 
 

Verjaardag ere-koning van het Sint Servatiusgilde dhr. Pierre Steegs. Op deze zaterdag zal onze ere-

koning Pierre Steegs een vendelgroet 

ontvangen i.v.m. zijn 60e verjaardag. Er 

hebben zich enkele gildebroeders 

afgemeld door omstandigheden, maar het 

gilde is nagenoeg compleet aanwezig. Om 

18:00 uur verzamelden de gildebroeders 

zich in het gildepaviljoen BoMé en vertrok 

het gezelschap richting Servaasstraat. Na 

de toespraak van het 

hoofdman Willem van Pelt 

kreeg de jarige ere-koning 

zijn vendelhulde. Na deze vendelhulde bood de erekoning zijn ere-koningsschild aan 

het gilde aan. De jarige mocht de vele felicitaties ontvangen waarna het gilde naar 

binnen werden gevraagd voor een hapje en drankje. Na een gezellig samenzijn van 2 

uurtjes is het gezelschap huiswaarts gegaan na de bedankjes aan het adres van Pierre en Laura 

Steegs. 

Zondag 24 Maart 
Op deze mooie, zonnige zondag zijn een 20-tal 
schutters aanwezig op het gildeterrein van Sint 
Servatius aan de Beemdkant. Dit volgens het 
schietrooster van Kring Peelland 2019. Met een 
ontspannen sfeer is er begonnen met het 
inschieten. Toen de wedstrijd begon, was er de 
gezonde spanning, en uiterste concentratie! Er is 
in het Paviljoen goed gezorgd voor de inwendige 
mens en de onderliggende broederbanden zijn 
weer verstevigd tijdens de tweede wedstijd van 
dit jaar. Op toerbuurt verzorgen de verschillende 
gilden de wedstijden.  
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Uitslag: 
Personeel; 1e Jos Kuijpers-SSG, 2e Stefan Klerkx, 3e Hans v.d. Boomen 
Vrij-hand; 1e Ad Vlemmix, 2e Jos Kuijpers-SSG, 3e Bert Vorstenbosch-SSG 
Puist; 1e Bert Vorstenbosch-SSG, 2e Jeanne Vossen 3e Frank v.d. Kam-SSG 
Erekampioen; Jos Kuijpers-SSG - Kampioen; Ad Vlemmix 
Reserve Kampioen; Bert Vorstenbosch-SSG 
Viertal; Natasja v.d. Heijden, Boudewijns, Annie Rovers en Jan van Bree. 
Bejaarden; 1e Hans v.d. Boomen, 2e Bert Vorstenbosch-SSG. 
Na de prijsuitreiking met nog een genoeglijk samenzijn is er aan deze wedstrijd een einde gekomen. 
Met dank aan de schietcommissie Sint Servatius en het barpersoneel. 

  
Dinsdag 26 maart 

Laatste Kaartavond voor de leden van het seizoen 2018-2019. Het gildepaviljoen BoMé is vanaf 19:00 
uur open en de kaartavond zal op 19:30 uur aanvangen.  

 
Maandag 1 april 

Onderhoudt aan het gildeterrein en de -gebouwen. Om 13:00 uur zullen de werkzaamheden hun 
aanvang hebben. Elk lid, die tijd en zin heeft en een handje wil helpen, is altijd welkom 
 

Dinsdag 2 april 
Bestuursvergadering 157. Aanvang 20:00 uur in het gildepaviljoen BoMé. 
 

Donderdag 04 april tot en met zondag 07 april – Vlooienmarkt 2019 
Op donderdag 4 april worden omstreeks 18:30 uur de leden die een auto of transportbusje met 

aanhangers ter beschikking hebben, verwacht bij de opslagplaats bij de woning van Frans Manders 

om de verzamelde spullen over te brengen naar de Perdenbak, de manege aan het Ginderdoor. De 

volgeladen aanhangers en auto’s mogen blijven overnachten in de manege. 

 

Op Vrijdag 5 april worden de vrijwilligers die willen helpen met de inrichting van de manege de 
Perdenbak voor het sorteren van de goederen om ca 10:00 uur verwacht bij die manege. Er is een 
heleboel te doen. Tafels/kramen in elkaar zetten en dozen, veel dozen, uitpakken en alles op de 
tafels/kramen zetten of leggen. 

Op zaterdag 6 april worden de vrijwilligers die zich voor deze dag hebben opgegeven om 09:30 uur 

verwacht bij de Perdenbak. Ook diegene die een auto of bestelbusje met aanhanger ter beschikking  

hebben worden verwacht om de aangeboden spullen op te halen in de bebouwde kom van Lieshout. 

Nog meer dozen worden er vandaag uitgepakt die donderdagavond naar de manege zijn gebracht 

en de ‘opgehaalde’ spullen worden meteen gesorteerd en tentoongesteld. Het beste en mooiste spul 

wordt apart gezet en zal worden gebruikt voor de veiling van zondag.

 

Op zondag 7 april is het dan zo ver. De vlooienmarkt wordt 
gehouden en de vrijwilligers die zich voor deze dag hebben 
opgegeven worden om 9:00 uur verwacht in de manege. 
Om 10:00 uur gaat de manege open voor de bezoekers en 
er worden wederom veel bezoekers verwacht en dit bleek 
ook zo te zijn. Al ruimschoots voor de opening van stond al 
een fikse rij voor de deur. 
Vanaf 09:00 uur moest er nog wat ‘gerommeld’ worden. 
Zeg maar ‘de puntjes op de i’. Even kijken of alles goed staat en om het allemaal nog wat op te leuken.  
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Om 10:00 ging de deur open en het was meteen dringen geblazen. De verwachting van het aantal 
bezoekers klopte weer en de echte vlooienmarktbezoekers wist precies waar ze moeten zijn. 
 
 
 
Na de opening begon de veiling die, evenals in de vele jaren 
hiervoor, in handen was van de veilingmeesters Theo 
Gevers en Kees de Jong (foto). Met hun vele grappen en 
grollen brachten zij op ludieke wijze de mooiste 
verzamelde artikelen aan de man.  
 
De organisatie vlooienmarkt Sint Servatiusgilde 2019 in 
Manege d’n Perdenbak was ook dit jaar en voor de 24e 
keer, in handen van Frans Manders en Mari Berkvens. 

 
Vrijdag 12 april 

Excursie van leden van Yammas uit Mariahout. Vanaf 19:00 uur 
was men welkom. Het e.e.a. is georganiseerd om deze jeugd wat 
te informeren over het gilde en natuurlijk om een avondjes bezig 
te kunnen zijn. Er werden 4 groepjes gevormd waarvoor enkele 
activiteiten zijn georganiseerd. Het meest aantrekkelijk was 
natuurlijk het geweerschieten en gezien hun leeftijd gebeurde 
dit met een buks. Er kon worden gevendeld onder het toeziend oog van 
Willem van Pelt, de trom kon worden geroerd onder het toeziend oog 
van Corné van Overbeek en Jan Manders had de leiding bij het schieten. 
Er werd ook nog gevoetbald en men kon darten. Voor het schieten om 
de titel ‘koning van de dag’ werd er na de pauze op het vogeltje 
geschoten. Dit viel toch wel wat tegen. Er werd geschoten boven de lijn 
of in een gat wat er al in was geschoten door de ‘schutters’. Omstreeks 
22:00 uur moest het vogeltje wat geholpen worden. Het was te taai en 
na enkele schoten kwam het ‘gevaarte’ toch los van de houder. José 
van Pelt had de bar gedaan. De indruk bestaat wel dat elke bezoeker 
een leuke avond heeft gehad en of er potentiele vendeliers of 
tamboers tussen de gasten zijn? Dit moet nog bezien worden. Een enkeling had wel aanleg en was 
geïnteresseerd maar de vraag blijft hoe we deze jeugd over de drempel kunnen krijgen…  

 
Zondag 14 april 

Traditiegetrouw zal het gilde aantreden wanneer de koning zijn verjaardag zal vieren. Op 16 april a.s.  
is de verjaardag van onze huidige koning van het Sint Servatiusgilde Piet van Lierop. Piet en Anny 
hebben het gilde uitgenodigd om dit samen met hen te komen vieren op deze zondag en graag gaan 
we in op deze uitnodiging. Het gilde verzameld om 14:30 uur in het gildepaviljoen BoMé en zal dan 

Schieten op de wip blijft leuk. 
Ook voor de jeugd met luchtbuks 
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gezamenlijk vertrekken naar het adres van de koning. Daar zal het gilde opstellen en front maken bij 
de koning thuis. In de toespraak van onze hoofdman, Willem van Pelt, werd gememoreerd dat Piet  
 
 
 
een bijzondere laatbloeier is en tot nu toe een vrij korte maar intensieve carrière binnen het 
gildewezen heeft gehad. In november 2000 is het lid geworden van de vereniging; 
In september 2015 werd hij in de 2e schietronde bij het 150e schot ere-koning. Na het ere-koningsjaar 
werd hij de oudste aspirant gildebroeder ooit en ook nog de oudste ‘bordjesdrager’ tijdens een van 
de gildedagen binnen kring Peelland. En nu, vrij direct na zijn beëdiging in mei 2018 als gildebroeder 
schoot hij op 3 september van datzelfde jaar met een welgemikt 115e schot zich tot gildekoning. En 
samen met zijn Anny genieten ze van hun functie als koningspaar. Samen bezoeken ze graag de 
recepties binnen de kring of andere plichtplegingen.  Na de woorden van onze hoofdman werden de 
gebruikelijke cadeaus overhandigd. Ook het bronzen beeldje, wat alleen aan de koning toekomt, 
werd overhandigd. Hierna volgde de vendelhulde en de felicitaties en natuurlijk moest er ook deze 
keer een foto gemaakt worden voor het nageslacht. Onze koning nodigde ons uit om binnen een 
glaasje te komen nuttigen en daar werd natuurlijk gebruik van gemaakt. Omstreeks 17:00 uur gingen 
de gildebroeders weer huiswaarts. 

 
Dinsdag 16 april 

Het gilde ontvangt een overlijdensbericht vanuit Deurne. Leo de Wit, gildebroeder bij het 
Sint-Antonius Abt gilde Deurne. Hij overleed op 11 april jl. en zijn uitvaartdienst op dinsdag 
16 april. Hij zal met gilde-eer naar zijn laatste rustplaats worden gedragen. Het Sint 
Servatiusgilde zal tijdens deze afscheidsdienst vertegenwoordigd worden door koning Piet 
van Lierop, ere-hoofdman Toon Gevers. 

 
Vrijdag 19 april 

Vandaag vieren Cor en Toos van Vegchel het heuglijke feit dat zij 50 jaren geleden in het huwelijk 
traden en graag gaat het Sint Servatiusgilden dit gouden paar een vendelhulde brengen. Om 19:00 
uur verzamelden de gildebroeders en sjerpdragers zich in het gildepaviljoen BoMé waarna ze richting 
de Beekerheide in Beek en Donk trokken waar hun feestlocatie is ingericht. Na de toespraak van onze 
hoofdman en het overhandigen van de cadeaus werd er een vendelhulde gebracht aan het gouden 
paar. Daarna de traditionele groepsfoto en een gezellig samenzijn op het terras achter de woning.  
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Mevr. Annie van Uden-van den Heuvel met haar partner tussen de gildebroeders na de vendelhulde 
die zij mocht ontvangen van het gilde na de benoeming tot lid in de orde van Oranje-Nassau. 

 
 
 
 
 
Donderdag 25 april 

Een drukbezochte herdenkingsbijeenkomst voor onze gildeheer broeder Josep Lucas die in december 
2018 overleed. De geüniformeerde gildebroeders verzamelden om 19:45 uur. Ook niet 
geüniformeerde leden waren tijdens deze herdenkingsbijeenkomst aanwezig. Na de toespraak van 
onze hoofdman en de mooie woorden van 
onze gildeheer Arie Wester werd het 
naamplaatje van broeder Josep Lucas 
aangebracht in de herdenkingsplaquette 
voor de gildebroeders van het Sint 
Servatiusgilde wat in het gildepaviljoen 
BoMé hangt.  
 
 
Op de foto heeft hoofdman Willem van Pelt het 
naamplaatje van Broeder Josep in zijn rechterhand om 
dit plaatje te bevestigen op de plaquette. 

 

Vrijdag 26 april 
Op 27 april is het koningsdag in Nederland en het is de laatste jaren gebruikelijk dat op de vooravond 
van koningsdag de Lintjesregen plaatsvindt. Dit jaar zullen er vier onderscheidingen vallen in Lieshout 
en Mariahout en het gilde zal deze gedecoreerden een vendelhulde gaan brengen in de vroege 
avond. Om 18:30 uur verzamelden de gildebroeders in het Gildepaviljoen BoMé. Zo vertrok het gilde 
naar de Nieuwe Erven 12 in Mariahout want daar viel de eerste uitgereikte onderscheiding vandaag 
ten eer aan Annie van Uden-van den Heuvel uit Mariahout. Mevrouw van Uden verzorgt al 33 jaar 
ontspanningsmomenten voor ouderen en mensen met een beperking. Zij was Vanaf 1986 tot en met 
2015 voorzitter van de Mariahoutse Liederentafel en is ze actief met optredens. Zij is inmiddels al 16 
jaren lid van muziekgezelschap 'De Vrolijke 5' dat optredens verzorgt voor ouderen, de Zonnebloem 
en het Nederlandse Rode Kruis. Zij maakt muziek met het gezelschap, draagt gedichten voor en 
vertelt zelf geschreven Brabantse verhalen. In de periode 1989-2012 was mevrouw Van Uden 
coördinator van de Welfare afdeling Mariahout en maakte ze deel uit van het bestuur van het Rode 
Kruis District Gemert. Vanaf 1998 tot 2010 was zij medekartrekker van de ontspanningsgroep van de 
KBO Mariahout. Deze groep organiseerde jaarlijks de carnavalsavond met veel muziek, theater en 
cabaret voor en door de leden van de KBO Mariahout.  
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Dhr. Cees Dekker met naast zich zijn partner tussen de gildebroeders na de vendelhulde die zij 
mocht ontvangen van het gilde na de benoeming tot lid in de orde van Oranje-Nassau. 

 
 
 
 
 
Daarna vertrok het gilde naar de Vogelenzang 11 in Lieshout. Want het tweede uitgereikte lintje viel 
ten eer aan Cees Dekker. Cees Dekker, gepensioneerd politiefunctionaris, heeft zich al sinds 1984 
‘breed ingezet’ als vrijwilliger en hierdoor zich verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Hij zette 
zich in de jaren tachtig een 15-tal jaren in als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van 
voetbalvereniging ELI en daarnaast nog 13 jaar als voorzitter en begeleider van de veteranen van ELI. 
Daarna ging hij zich richten op het Gemengd Koor in Beek en Donk waar hij vanaf 2006 bestuurslid 
is, waarvan een jaar voorzitter en van 2009 tot nu secretaris. Ook kon de Stichting Dorpsraad Lieshout 
op zijn inzet rekenen. In 2008 richtte hij die raad mede op en vanaf 2010 tot 2016 zette hij zich in als 
plaatsvervangend voorzitter. Binnen de Dorpsraad stond hij aan de wieg van het AED-alert project, 
het Repair Café, het Buurtbusproject en de werkgroep Verkeer. Ook was hij nauw betrokken bij de 
bouw van het nieuwe dorpshuis De Sprankel. Sinds 2013 is hij ook nog secretaris van de Stichting 
Buurtbus Laarbeek - Helmond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Na de vendelhulde bij Cees Dekker vertrok het gilde, door ‘omstandigheden’ tegelijkertijd met de 
Lieshoutse harmonie Sint Caecilia, naar een ander adres in Lieshout. Het complete gezelschap ging 
naar het adres: Ribbiusstraat 25.  
 
De lintjes 3 én 4 vielen ten eer aan de bewoners dit genoemde adres, Peter en Jo Keursten-van den 
Akker, beide lid van het Sint Servatius Gilde Lieshout én van de harmonie, Peter is gildebroeder en 
beide zijn erg actief bij zowel het gilde als bij de Lieshoutse harmonie. 
Jo Keursten-van den Akker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1982 is Jo actief 
in de kerk en voor het kinderkoor. Ook had Jo de misdienaartjes onder haar hoede. Sinds 1996 zorgt 
zij dat het interieur van de Sint Servatius gildekapel er keurig bijstaat en is Jo medebeheerder van het 
gildepaviljoen BoMé van het Sint Servatiusgilde. Voor het gilde verzorgd Jo de uniformen, die zij 
samen met andere gildezusters maakt en verricht zij ook mede de herstelwerkzaamheden aan deze 
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Dhr. en mevr. Peter en Jo Keursten tussen de gildebroeders en leden van de harmonie. Deze foto is gemaakt op 
koningsdag 2019, daags na de benoemingen van Peter en Jo tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

De vendelhulde mochten zijn gisteren al ontvangen. De fotosessie kon door het slechte weer toe niet plaatsvinden. 

uniformen. Ook is Jo al jaren actief bij harmonie Sint Caecilia. Zo zet ze zich in bij vele activiteiten van 
de harmonie en is zij commissaris bij deze vereniging.  Jo was jarenlang voorzitter van 
Buurtvereniging Ribbiusstraat, was collectante voor diverse organisaties en actief bij carnavals-
vereniging De Raopers en actief voor het seniorenorkest 't Aaw Hermenieke.  
 
Ook Peter Keursten, de partner van Jo is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jarenlang 
was Peter actief voor kerkkoor Sint Servatius waarvan hij ook voorzitter was. Peter zet zich al geruime 
tijd in bij het sint Servatiusgilde. Zo is Peter sinds 2002 beheerder van het gildepaviljoen en is hij 
zilver- en Piekdrager. Hij is regelmatig te vinden op het gildeterrein voor hand- en spandiensten of 
voor het onderhoud aan de gebouwen die daar staan. Ook is hij actief voor de stichting Sint Servatius 
Kapel. Het Sint Servatiusgilde kan altijd op zijn inzet 
rekenen. Sinds de jaren 80 is hij actief voor harmonie St. 
Caecilia en verricht Peter hand- en spandiensten voor 
Buurtvereniging Ribbiusstraat. Hij beschikt over 
technische vakkennis en vaardigheden en wordt er nooit 
tevergeefs een beroep op hem gedaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 27 april 

Koningsdag 2019. Het gilde verzamelde om 09:30 uur in het gildepaviljoen BoMé.  
Er werd naar Mariahout vertrokken. Auto’s op het kerkplein geparkeerd. Daar stonden nog enkele 
gildebroeders uit Mariahout te wachten.  Om 10:15 uur front maken bij het buurthuis om de 
gedecoreerden op te gaan halen die daar hun ‘oranjeontbijt’ hadden gebruikt.  
Er werd in optocht naar de nieuwe ingang van de het 
park gelopen. De nieuwe ingang zal officieel worden 
geopend door de burgemeester. Er werd nog een 
vendelgroet gebracht aan alle gedecoreerden en 
alle overige aanwezigen op het theaterplein. De 
burgemeester nam de vernieuwde eed van trouw 
aan het wereldlijk gezag in ontvangst en het gilde 
liep daarna mee met de optocht van kinderen met 
hun versierde fietsjes. Daarna zijn de koningsdag-
activiteiten begonnen in Mariahout. Met de auto werd en naar Lieshout gegaan. Ook hier werd een 
vendelgroet gebracht aan de organisatie van de oranjespelen en aan het aanwezige publiek en bracht 
de harmonie het Wilhelmus ten gehore. Ook in Lieshout hadden de kinderen hun fietsjes mooi 
versiert en liep het gilde mee met de optocht door Lieshout. Na terugkomt op de Heuvel werden ook 
hier de activiteiten, die voor de koningsdag georganiseerd waren, geopend. 
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Zondag 28 april 
Vandaag staat het Laarbeeks Koningschieten op het programma. 
Dit vindt dit jaar plaats op het schietterrein ’t Wipke in Beek en 
Donk (dat is achter het voetbalveld van Sparta '25). De 
gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus gilde hebben, volgens 
een afgesproken volgorde tussen de 5 Laarbeekse gilden, de 
organisatie. De 5 Laarbeekse gilden zijn St. Antoniusgilde Beek, St. 
Leonardus gilde Donk, St. Margarethagilde en O.L. Vrouwegilde uit 
Aarle-Rixtel en het St. Servatiusgilde uit Lieshout.  
Programma: 13.00 uur: Ontvangst; 13.45 uur: Opstellen voor het 
vrijen van de vogel; 14.00 uur: Openingswoord Hoofdman Gilde 
Sint Leonardus, woordje vertegenwoordiger Gemeente Laarbeek, 
Openingsgebed door Franklin de Coninck; 14.15 uur: Inleveren van Koningsschild, opspelden replica 
door Frans Biemans, Woord van afgaande Koning; 14.30 uur: Aanvang schieten en zoals de traditie 
is zal dit ook deze keer zijn: Eerst de Pastoor/ Gildeheer, de burgemeester/ Vertegenwoordiger 
gemeente Laarbeek, Frans Biemans, Afgaande Koning Maarten Engels waarna de schutters, die zich 
hebben aangemeld voor deze precieuze titel, gaan strijden voor de titel Laarbeekkoning 2019-2020.    
Het Sint Servatiusgilde is tot nu toe met 6 Laarbeekkoningen 
‘hofleverancier’ geweest dit evenement. De Lieshoutse 
gildebroeders Stefan van Vegchel, Jan Manders, Roel van 
Eijndhoven, Peter van der Burgt, Jan van de Laar en Maarten 
Engels hebben deze titel al in hun cv staan. Tijdens het 
Laarbeeks-Koningschieten wordt er ook om de titel 
Jeugdkoning geschoten. Volgens de prognose zal tussen 16.00 
en 17.00 uur de nieuwe Koning en Jeugd Koning bekend 
moeten zijn. Bij de jeugd was de jeugdlaarbeekkoning snel 
bekend. De concurrentie was niet zo erg groot. Cris Engels, 
zoon van oud-Laarbeekkoning Maarten Engels schoot zich naar 

deze titel. Ook Cris zal zich dit jaar Laarbeekkoning mogen 
noemen net als zijn vader in het afgelopen jaar, maar dan wel 
bij de jeugd. Bij de gildebroeders was het spannender. Bij het 
144e schot viel het laatste stukje vogel naar beneden. Hiermee 
werd André van Nunen van het Sint Leonardus gilde uit Beek 
en Donk de nieuwe Laarbeekkoning. Hij werd door alle 
aanwezigen gefeliciteerd met zijn behaalde titel en er werd 
geproost, volgens traditie, met een borreltje brandewijn. 
Hierna werd de nieuwe Laarbeekkoning volgens de 
gebruikelijke rituelen geïnstalleerd. 
 

 
 

Het zilveren schild behorende bij de titel 
van Laarbeekkoning. 

 
 

Het zilveren speldje, wat bij de zojuist 
verworven titel behoord, wordt bij Cris 

Engels opgespeld. 

 
 

Er wordt geproost op de op de zojuist 
verworven titel van Laarbeekkoning 2019 

door André van Nunen. 

 
Ieder jaar wordt een hernieuwde eed van trouw afgelegd aan het wereldlijk gezag. Dit jaar was het de burgemeester die deze 

in ontvangst nam. Vaandrig Jos Kuipers zwaait met zijn vaandel terwijl de harmonie het Wilhelmus ten gehore brengt. 
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Ook is er op deze zondag nog een feest in Someren. Bij het 
Sint Jorisgilde werd een receptie georganiseerd voor 4 
gildebroeders die respectievelijk 60 jaar, 50 jaar, 40 jaar 
en 25 jaar lid zijn van dit gilde. En wij hebben een 
uitnodiging mogen ontvangen om die jubilerende 
gildebroeders te kunnen gaan feliciteren tijdens hun 
receptie. Deze receptie wordt gehouden van 15:00 tot 
17:00 uur op de Jorisveste, aan de Einhoutsestraat 14 in 
Someren en dit is achter de molen ‘den Evert’. Het Sint 
Servatiusgilde zal worden vertegenwoordigd door ons 
koningspaar Piet en Anny van Lierop. Zij zullen hun 
aanwezigheid ‘voor even’ onderbreken op het Laarbeekkoningsschieten in Beek en Donk. 
 

Zaterdag 4 mei  
Dodenherdenking 2019 in de Sint Servatiuskerk Lieshout. De gildebroeders 
verzamelden om 18:30 uur in het gildepaviljoen BoMé. Daarna gingen zij naar de 

parkeerplaats aan de Heuvel in 
Lieshout. Ondanks de vakantieperiode 
zijn er 25 gildebroeders aanwezig en deze gaan in formatie, 
met een tromslag op de linkervoet, naar de kerk. De 
vendels half opgerold. Bij binnenkomst in de kerk speelde 
het opleidingsorkest van de harmonie ‘Korale Nottingham’ 
van WA Mozart. Het gilde nam plaats op de aangewezen 
plaats waarna Pater Wester met zijn openingsspeech 
begon. Tineke van Hout las de jaar-thematekst ‘In vrijheid 
kiezen’ voor speciaal geschreven door Khadija Arib, 

voorzitter van de tweede kamer. Enkele kinderen vertelden nog gedichten en pater Wester verteld 
zijn verhaal. Gildebroeders Frits Vorstenbosch en Klaas van der Zanden gaan samen met wat kinderen 
het gedenkbord ‘Een horizon door hen, voor ons’ en bloemen ophalen achter in de kerk. Deze 
bloemen worden bij de vlag op het altaar gelegd 
en het gedenkbord wordt neergelegd op een 
standaard.  De hernieuwde eed van trouw aan 
het Kerkelijk gezag wordt ontvangen door 
Pastoor Arie Wester, door vaandrig Jos Kuijpers 
uitgevoerd. Hierna werd er door aspirant 
gildebroeder Peter van Kaathoven de ‘Last Post’ 
geblazen op zijn klaroen. Zijn eerste optreden 
voor het Sint Servatiusgilde is hiermee een feit. 
Door een van de kinderen wordt nog een verhaal voorgelezen van 6.000 streepje. Na 
vermenigvuldiging van dit aantal kwam het op 6.000.000 streepjes die staan voor het aantal mensen 
die tijdens de tweede wereldoorlog door de nazi om het leven zijn gebracht. 

Om 20:00 uur is er twee minuten stilte en luiden de 
Kerkklokken. Het Wilhelmus wordt hierna gespeeld door 
het opleidings- orkest van de harmonie en aan het 
verzoek om mee te willen zingen werd gehoor gegeven. 
Het gilde trok naar buiten en daar werd nog een 
vendelgroet gebracht aan de aanwezigen bij deze 
herdenkingsdienst. 
 

Maandag 6 mei 
Onderhoud aan het gildeterrein en de -gebouwen. Om 13:00 uur zullen de werkzaamheden hun 
aanvang hebben. Ieder lid die tijd en zin heeft en een handje wil helpen is altijd welkom. 
 

 
 

Ons koningspaar Piet en Anny van Lierop 

 

 

 
De hernieuwde eed van trouw aan het Kerkelijk 

gezag, uitgevoerd door vaandrig Jos Kuijpers 
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Dinsdag 7 mei 
Bestuursvergadering 158. Aanvang 20:00 uur in het gildepaviljoen BoMé  
 

Zaterdag 11 mei:  
Vandaag vieren we de naamdag van Sint Servatius of zoals wij dit sinds 1981 
noemen: ‘de teerdag’. De teerdag van het gilde wordt ieder jaar gehouden op 
de zaterdag die het kortst bij 13 mei ligt want dit is de naamdag van Sint 
Servatius. Op 13 mei in het jaar 384 overleed hij in Maastricht waar hij bisschop 
was. 
Afgelopen donderdagavond zijn de voorbereiding voor deze teerdag al 
begonnen. Leden van het gilde hebben bij het gildepaviljoen BoMé twee tenten 
geplaatst omdat de weersverwachting voor vandaag ‘niet denderend’ zou zijn. 
Dus vanmorgen de app ‘Buienradar’ nog maar een gecontroleerd en de 
komende 20 uren wordt er 
geen neerslag verwacht en 
krijgen we perioden zon. 
Het zal vanmiddag 15 
graden worden maar de 
wind blijft matig. De 
komende nacht is er zelfs 
nog kans op nachtvorst… 

Sint Servatius is een van de ijsheiligen en dit 
duurt van 11 mei tot 15 mei. Een van de 
weerspreuken m.b.t. ijsheiligen: "Servaas moet 
verlopen zijn, voor de nachtvorst goed en wel 
verdwijnt." 
Om 12:00 uur worden de gasten ontvangen. Paviljoenbeheerder Peter Keursten heeft ervoor gezorgd 

dat er koffie is. Traditiegetrouw begint de 
teerdag met een H. Mis dus om 12:30 uur 
trekt het gilde op richting de kapel aan het 
Ginderdoor. Dit is een gang van bijna 1 
kilometer. De H. Mis begint om 13:00 uur 
en gildeheer Arie Wester is de 
voorganger. Tijdens deze H. Mis zal Bert 
van den Biggelaar tot gildebroeder 
worden beëdigd. Bert heeft ruim een jaar 
geleden te kennen gegeven of hij een 
bestuursfunctie ambieerde. Hier had wel 
interesses in en wilde dan ook graag 
gildebroeder worden. Vandaag is het dan 

zijn dag. Overigens is het vandaag een toevalligheid dat er zich vier aspirant gildebroeders 
presenteren aan de leden van het Sint Servatiusgilde. 
Na de H. Mis wordt er door de aanwezige leden snel alles opgeruimd bij de kapel waarna het gilde 
weer optrekt naar het gildepaviljoen 'BoMé' aan de Beemdkant. Daar aankomen maakt het gilde 
‘front’. Bij aankomst worden eerst de jubilarissen en enkele mensen die in het afgelopen jaar 
verdienstelijk voor het gilde zijn geweest door de hoofdman in het zonnetje gezet. 
 
 

 
 

 

 
Vier aspirant gildebroeders: v.l.n.r.: Rini van Kaathoven, 

 Peter van Kaathoven, Mark Lommen en Martien Thoonen 

 
Bert van den Biggelaar beëdigd als gildebroeder bij het                      

Sint Servatius Gilde. 
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Arnold en Henny Bevers-van de Baar 

 
De eerste die in het zonnetje gezet worden zijn 
Arnold en Henny Bevers-van de Baar. (foto). 
Dit echtpaar heeft tijdens de algemene 
najaarsvergadering van 2018 het gilde een 
schilderij geschonken. Het is een van de 
schilderijen van Reinier Pijnenburg (Vught 19-
02-1884 - Den Bosch 01-09-1968). Reinier 
Pijnenburg heeft meerderde schilderijen 
gemaakt waarop Lieshoutse gildebroeders 
staan afgebeeld. Op het schilderij wat door 
Arnold en Henny geschonken is, staat de 
Lieshoutse gildebroeder Marinus Vogels afgebeeld.  Het gilde is toentertijd 
‘getipt’ door Henny dat dit schilderij te koop werd aangeboden in een 
kunstgalerij. Het was toen recentelijk gerestaureerd en Henny vroeg of dit iets 
voor het gilde was. Het paste goed bij het gilde omdat het grote schilderij, 
ook van Reinier Pijnenburg wat jaren in de hal van het voormalige 
gemeentehuis van Lieshout heeft gehangen, nu ook in het bezit is van het 
gilde. Dit schilderij, “Gilde maaltijd” hangt momenteel te bezichtigen in het 
Gemeenschapshuis van Lieshout, Grotenhof 2.  
Zo een aankoop wilden we toch eerst bespreken tijdens de eerstvolgende 
bestuursvergadering. Niet lang na het contact met Henny informeerde zij het 
gilde weer en nu met de mededeling dat zij, Arnold en Henny, zelf het 
schilderij gingen kopen en dat het schilderij dan geschonken zou gaan worden 
aan het gilde. Dit was een geweldige geste van dit paar en het gilde was en is 
nog steeds vereerd met het verworven schilderij wat nu permanent in het 
gildepaviljoen 'BoMé' hangt en ieder donderdagavond te bezichtigen is wanneer dit clubhuis 
geopend is voor haar leden of door de deelnemers van excursies die bij het gilde georganiseerd 
worden. Als dank voor deze geste worden ze vandaag extra in het zonnetje gezet door het gilde. 
 
 
Het aantal Jubilarissen bij het gilde is dit jaar 5.  
Roel van Eijndhoven was in 2018 25 jaar gildebroeder en hier wordt dit jaar aandacht aan besteed. 
Jos Segers en Hugo Donkers zijn beide 25 jaar lid en Toon Gevers is 50 Jaar lid. Ook is er nog een 
echtpaar die beide 25 jaar lid zijn van het gilde. Ook zij zouden vandaag gehuldigd worden maar 
konden helaas niet aanwezig zijn. Het gilde zal proberen om op een ander, passend moment 
aandacht te besteden aan hun beider zilveren jubileum/ lidmaatschap. 
 

Roel van Eijndhoven – 25 Jaar Gildebroeder 
 
Roel is al iets langer lid van onze vereniging (sinds 1991) en is toen vrij 
snel ingestroomd als gildebroeder. Op de teerdag van 1993 (13 mei 
exact) is hij toentertijd door Toon Gevers geïnstalleerd als gildebroeder, 
zijn functie is zilverdrager. Roel is een van onze markante broeders uit 
het Mariahoutse. Weinig afwezig en altijd in voor een mop of 
‘verhaaltjes’ die met een zéér serieus gezicht verteld worden en op het 
einde van het verhaal toch een grap blijkt te zijn. Over het algemeen 
verteld hij zijn grapje toch met van die pretoogjes. Wanneer het eens met de gezondheid wat minder 
gaat, is hij er toch. Als een echte gildebroeder is hij ook niet vies van een pilske, een meer of minder. 
Zijn zoon Michael heeft hij in het verleden ook al eens aangestoken met het gilde virus, die heeft zich 
in het verleden als jeugdvendelier verdienstig gemaakt, wellicht ligt daar in de toekomst nog iets in 
het verschiet?! 
 

 

 
Marinus Vogels 

Gildebroeder Lieshout 
Schilderij van Reinier 

Pijnenburg (1930) 
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Roel heeft al vaak mee geschoten voor het 
koningschap, dat is nog niet gelukt, wel is hij 
Laarbeek koning geweest, de 5e op rij en 3e van het 
Sint Servatiusgilde. In september krijgt hij weer een 
kans om zich tot koning van het Sint Servatiusgilde te 
schieten. Vandaag krijgt hij het zilveren speldje op 
zijn uniform gespeld wat behoord bij een ‘zilveren’ 
gildebroeder. Voor Roel nog het traditionele natje en zijn vrouw Mieke 

wordt een bosje bloemen overhandigd. Er komt nog een verrassing voor hem die na de huldiging van 
Toon Gevers komt. 
 
 
 

Hugo Donkers – 25 jaar lid 
 
Een jonge man, vol energie, die al een hele tijd lid van het gilde is. En dit 
kan eigenlijk ook niet anders, dit móet bijna wel in zijn bloed zitten. Zijn 
Vader, Ad Donkers, is eveneens gildebroeder en was vorig jaar een van 
onze jubilarissen die nu al ruim 50 jaar lid is van het gilde. 
Hugo is al jeugdlid (vendelier) bij ons gekomen in 1994. 10 jaar ‘oud’ 
was hij toen en heeft in die tussenliggende tijd het vendelen goed 

volgehouden. Inmiddels heeft hij al menige 
prijsjes gewonnen, zowel individueel als 
met het ‘groepsvendelen’. Ook heeft Hugo zich nog in de discipline 
trommen verdiept en ook daar prijzen gewonnen. Tegenwoordig houdt 
hij zich vooral op aan het vendelen. 
Door een aantal redenen en dan met name het werk, en dat moeten de 
“jonge” gildebroeders nu eenmaal, is zijn aandeel bij het optrekken van 
het gilde op dit moment even op een wat lager “pitje”. Dit is nu een maal 
niet te voorkomen maar als het ook maar even toelaat is Hugo erbij en 
gaat met het gilde mee. Ook voor jou hebben wij het “traditionele” natje 
en voor Suus een bloemetje. 

 
 
 

25 jaar lid Jos Segers 
 
Jos is ’n Lieshoutenaar in hart en nieren. Oudste zoon, hij heeft een 
tweelingbroer, van de ondernemersfamilie Segers. Vader Cor was 
bakker en die had samen met zijn vrouw Nelly een supermarkt in de 
Dorpstraat. Eerst was dit de Végé en later is dit overgegaan naar de 
Penny Markt. Ook Jos heeft altijd in diezelfde branche zijn werk 
gevonden.  
Jos is, net zoals Hugo, in 1994 lid geworden van het Sint Servatius gilde. 
Jos houdt ook van tradities. Hij wil dan ook graag de familietraditie 
handhaven om lid te zijn en te blijven van het gilde. Zijn vader is vroeger ook lid van het gilde geweest.  
Op Jos kan het gilde altijd rekenen als er om diensten c.q. hulp wordt gevraagd. Kenmerkend is de 
rust die Jos uitstraalt. Hij is een gewaardeerd lid van het Sint Servatius Gilde en ook voor Jos het 
traditionele natje met een bloemetje voor zijn zilveren jubileum.  
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50 jaar lid Toon Gevers 
 
Toon is een gildeman in hart en nieren. Bij de meest recente update 
van het ledenbestand, als gevolg van de Wet AVG, kwam naar boven 
dat hij toch al eerder lid was dan genoteerd was… 
Toon is in 1969 lid geworden van de toenmalige schietvereniging. 
De oorzaak van het lid worden van deze schietvereniging was 
vanwege een klein geschilletje wat iets met een wapen te maken 
had… Hij had de smaak al snel te pakken en na 9 jaar lidmaatschap 
is Toon in 1978 voorzitter geworden en van het een kwam het ander. Het was vooral de 100ste 
verjaardag van Tinus van Os die hem aan het denken zette en kwam er een stroomversnelling van 
ongekende aard op gang: Het gilde zou “gereactiveerd” gaan worden.  
Het begon met een kleine groep geüniformeerde gildebroeders die in 1981 voor de eerste keer naar 
buiten trad ter gelegenheid van het 12 ½ ambtsjubileum van burgemeester Piet van Hout. 3 Januari 

1981: Das was de geijkte datum. Er was een gilde 
in Lieshout na een ‘slapende periode’ van ± 45 jaar 
ontwaakt, en telde 13 uniformdragers plus 3 
sjerpdrager. Toon was de hoofdman. 
Nu zijn we bijna 40 jaren later en hebben met 200 
leden een van de grootste gilden uit de omtrek. Op 
dit moment zijn er 41 uniformdragers, bestaande 
uit gildebroeders, aspirant-gildebroeders, 
jeugdvendeliers en sjerpdragers. 
Zoals wij weten, of mogelijk weten, zijn er onder 
leiding van Toon talloze zaken ontstaan en blijvend 
aanwezig, zowel in herinnering als fysiek. 

Bijvoorbeeld: De dorpspomp in het centrum van Lieshout, waaruit men, indien nodig, het plaatselijk 
gebrouwen bier kan laten vloeien; de Sint Servatiuskapel aan het Ginderdoor; het gildeterrein ‘BoMé’ 
en het vendelconcertato. Voor alle inzet die hij heeft gedaan heeft hij 
enkele onderscheiding-en mogen ontvangende en die tekenen die bij 
deze onderscheidingen horen zijn bevestigd op de jas van zijn gilde-
uniform. Benieuwd zijn wij dan ook of het kleinood wat hij vandaag mag 
ontvangen voor zijn gouden lidmaatschap van het gilde wel op zijn borst 
gespeld kan worden.  Een “gouden” geweer, wat bij deze mijlpaal hoort, 
wordt opgespeld en ook voor een gouden jubilaris een traditioneel natje 
en een bloemetje voor zijn vrouw Mieke. Ook de verrassing voor Toon, 
die ook voor Roel van Eijndhoven gaat gelden moet nog even wachten, 
want er is meer…  
Onze hoofdman is echter niet de enige die Toon wil toespreken 
bij zijn jubileum. Inmiddels is er een afvaardiging van het 
Kringbestuur Peelland gearriveerd en zij hebben, buiten de 
felicitaties met dit gouden jubileum, nog een verrassing voor 
deze jubilaris.  
De voorzitter van kring Peelland, Henk de Hair (foto r.) en 
Maarten Janssen (foto l.) kwamen met een onderscheiding van 
deze Kring naar Lieshout afgereisd. De commissie had de 
aanvraag voor deze kringonderscheiding van het Sint Servatius 
gilde ontvangen en deze beoordeeld en hun bevindingen 
overgedragen aan het kringbestuur. Het was niet moeilijk om 
dit advies over te nemen, vertelde Henk, gezien de enorme inzet 
in al die jaren van lidmaatschap van het gilde werd het advies 
unaniem overgenomen. Hij memoreerde, al had onze huidige 
hoofdman al was gras voor de voeten weggemaaid, de 
ingediende redenen voor deze onderscheiding: 

 

 

 

 
Afvaardiging van het Kringbestuur: 
Maarten Janssen (l) en Henk de Hair 
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 Staande deken en tevens hoofdman tot hij wegen lichamelijke problemen deze functies neer 

moest leggen; 
 Vendelier en voordraaier bij het vendelconcertato); 
 Regelmatig was hij te vinden als jurylid bij vendelwedstrijden (inzet voor de kring). 
 Schutter; 
 Allerlei ‘bouwactiviteiten’. Mede namens zijn toedoen ontstonden: 

 De bouw van een Dorpspomp, waar naast water soms ook bier kan vloeien; 
 De bouw van de Sint Servatiuskapel aan het Ginderdoor (prov. weg tussen Lieshout en 

Mariahout. In China is hier zelfs een replica van gebouwd) 
 Niet te vergeten de nieuwbouw, verbouw en de inrichting van het gildeterrein aan de 

Beemdkant (gebouw(en) etc. 
 Erepenning van de gemeente Lieshout voor bijzondere en 

algemene verdiensten voor haar inwoners Persoonlijk 
(door de verdiensten op vrijwillig en gildegebied) 

 Koninklijke onderscheiding, Lid in de orde van oranje 
Nassau 

 2008 een bronzen medaille met de bronzen Papegay en in 
2015 benoemd tot officier van de nobele orde van de 
Papegay.  

Toon kreeg de zilveren medaille behorende bij deze 
kringonderscheiding door Henk de Hair opgespeld. 
 
De verrassing voor Roel van Eijndhoven en 
Toon Gevers kwam van Michael van 
Eijndhoven en Thijs Gevers, zonen van de 
jubilarissen. Zij wilden heel graag hun vader 
een vendelhulde brengen. Beide zijn 
jeugdvendelier geweest bij het gilde en na 
schatting 15 jaar het vendel weer ter hand 
genomen voor deze verrassing. 2 keer hebben 
ze geoefend en het ging voortreffelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voordat de groepsfoto van het gilde met de jubilarissen wordt gemaakt bracht het gilde nog een 
vendelhulde aan alle jubilarissen van dit jaar. 

 

 
Een mooie vendelhulde van Thijs Gevers (voorgrond) 

en Michael van Eijndhoven 

 

 
Nog voor de groepsfoto van het gilde met de jubilarissen wordt gemaakt bracht het gilde nog een                                    

vendelhulde aan alle jubilarissen van dit jaar. 
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Na al deze ceremonies gaat het programma voor deze 
dag verder. Arnold en Henny en de jubilarissen worden 
door de aanwezig gefeliciteerd en bedankt waarna de 
schietwedstrijd voor de dames, die met het geweer 
schieten op een houten vogel, voor de heren die met 
kruisboog op een vogel van gips schieten en de jeugd 
die met een luchtbuks op een vogel van triplex 
schieten, kan gaan beginnen. 
 
Bij de heren was het zo af en toe eens nodig om de pijl 
te gaan zoeken en er werd zelfs verteld dat een van de 
kruisboogschutters heeft geprobeerd om de haan van 
de Mariahoutse kerk eraf te schieten. Inmiddels is de slager het terrein komen oprijden met de 
barbecue. De verrassing die Frank van de Kam heeft geregeld staat op de foto. Het varkentje had 
echter nog enige tijd nodig om te garen maar dit was geen probleem. Na een spannende wedstrijd 
bij het kruisboogschieten was het Jos Kuijpers die met het 26e schot het laatste stukje gips van de 3e 
vogels op de grond deed doen vallen. Hiermee veroverde hij het zilveren kruis voor de heren. Bij de 
dames ging het eveneens voortvarend. Kim van de Kam schoot na het 121 schot een laatste stukje 

 
De jubilarissen, de afvaardiging van bestuur kring Peelland, de Laarbeekkoning en het sint Servatius gilde 

Op deze foto zijn te zien staande v.l.n.r.: Mari Berkvens, Kringsvoorzitter Henk de Hair, Laarbeekkoning André van Nunen,                      
kringbestuurslid Maarten Jansen, Peter Keursten, Maarten Engels, Jos Segers, Arnold en Henny Bevers-van den Baar met daarachter                    
Frits Vorstenbosch, Hugo Donkers met zijn vriendin Suus, Toon en Mieke Gevers met daarachter Ad Donkers, Frank van de Kam,                     

Mieke en Roel van Eijndhoven, met daarachter Jan van de Laar Jr., Ger van Pelt, het koningspaar Anny en Piet van Lierop met daarachter            
Klaas van der Zanden en ???, Vaandrig Jos Kuijpers, Peter van Kaathoven, Ere-koning Pierre Steegs, Mark Lommen, Cor van Vegchel,                 

Rini van Kaathoven, Martien Thoonen, Piet van der Burgt, Ruud Mijnsbergen, Bert van den Biggelaar, Ere-deken Karel Berkhof,                                      
Jan van de Laar Sr en Piet Swinkels. 

Zittend (gehurkt) v.l.n.r.: Willem van Pelt, Peter van der Burgt, Gerard Verhoeven, Theo Gevers, Max van Pelt, Corné van Overbeek 

 Gerrit van Kaathoven, Frans Manders, Bas van Pelt en Jan Manders 

 
Van links naar rechts: Henny en Arnold Bevers- van de Baar en de jubilarissen 
Jos Segers, Hugo Donkers met zijn vriendin Suus, Mieke en Antoon Gevers en 

Roel en Mieke van Eijndhoven 

 
Zoeken naar de pijl door de kruisboogschutters 
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vogel naar beneden en prolongeerde hiermee haar titel. Kim mag weer een jaar lang de zilveren 
onderscheiding dragen.  
Bij de jeugd ging het wat moeizamer. Daar viel, na het 306e schot de vogel pas van zijn stokje. De 
winnaar bij de jeugd werd Tom Gevers. Ook hij ontving het zilveren kruis bij de jeugd. 

Het barbecuefestijn kan van start. Inmiddels was het varken zo ver gegaard dat het versneden kan 
worden. Slager Peter Foolen begon aan zijn monniken werk. 
 
Een leuke muzikaal 
optreden was er deze 
middag. De ‘Lieholter 
blaaskapel’ kwamen 
met hun optreden, van 
16:00 uur tot 18:00 uur, 
Het optreden van deze 
muzikanten was een 
gift van onze paviljoen 
beheerders Peter en Jo 
Keursten. Enige tijd 
geleden hebben zij dit kunnen regelen bij een dienstenveiling van harmonie Sint Caecilia in Lieshout. 
 
Na het eten was het nog gezellig uitbuiken. Het buitentemperatuur was nog steeds zodanig dat we 
buiten konden blijven zitten. Om ca 21:00 uur kwam de paviljoenbeheerder met de bel rond. Dit was 
het teken voor de laatste ronde. En zo kwam er een einde aan een gezellige teerdag 2019.  
 
Volgend jaar weer…? Dan is de zaterdag die het kortste bij de 13 mei ligt, de naamdag van Sint 
Servaas, zaterdag 16 mei 2020 en in het jubileumjaar van het Lieshoutse Sint Servatius gilde. 
 
 

 

   

   

 

Jos Kuijpers 
Winnaar bij de heren na het      

26e schot, 3e vogel 

Kim van de Kam 
Winnaar bij de dames                      

na het 121e schot 

Tom Gevers 
Winnaar bij de jeugd                      

na het 306e schot 
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Zaterdag 18 mei 

Vandaag is de uitreiking van de cheques aan de verenigingen 
die dit jaar mee hebben gedaan aan de Rabobank Clubkas 
Actie 2019. Het Sint Servatiusgilde had zich opgegeven aan 
deze actie. Een ‘extra duit in het zakje’ is per slot van 
rekening altijd welkom. Leden van de Rabobank hebben een 
stem kunnen uitbrengen en iedere stem die op een club is 
uitgebracht is geld waard. Het Sint Servatiusgilde, 
vertegenwoordigd door het Koningspaar Piet en Anny van 
Lierop, Hoofdman Willem van Pelt en Twee Deken Bert van 
den Biggelaar, kreeg een cheque overhandigd ter waarde 
van € 651.55 Euro. Gezien de activiteiten die in het jaar 2020 
bij het 600 jarig bestaan gaan plaatsvinden is dit een erg 
leuke aanvulling in de begrotingen. 
 
 

 
Oit de aaw dows   

Op donderdag 21 mei 1936, het was toen Hemelvaartsdag, werd de 
eerste federatie-dag georganiseerd in Boxmeer. Ook het Lieshoutse 
Sint Servatius gilde heeft hieraan deelgenomen. Op de foto is Hannes 
Dekkers als trommelslager in actie tijdens dit grote gildefeest. De 
houten gildetrom van Hannes is nog altijd in het bezit van het gilde en 
deze staat in het gildepaviljoen BoMé. Gildebroeder Frans Manders 
heeft deze trom eens op schaal nagemaakt en Frans ‘roert’ deze replica 
nog weleens bij gelegenheden.  Aan de verenrand die aan de hoed van 
deze bekende tamboer zit, is te zien dat het weer niet al te fraai is 
geweest op die dag. Na wat speurwerk op het internet bleek het 

inderdaad een frisse dag te zijn 
geweest: De max temp. was 13,1 
graden en de min. temp. was 5 graden. 
Ondanks dat er op die dag 6,7 zonuren 
zijn gemeten was er toch een neerslag 
van 8,1 mm. Of het Lieshoutse gilde 
toentertijd ook prijzen wist te 
bemachtigen is (nog) niet gevonden kunnen worden door mij. Wel is 
gevonden dat er vele prijzen ter beschikking waren gesteld door vele 
notabelen uit ons Land. Zo had koningin Wilhelmina een prachtige 
zilveren medaille aangeboden die als ereprijs fungeerde voor het 
‘Schoonste geheel’. Verder waren er prijzen zoals we die nu nog 
steeds kennen tijdens de gildedagen. Ordelijkste geheel, mooiste 
gilde, mooiste en/of oudste vendel, enz. Ook gevonden is een 
krantenknipsel met daarop het programma van dit ‘verregende’ 
gildetreffen daar in Boxmeer. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Hannes Dekkers met de oude  

houten gildetrom in actie tijdens  
de eerste federatie-dag in Boxmeer 
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Zaterdag 25 mei 

Vandaag is er een excursie bij het gilde aangevraagd die door het personeel van Auto Corsten BV uit 
Mariahout zal worden bezocht. Bart Corsten had enige tijd geleden een voucher van het gilde 
bemachtigd die vandaag zal worden ‘verzilverd’ om maar vaktermen te blijven. Deelname zeker 30 
personen die allemaal om 17:00 uur aanwezig waren. Een ongewone tijd voor het gilde maar in dit 
geval kon het niet anders door de werktijden van de bezoekers. De meeste van deze mensen werken 
ook op zaterdag in de garage of in de showroom. De uitleg over het ontstaan en functioneren van 
het gilde was vandaag in handen van onze Keizer, Frits Vorstenbosch. Zijn programma was wat 
ingekort omdat de meeste nog wilde gaan schieten. Voor de genodigden was er ook nog een 
barbecue georganiseerd en die zou anders te laat gaan beginnen. Diegene die met het flobertgeweer 
wilde schieten waren in 2 groepen gedeeld. Diegene van elke groep die de vogel eraf schoot mocht 
afkampen om de felbegeerde titel van ‘Koning van de dag’. Bij een van de 2 groepen werd Ton Cissen 
de winnaar en de bij de andere groep werd Edwin Billekens de winnaar. Bij het afkampen tussen deze 
twee winnaars bleek Edwin Billekens de beste kansen gekregen te hebben en hij werd de koning van 
de dag. Daarna was het nog lang gezellig bij het gildepaviljoen 'BoMé'. 

 
Zondag 26 mei  

23 Jaar geleden begonnen gildebroeders aan de bouw van de kapel op het Ginderdoor. Sindsdien 
wordt er elke laatste zondag van de maand Mei een 
openluchtmis bij deze Sint Servatiuskapel in 
aanwezigheid van het Sint Servatiusgilde de jaarlijkse 
openluchtmis opgedragen. Ook dit jaar is de celebrant 
de gildeheer pater Arie Wester. De Aanvang van deze 
eucharistieviering was om 11.00 uur. De muzikale 
opluistering was ook dit jaar in handen van 'De 
Grottendorfer Blaaskapel’ uit Mariahout. Eenieder was 
van harte welkom om deze Eucharistieviering bij te 
wonen. Na afloop van de eucharistieviering werden alle 
aanwezigen was uitgenodigd voor een kopje koffie die in het clubgebouw van handboogvereniging 
Krijgsman Soranus, aan de overzijde van de kapel gelegen, werd geschonken. 

 
Weekend 1 en 2 juni  

Dit weekend wordt er 

bij het Heilig Kruisgilde, 

Gerwen, behorende bij 

de Kring Kempenland 

een kring gildedag 

georganiseerd. Dit ter 

gelegenheid van hun 

775 jarig bestaan. Ook 

ons gilde heeft een 

uitnodiging ontvangen 

voor deze 2 dagen als 

‘buurgilde’. Het 

evenemententerrein 

bevindt zich aan de 

Gerwenseweg in 

Nuenen rondom windmolen ‘De Roosdonck’. Op het evenemententerrein zijn een tweetal grote 

tenten geplaatst en de Lieshoutse brouwerij heeft ook een hoekje geconfisqueerd om daar hun 

brouwsels aan de man/vrouw te brengen. Het weer heeft hierin meegewerkt want er zijn tropische 

temperaturen gemeten en dan vooral op zondag, de dag van het gildefeest. 

 

 

 
Het Sint Servatiusgilde tijdens de optocht in Nuenen-Gerwen 
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            Foto 1                               Foto 2                                   Foto 3                                Foto 4                                      Foto 5 

 

In de vroege avond van zaterdag 1 juni is ons koningspaar Piet en Anny van Lierop vergezeld door 

ere-koning Pierre Steegs naar de receptie gegaan die ter gelegenheid van het jubileum is gehouden. 

Na de receptie begon een grootse amusementsavond met tal van artiesten.  

De activiteiten op zondag: De dag begonnen al vroeg. Om 09:00 uur was de aanvang van de 

openluchtmis waarna de koffietafel de aanvang had en de Erewijn werd aangeboden door de 

gemeente Nuenen. Vanaf 11:30 uur was het opstellen van de optocht begon. De optocht zelf zal om 

12:00 uur ‘aantrekken’. Omstreeks 13:30 uur was de massale opmars waarna de wedstrijden 

begonnen van het Vendelen, trommen, bazuinblazen, Standaardrijden en schieten met geweer, 

kruis- en vlakboog. De uitslagen van verschillende wedstrijden zijn geleidelijk de middag bekend.  

 

     

 

Omstreeks 18:00 uur was het einde van de diverse wedstrijden en ging met over op de prijsuitreiking 
en er kwam een ware ‘zilvervloot’ mee terug naar Lieshout: Het Lieshoutse gilde was als gastgilde 
(Buiten de kring) aanwezig: Schieten “Vogel Jeugd”: De 1e prijs voor Max van Pelt. (Foto 1); Vendelen 
individueel jeugd: De 1e prijs voor Bas van Pelt. (Foto 2); Vendelen Senioren: De 1e prijs voor Peter 
v.d. Burgt. (Foto 3); Trommen: De 1e prijs voor Gerrit van Kaathoven. Foto 4); Vendelen Groep 1e prijs 
voor het Servatiusgilde met Willem van Pelt, Maarten Engels en Peter van der Burgt. (Foto 5: Het 
zilveren schild); 
Het Sint Servatiusgilde had de 1e prijs in de optocht ‘voor de gilde buiten de kring’ en in de totale 
optocht (binnen en buiten de kring) de 3e prijs. 
Er volgende nog een afsluiting met een bedank-speech en een after-party met een Diskjockey. Om 
21:00 uur kwam ook aan deze mooie en zonovergoten gildefestijn een einde. 
 

Maandag 3 juni 
Onderhoud aan het gildeterrein en de -gebouwen. Om 13:00 uur zullen de werkzaamheden hun 
aanvang hebben. Ieder lid die tijd en zin heeft en een handje wil helpen is altijd welkom. 
 

Dinsdag 4 juni 
Bestuursvergadering 159. Aanvang 20:00 uur in het gildepaviljoen 'BoMé'. Het bestuur was voltallig 
en een volle agenda.  
 

Zaterdag 8 juni 
Roefeldag Laarbeek. Dit is een dag waarop kinderen van 
de basisschool bij bedrijven, verenigingen, instellingen 
of winkels een kijkje achter de schermen gaan nemen. 
Roefelen is een van oorsprong Belgisch-Nederlands 
woord voor 'snuffelen' of 'ontdekken'. Vaak mogen de 
kinderen tijdens de Roefeldag zelf mee helpen en 
spelen ze de rol van brandweerman, timmerman of 
verkoopster. Voor de bedrijven, verenigingen of 
instellingen is het een goede gelegenheid om aan 
kinderen te laten zien welke activiteiten men ontplooit.  

Medewerking van het gilde kwam van Frits 
Vorstenbosch, Gerrit van Kaathoven, Peter Keursten en Willem van Pelt. 

 
De jeugdige roefelaar(ster) mocht een rondje            

schieten onder begeleiding van onze                          
keizer Frits Vorstenbosch 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch-Nederlands
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In de vroege avond van deze 8e juni zijn de hoofdman 
Willem van Pelt en Ere-hoofdman Toon Gevers naar 
Aarle-Rixtel getogen om daar de receptie van het 
Margarethagilde te bezoeken. Tijdens hun teerdag 
hebben zij een receptie georganiseerd voor de 
jubilarissen 2019: Mart Bankers (L) 25 jaar lid, Gerard 
Leenders (R) 40 jaren gildebroeder en Rinie de Jong (M) 
50 jaar lid. 
 

 
Zondag 16 juni 

Vandaag zijn de afscheidsfestiviteiten van de laatste zusters van de Congregatie van de zuster van 
Barmhartigheid in Mariahout. Zij gaan het klooster aan de Mariastraat na 72 jaar verlaten. Op 8 
september 1947 werden ze plechtig binnengehaald en vandaag worden ze op gepaste wijze 
‘uitgezwaaid’. Het gilde zal deelnemen aan de Eucharistieviering in de parochiekerk waarin wordt 
voorgegaan door pastoor Verbraeken, pater Aarts en pater van Rooden. Om 09:45 uur werden de 
zusters bij het klooster opgehaald door het gilde en onder hun begeleiding naar de kerk gebracht. De 
Eucharistieviering begon om 10:00 uur. Na afloop van deze H. Mis was er nog een vendelhulde door 
het gilde en ging het gezelschap naar het Buurthuis onder begeleiding van harmonie Sint Caecilia en 
het gilde voor een afscheidsreceptie. 
 

Zaterdag 22 juni 
Op zaterdag heeft onze hoofdman een bericht gelezen dat Hubert (Huub) Engelen is 
overleden. Huub bekleedde diverse functie binnen het Sint Jorisgilde in Deurne maar ook bij 
Kring Peelland en bij de federatie. Momenteel was hij ook koning van het Deurnese gilde. Op 
donderdag 27 juni was de afscheidsdienst, met gilde-eer, in de parochiekerk Sint Willibrordus 
in Deurne. Later is in besloten familiekring afscheid van hem genomen in het crematorium. 
Het Sint Servatiusgilde is door het koningspaar Piet en Anny van Lierop, de ere-koning Pierre 
Steegs en gildebroeder Ruud Mijnsbergen vertegenwoordigd. 
 

Maandag 1 juli 
Onderhoud aan het gildeterrein en de -gebouwen. Om 13:00 uur zullen de werkzaamheden hun 
aanvang hebben. Ieder lid die tijd en zin heeft en een handje wil helpen is altijd welkom 
 

Dinsdag 2 juli 
Bestuursvergadering 160. Aanvang 20:00 uur in het gildepaviljoen 'BoMé'. 

 
 

 

 

 
Mart Bankers, Rinie de Jong en Gerard Leenders 
zijn dit jaar de jubilarissen bij ‘de Rooi’ uit Aarle. 
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Het gezin van Jan Renier Swinkels poseren tussen de gildebroeders en bij de harmonie. 
Ook zijn moeder (in het roze L.) én tante Corry (in het roze R.) gingen mee op de foto. 

 
Woensdag 3 juli 

Onder grote belangstelling van leden en niet leden vonden er op deze 
woensdag twee schietwedstrijden plaats op het schietterrein van het Sint 
Servatiusgilde. De middag was voor de oudere gildebroeders. Het 
zogenaamde ‘bejaardenschieten’. Hier wordt natuurlijk niet geprobeerd 
om een oudere gildebroeder neer te schieten maar er wordt door de 
oudere schutter zelf op de wip geschoten. Hieraan mogen uitsluitend 
schutters van 60+ aan deelnemen. Direct aansluitend was de 
zomeravondcompetitie kruisboog op wip bij gilde Sint Servatius Lieshout 
plaats. Na het laatste schot van de kruisboogschutters was er tijd 
ingepland voor een bedankwoord richting de scheidende voorzitter van 
de commissie boogschieten, Peter van Otterdijk.  

 
Er waren voor hem lovende woorden en werd er een leuk draaginsigne aan hem 
overhandigd als dank voor zijn inzet m.b.t. het boogschieten Peter gaat deel 
uitmaken van het kringbestuur Peelland. Henk de Hair en Maarten Janssen, 
Voorzitter en raadsheer waren aanwezig als afvaardiging van het kringbestuur. 
Ook het bestuur van onze eigen gilde werd vertegenwoordigd door Klaas van 
der Zanden en Gerard Verhoeven.  

 
Vrijdag 5 juli: 

Vendelhulde bij Jan Renier Swinkels naar aanleiding van de koninklijke onderscheiding, benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau die hij mocht ontvangen bij zijn afscheid als CEO bij de Royal 
Swinkels Family Brewers of, zoals wij Brabanders het kennen, ‘Bavaria’. 

 
 
 
Om ca 19:30 uur trok het gilde, samen met Harmonie Sint Ceacilia, op vanuit ‘n laan in Lieshout naar 
de woning waar hij met zijn gezin resideert. Beide voorzitters hadden ook samen hun speech 
voorbereid en samen hebben ze deze uitgesproken. Zijn verdiensten voor de brouwerij werden 
uitgesproken, oa. Master Enterpreneur of the Year award Nederland (2010). ZLTO-initiatiefprijs voor 
project ‘Boer Bier Water’ (2014). Bavaria verkozen tot beste familiebedrijf ter wereld door Zwitserse 
International Institute for Management Development (2015). Jan-Renier Swinkels geridderd voor zijn 
diensten voor Palm Belgian Craft Brewers (2016). Er werd gememoreerd dat de jubilaris zich ophoudt 
in het kringen van bekende nederlanders die eerder deze hoge onderscheiding mochten ontvangen, 
zoals: Wim en Henk Anker, bekende advocatenduo uit Friesland; Johan Cruijff, voetballer; Karel van 
Eerd, Oprichter Jumbo-supermarkten; André Kuipers, ruimtevaarder; Ard Schenk, voormalige 
wereldkampioen langebaanschaatsen; Carel Willink, kunstschilder. Na de toespraak werd het 
Wilhelmus door de harmonie ten gehore gebracht waarna het gilde een vendelhulde bracht aan de 
jubilaris. De jubilaris richtte nog een woord van dank tot de gildebroeders en muzikanten waarna hij 
ons uitnodigde om een glaasje te komen drinken. Om ca 21:00 uur vertrok het gezelschap huiswaarts. 
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Zondag 7 juli 

Ter gelegenheid van het afscheid van pastoor Jos Verbraeken van de 
Eustachiusparochie Laarbeek, werd op deze zondag een bijzondere dienst in 
de Michaëlkerk gehouden. Hiervoor waren de 5 gilden van Laarbeek 
uitgenodigd en waren aanwezig om deze de H. Mis op te luisteren, waarin 
Pastoor Verbraeken zelf voorging. Hij werd geassisteerd door onze eigen 
gildeheer Arie Wester en door de diaken Hans Bekx. Om 11:00 uur begon 
zijn laatste eucharistieviering in de Laarbeekse parochie. 

 
Vrijdag 19 juli 

Op deze vrijdag, de laatste dag voor de vakantie heeft transportbedrijf Boekweit uit Lieshout een 
excursie aangevraagd vanaf ca 17:00 uur tot 22:00 uur. 

 
Maandag 5 augustus 

Onderhoud aan het gildeterrein en de -gebouwen. Om 13:00 uur zullen de werkzaamheden hun 
aanvang hebben. Ieder lid die tijd en zin heeft en een handje wil helpen is altijd welkom 
 

Donderdag 15 augustus 
Omdat de meeste bestuursleden nog volop van de vakantie genieten is de bestuursvergadering met 
nummer 161, die de eerste dinsdag van de maand augustus gehouden zou worden, verzet naar 
donderdag de 15e augustus.  Omdat het gildepaviljoen BoMé open is voor de leden, heeft deze 
vergadering in de kelder van het gildepaviljoen BoMé plaatsgevonden. De aanvang was zoals 
gewoonlijk om 20:00 uur en de agenda is kort gehouden. 

 
Zondag 25 augustus 

Vandaag wordt het feit herdacht dat korenmolen ‘de Vogelenzang’ in Lieshout 200 jaar gelden in 
gebruik werd genomen. Deze molen ‘Vogelenzang’ is een ronde stenen molen die zich bevindt aan 
de Molendreef in Lieshout en de huidige molenaar van deze 
molen de Vogelenzang is Pieter Sanders. Hij woont met zijn 
gezin in het witte huis dat rechts voor de ingang van de 
molen staat. Vandaag wordt het feit herdacht dat deze 
beltmolen in 1819 werd gebouwd en nog steeds wordt 
gebruikt als korenmolen. Hij werd gebouwd ter vervanging 
van de standerdmolen die in 1816 is omgewaaid. De huidige 
molen bevat een aantal onderdelen van die standerdmolen. 
Naast het gebruik als korenmolen is hij ook als oliemolen en 
mogelijk als pelmolen gebruikt. Tot 1964 werd hij gebruikt 
door particuliere molenaars, tegenwoordig zijn er 
regelmatig vrijwillige molenaars te vinden. 
 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_stenen_molen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lieshout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beltmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standerdmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1816
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oliemolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pelmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1964
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Om 11:00 uur op deze zondagmorgen mocht het Sint Servatius Gilde aantreden en ook bij dit 
evenement tegelijkertijd met de aankomst van harmonie Sint Caecilia. Er werden toespraken 
gehouden en de vendeliers en tamboers brachten de vendelgroet de muzikanten van de harmonie 
brachten enkele muziekstukken ten gehore. 

  
Zaterdag 31 augustus 

Om 10:00 uur vanmorgen was de aanvang van de voorbereidingen betreffende het koningschieten 
dat a.s. maandag 2 september zal gaan plaatsvinden. Enkele leden en bijna 1/3 deel van de 
gildebroeders zijn aanwezig tijdens deze activiteit. Vele handen maken licht werk. Het was eigenlijk 
zo gebeurd. 
Ons koningspaar Piet en Anny van Lierop kwamen nog even kijken of het allemaal wel wilde lukken. 
Om 11:00 uur had onze paviljoenbeheerder Peter Keursten de koffie in de pot en onder het genot 
van deze koffie en met een lekker plakje zelf gebakken cake werd er weer gekeuveld over van alles 
en nog wat. Na de koffie zijn de koperen knoppen van de vendelstokken gepoetst en nog er moest 
nog wat gemonteerd door onze hoofdman. 4 Mannen zijn naar het Gemeenschapshuis in Lieshout 
vertrokken om de ophanging van het schilderij ‘Gildemaaltijd’ van Reinier Pijnenburg te prepareren 
zodat het maandag makkelijk kan worden neergelaten tijdens ons bezoek aan dit gemeenschapshuis. 

 
Zondag 1 september 

Om 10:00 uur op deze zondag begon de Eustachiusviering die dit jaar in de Onze-Lieve-Vrouw-
Presentatiekerk van Aarle-Rixtel gehouden werd. Om 09:20 uur verzamelden de Lieshoutse 
gildebroeders, die als afvaardiging van het Sint Servatius Gilde mee zouden gaan, in het gildepaviljoen 
'BoMé'.  
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Daarna reisde zij naar het parkeerterrein van het 
voormalige gemeentehuis van Aarle-Rixtel, pal naast 
de kerk. Daar verzamelden de 5 Laarbeekse gilden zich 
om deze H. Mis op te luisteren met hun tradities.  
Tijdens deze 90 minuten durende eucharistieviering 
was de nieuwe pastoor van de Eustachiusparochie, 
Geoffrey de Jong de celebrant (foto r.) en werd hij 
bijgestaan door 5 assistenten waaronder 3 broeders 
van de congregatie waar pater Eustachius lid van was. 
Hiermee werd de ‘nieuwe’ pastoor voorgesteld aan de parochianen van 
deze Laarbeekparochie. Na de H. Mis werd en een vendelgroet gebracht 

aan de nieuwe pastoor en het aanwezige publiek op het kerkplein voor de kerk in Aarle-Rixtel. 
 

Maandag 2 september 
Een zonovergoten dag zou het worden, deze maandag met Lieshout Kermis. Niet alleen met 
betrekking tot het weer op deze dag maar zeker ook voor mezelf. Het jaarlijks koningsschieten vindt 
vandaag plaats. Om 8:00 uur verzamelden de gildebroeders en de leden die zich hadden aangemeld 
om deze dag mee te komen vieren, zich in het gildepaviljoen 'BoMé'. De laatste handelingen werden 
nog verricht aan de inrichting van het feestterrein. De bar in de tent werd bevoorraad, de vlaggen 
werden gehesen en nog wat van die kleine dingetjes meer.  
Ons vervoer kwam voorrijden. Net zoals de in de laatste jaren is dit de huifkar met tractor van het 
Sint Catharina Gilde uit Son en Breugel. Via het Ginderdoor naar Mariahout waar de laatste 
gildebroeders ook in de huifkar stapten. Dan op naar het ontbijt dat 
de koning en koningin Piet en Anny van Lierop hadden verzorgd. 
Hier sloot onze nieuw Laarbeek pastoor Geoffrey de Jong zich bij 
het gilde aan. We kwamen niks te kort en als we nog honger zouden 
hebben dan zou het onze ‘eigen schuld’ zijn. Voor dit ontbijt was 
een uurtje uitgetrokken. Het tijdschema van de activiteiten 
vandaag is krap. Omstreeks 09:30 uur vertrokken we richting het 
gemeentehuis in Beek en Donk. Het koningspaar wordt volgens 

traditie met de koets vervoerd. In het 
gemeentehuis zouden we om 10:00 uur ontvangen worden door wethouder 
Joan Briels. De burgemeester was helaas verhinderd maar kan wel vanmiddag 
aanwezig zijn tijdens de start van de wedstrijd om het koningschap 2019-2020. 
Voor de wethouder was het de eerste keer om het gilde te mogen ontvangen. 
‘Het ging hem goed af’. De tekst van de overeenkomst van het gilde met de 
gemeente werd voorgelezen en de tekst op de wijnbeker werd voorlezen: 
Drinkt voor uw koning kostelijke wijn, zijn rijk zal alle kans kortstondig zijn’. De 
aftredende koning heeft zijn dankwoorden uitsproken in de vorm van het ABC 
en onze Erekoning bedankte eveneens iedereen voor zijn geweldig jaar. Hij 

heeft nu de wens geuit om gildebroeder te willen worden. Er werden ook enkele cadeautjes 
overhandigd. Het gilde mocht van Toon en Mieke Gevers, die helaas 

niet aanwezig konden zijn, een tinnen beker ontvangen 
en door Desiree van den Biggelaar werd een zilveren 
bekerhouder overhandigd aan haar man Bert van de 
Biggelaar die sinds de teerdag van mei jl. gildebroeder is. 
De statiefoto van het koningspaar, die het afgelopen jaar 

in het gildepaviljoen BoMé heeft gehangen werd door de hoofdman  
aan het koningspaar overhandigd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hubertus (Huub) van Lieshout, 

kloosternaam Eustachius 
(3-11-1890 - 30-08-1943   

Nederlandse pater en missionaris. 
In 2006 zaligverklaard 

 

 

 

 
Wethouder Joan Briels 

 

 
 Desiree en Bert van de Biggelaar 

Drinkt voor uw koning kostelijke wijn,                      

zijn rijk zal alle kans kortstondig zijn 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pater
https://nl.wikipedia.org/wiki/Missionaris
https://nl.wikipedia.org/wiki/2006
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaligverklaring
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi7x8TXs6_kAhXGKVAKHc3lAGcQjRx6BAgBEAQ&url=https://welcomewiseoak.wordpress.com/2017/08/30/pater-eustachius/&psig=AOvVaw35wWXjbnl7tfC4oqJK2Pqc&ust=1567419728809470
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Om 10:45 uur verlieten we, na de dankzegging aan de wethouder voor zijn ontvangst, het 
gemeentehuis en reden we terug naar Lieshout tot in de Servaasstraat, bij het gildemonument. Vanaf 
hier trok het gilde op via het Franciscushof naar het Bavaria Brouwerijcafé waar de eerste pilsjes goed 
smaakten. Daarna trok het naar het gemeenschapshuis aan de Grotenhof voor wat te drinken en een 
foto te maken van het koningspaar bij het grote schilderij ‘Gildemaaltijd’ van Reinier Pijnenburg, 

waarop het gilde staat afgebeeld.  
‘We liepen uit’. We hadden ergens vertraging 
opgelopen dus snel trok het gilde verder... Naar 
café de Koekoek en ’t café van Lieshout’. Bij dit 
laatste café werd de lunch geserveerd. Ook hier 
gold: ‘Als ge wa tekort kwaamt, dan waar ut 
oew eige scheuld’. Om 13:45 vertrok het 
gezelschap voldaan naar het gildeterrein aan de 
Beemdkant nummer 30 waar het 
koningsschieten zal plaatsvinden. 
Geheel volgens traditie werd bij aankomst op 
het gildeterrein 3 keer rond de schutsboom 

getrokken. Ze wordt de schutsboom ontdaan van de kwade geesten.  
 
Na de wijding van de schutsboom door pastoor Geoffrey de Jong waren het burgemeester Frank van 
der Meijden en pastoor Geoffrey de Jong die de eerste schoten losten op de vogel die ook dit jaar 
door Bert Vorstenbosch is gemaakt. Ook onze hoofdman en tevens staande deken Willem van Pelt 
én de oud-koning Piet van Lierop loste hun ere-schot. Daarna begon de wedstrijd. Alle mannelijke 
leden van boven de 18 jaar mochten meedoen. Schoot een gildebroeder de vogel naar beneden dat 
werd hij de nieuwe koning en schoot een van de overige leden de vogel naar beneden dan werd hij 
ere-koning. Bij het 80e schot had ikzelf het geluk om de vogels van zijn stokje te schieten en werd ik 
de nieuwe koning van het Sint Servatius 
Gilde uit Lieshout. Als koningin mocht ik 
natuurlijk mijn eigen partner Henjo 
kiezen.  
Het programma ging verder. Er werd 
geschoten voor de titel van Ere-koning 
en bij het 66e schot, wat gelost werd door 
Leon van Loon, viel de vogel van zijn 
stokje. Leon werd hierdoor Ere-koning. 
Na een korte pauze werden bij de koning, 
koningin en erekoning de versierselen 
omgehangen die bij hun functie horen. 
De koning had ritueel de hangen 
gewassen en mocht over het vaandel 
lopen. Later in de middag werd en nog 
om enkele prijzen op de puist geschoten 
door de leden en kwam er om ca 17:00 
uur een frietwagen het terrein oprijden. Het bleef nog enkele uurtjes gezellig. Om ca 20:00 uur werd 
alles opgeruimd door die leden die nog aanwezig waren en kwam er een einde aan deze 
zonovergoten dag.  
En de volgende morgen…? Op die volgende morgen ging leven gewoon verder… 
 
 

Woensdag 4 september 
Bestuursvergadering 162. Aanvang 20:00 uur in het gildepaviljoen 
 

 
 

 

 
Koningspaar Henjo en Gerard Verhoeven  

en Ere-koning Leon van Loon (l) 
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Zondag 8 september 

28 Gildes waren vandaag aanwezig tijdens de optocht ter gelegenheid 
van het Kringgildefeest in Liessel. Naast de gildes die onder de vlag 
van kring Peelland vallen waren er 5 gastgildes, waaronder een Pools 
gilde, en het Liessels jeugdgilde. In het programma stond dat de gildes 
om 12:45 uur zich gingen opstellen voor de optocht die om 13:00 uur 

vertrok. De route van de optocht door Liessel had een lengte van ongeveer 2 km en 
er stond veel publiek langs de weg. Om 14:00 uur enkele toespraken en om 14:30 uur 
de massale opmars en het slagendefilé. Om 15:00 uur begonnen de wedstrijden 
Vendelen, trommen, bazuinblazen en het paardrijden (dressuur en ringsteken). Ook 
onze vendeliers en een van onze tamboers hadden zich ingeschreven voor deelname 
aan deze wedstrijden, evenals onze schutters. De vendeliers, Peter van der Burgt, 
Hugo Donkers, Frank van de Kam en Willem van Pelt, zwaaide hun vendel tijdens de 
wedstrijd onder de begeleiding van de tamboers Frans Manders en Gerrit van 
Kaathoven en onder leiding van commandant Ad Donkers. Ook deden onze vendeliers 
mee aan de individuele wedstrijden, zoals Maarten Engels (foto links) 
De prijsuitreiking zou om 19:00 
uur beginnen. Dit is later 
geworden omdat het schieten 
door keizers en koning voor de 

titels kringkeizer en kringkoning flink waren 
uitgelopen waardoor ook andere disciplines 
uitliepen omdat ook die keizers en koning 
deelnamen aan andere wedstrijden. 
Ook nu bleek dat het gilde met een ware 
‘zilvervloot’ huiswaarts kon keren. Maar liefs 7 
prijzen hadden onze vendeliers, tamboer en 
schutters weten ‘te scoren’. Vendelen: 
Groepsvendelen 3-4 personen: de 1e Prijs. De 
groep bestond uit Willem van Pelt, Frank van de 
Kam, Peter van der Burgt en Hugo Donkers; Stijn 
van Vegchel, vendelklasse 13 t/m 15 jaar: de 1e 
Prijs; Willem van Pelt, vendelklasse A: de 1e prijs 
en in diezelfde klasse A: Frank van de Kam: de 2e prijs; Peter van der Burgt, vendelklasse B: de 1e prijs. 
Trommen: Gerrit van Kaathoven, klasse B: 1e prijs.  
En het ‘viertal’ schutters die de handen vol om daar de eerste prijs te kunnen bemachtigen. Na een 
spannende wedstrijd waren het Bert van den Biggelaar, Jos Kuijpers, Jan Manders en Ruud 
Mijnsbergen die het schildje voor de 1e prijs voor het onderdeel ‘Korpsschieten’ en tijdens deze 
prijsuitreiking mochten gaan ophalen op het podium.  
Zo kwam er ook nu weer een einde aan een zonovergoten gildedag in Liessel waar we wederom met 
een tevreden gevoel huiswaarts konden keren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Maarten Engels 
in actie tijdens 
de wedstrijd. 

 
De groep vendeliers als prijswinnaars v.l.n.r.:  
Ad Donkers, commandant, Willem van Pelt,  

Peter van der Burgt, en Hugo Donkers. 

 
 

Wapen Kring Peelland 
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Vrijdag 13 september 

Het waren vooral de wat oudere gildebroeders die op deze vrijdag de 13e september aanwezig waren 
bij de onthulling van het oorlogs-monument op het Prinsenhof in Lieshout. Het tijdstip van 13:15 uur 
speelde hierin een grote rol. De jongere gildebroeders waren aan het 
werk, konden geen vrij nemen of zat 
nog op school. 
Veertien namen staan op het 
oorlogsmonument in Lieshout. 
Veertien namen van mensen die 
direct of indirect in Lieshout en 
Mariahout het leven lieten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. En aan al die 
slachtoffers is een bijzonder verhaal 
gekoppeld. De geestelijk vader van 
dit monument is Jos Bekx, en het 
initiatief lag bij de heemkundekring 't 
Hof van Liessent. Het monument 
werd door burgemeester Frank van 
der Meijden en de elfjarige Nout van 
Overbeek onthuld. ” 
De boodschap die de burgemeester 
mee gaf bij deze onthulling was: “We 
moeten blijven gedenken. En daarmee doorgeven dat vrijheid niet vanzelfsprekend is…” 

 
 
Zondag 15 september 
 

Het NBFS Toernooi VTBS (Vendelen, trommen, bazuinblazen en Standaardrijden) bij Gilde Sint 
Sebastiaan, Lage Mierde staat vandaag in de agenda. Het is weer een zonnige zondag en een aantal 
gildebroeders verzamelden om 10:30 uur in het gildepaviljoen. Verschillende van deze gildebroeders 
reisden af met de wens om ook vandaag weer thuis te mogen komen met een of meerdere verworven 
zilverprijzen die ook deze keer gewonnen kunnen worden in de disciplines vendelen en trommen.  
Het wordt door de deelnemers fijn gevonden dat er ook ‘fans’ mee zijn gegaan. Om 12:00 uur is de 
opening volgens het protocol, en is kort, maar krachtig. Met voorop de deelnemende 
Standaardruiters, de massale opmars en vendelgroet. Dit blijft altijd weer indrukwekkend. De 
wedstrijden werden goed bezocht door toeschouwers en “bekeken” door de deelnemende broeders 
i.v.m. natuurlijke concurrentie. Er hing een goede en sportieve sfeer op het wedsstrijdveld. 
 

 
Een afvaardiging van het gilde bij de onthulling van het oorlogsmonument: 
v.l.n.r.: Ad Donkers, Corné van Overbeek, Frans Manders, Jos Kuijpers, Piet 
van der Burgt, Ger van Pelt, Anny en Piet van Lierop, Peter Keursten, Theo 
Gevers, Piet Swinkels, Cor van Vegchel, Ruud Mijnsbergen, Karel Berkhof 

Peter van Kaathoven en Mark Lommen. Achter de desk staat ere-deken 
Louis Doomernik in de functie van voorzitter van de heemkundekring 

Lieshout. 
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Tijdens de prijsuitreiking werden de volgende Lieshoutse gilbroeders naar het podium geroepen om 
hun prijs in ontvangst te mogen nemen: Vendelen: Groepsvendelen 3-4 personen: de groep 
vendeliers bestond uit: Willem van Pelt, Frank van de Kam en Peter van der Burgt:  de 1e prijs en 
Brabants kampioen; Stijn van Vegchel, vendelklasse 13 t/m 15 jaar: de 1e prijs en Brabants kampioen; 
Bas van Pelt, vendelklasse tot en met 13 jaar: de 3e prijs; Trommen: Gerrit van Kaathoven, klasse B: 
2e prijs. 
Frappant aan deze uitslag was dat Peter van der Burgt een 2 
prijs had in de vendelklasse C. Hier hadden zich 4 deelnemers 
voor opgegeven. Daadwerkelijk hebben slechts 2 vendeliers in 
deze klasse mee gedaan waardoor er een zilverschild kwam te 
vervallen. Dat was het schildje wat voor Peter ‘bestemd’ was. 
Dit schild wordt hergebruikt. De overheid van het Sint Servatius 
Gilde kreeg uit handen van het organiserend comité de 
federatievlag overhandigd. Dit is gebruikelijk dat deze vlag na 
einde van het toernooi wordt overhandigd aan het gilde die het 
volgende VTBS-toernooi gaat organiseren. In 2020 is dit het 
Sint Servatius Gilde.  
 
Foto’s rechts: de gildebroeders bij het lezen van hun juryrapporten en het schild 
voor het behalen van het Brabants kampioenschap vendelen 3-4 personen. 

 
 
 
Donderdag 19 september 

Na Eindhoven heeft ook Peelland op donderdagavond 19 september een buitengewoon mooie 
ceremonie beleefd aan het ontsteken van het Bevrijdingsvuur 2019. Dat gebeurde op de 
zonovergoten en drukke Markt in Asten met 
medewerking van zo'n twintig gilden uit kring Peelland, 
doedelzakspelers en trommelaars van de Gemert Fire 
Brigade Pipes & Drums, tientallen hardlopers uit de hele 
regio en last but not least vijf burgemeesters van 
Peelgemeenten.  
Een afvaardiging van o.a. 8 gildebroeders van het Sint 
Servatius Gilde, t.w. Jos Kuijpers, Frans Manders, Jan 
Manders, Ruud Mijnsbergen, Ger van Pelt, Klaas van der 
Zanden en Keizer Frits Vorstenbosch, ere-deken Karel 
Berkhof en het koningspaar Gerard en Henjo Verhoeven, 
zijn naar Asten afgereisd voor het bijwonen van deze 
ceremonie. De burgemeester van Laarbeek en/of een 
van zijn plaatsvervangers waren verhinderd. Hierdoor 
werd de fakkel voor Laarbeek door kringvoorzitter van 
de gilden uit kring Peelland, Henk de Hair ‘ontstoken’. De Laarbeekfakkel met het ontstoken 
bevrijdingsvuur ging daarna via de aanwezige keizers en koningen van de Laarbeekse gildes naar de  
 

 

 

 

 
Onder toeziend oog van onze keizer Frits 

Vorstenbosch is door het koningspaar Gerard en 
Henjo Verhoeven de fakkel overhandigd aan een 

van de estafettelopers. 
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hardlopers die het via een estafetteloop deze fakkel naar Laarbeek gingen brengen. Ik mocht, als 
laatste koning in de rij, de fakkel overhandigen aan een van deze lopers. 
Voor Eindhoven wordt het Bevrijdingsvuur jaarlijks opgehaald in Bayeux (Normandië), in de loop der 
tijd is die ceremonie uitgegroeid tot een populaire traditie. Omdat Peelland in de dagen ná 18 
september 1944 werd bevrijd, zou de vrijheid daarom 'als een lopend vuurtje' door de Peel verspreidt 
kunnen worden. Het bevrijdingsvuur voor Peelland werd woensdagavond in Eindhoven opgehaald. 
Als eerst bevrijde Peelgemeente kwam Someren in beeld voor de ceremonie, maar omdat daar in 
het centrum momenteel de kermis werd opgebouwd, nam Asten de honneurs waar. En met 
genoegen want de kleurrijke menigte voor zijn gemeentehuis 
overziend, stak burgemeester Hubert Voss van Asten als 
gastheer zijn trots niet onder stoelen of banken. Het ontsteken 
van het bevrijdingsvuur op het bordes van het Astens 
gemeentehuis verliep volgens een strak plan. Om halfzeven 
verzamelden tientallen genodigden zich in de hal van het 
gemeentehuis en om 19.00 uur namen de genodigden plaats 
op een speciaal gebouwde tribune op de Markt en konden 
gastheer burgemeester Hubert Vos en programmamanager 
Jolijn Brouwers van Death Valley De Peel vanaf het bordes de 
honderden belangstellenden verwelkomen die zich intussen op 
de Markt hadden verzameld. Na hun openingswoord las Loet 
Snijders (19) het bij de bevrijding passende gedicht 'Kazemat 104' voor.  
 

 
Precies op de plek waar 75 jaar geleden Schotse doedelzakspelers hun muziek ten gehore brachten, 
na de definitieve bevrijding van Asten, kondigde de Gemert Fire Brigade Pipes & Drums ook nu met 
doedelzakmuziek de komst van het Bevrijdingsvuur aan. Wethouder Henk van Moorsel bracht het als 
hardloper vanuit Ommel tot op het bordes van het gemeentehuis, waar burgemeester Vos het in 
ontvangst nam. Onder de klanken van het Wilhelmus, ontstak hij de Bevrijdingsvlam in de vuurschaal. 
Daaruit konden de aanwezige burgemeesters van Helmond, Someren, Peel en Maas, Deurne en 
Asten en Henk de Hair namens Laarbeek een fakkel aansteken. De 
ceremonie rond het Peellandse Bevrijdingsvuur werd extra luister 
bijgezet door de onaangekondigde komst van de 94-jarige Engelse 
oud-strijder Ray Higgs uit Surrey, zijn echtgenote Rita. Higgs was 
nog nooit eerder aanwezig geweest bij een bevrijdings-herdenking 
in Nederland en was deze week op de bonnefooi naar zuidoost-
Brabant gekomen, de streek waar hij in 1944 gevochten had. 
 

 
 

 
Ray Higgs 1944 

 
Ray Higgs 2019  

De Gemert Fire Brigade Pipes en Drums 

 
Henk de Hair, Kringvoorzitter Peelland, 
met het bevrijdingsvuur bestemd voor 

de gemeente Laarbeek. 
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Zaterdag 28 september 

Dat het 75 Jaar geleden is dat september 1944 Nederland 
(deels) bevrijd werd is nu bekend. Ook de kernen van Laarbeek, 
Lieshout/Mariahout, Aarle-Rixtel en Beek en Donk, die 
toentertijd bijna allemaal autonoom waren. In Laarbeek wordt 
ook stilgestaan bij de heuglijke feit. Gedurende de hele maand 
september waren er allerlei herdenkingsactiviteiten en 
vieringen in dit zuidelijk deel van Nederland geweest waar vele verenigingen en vrijwilligers zich voor 
hebben ingezet. In dit verslag hebt u hier al over kunnen lezen en op deze zaterdag sluiten we in 
Laarbeek deze herdenkingsmaand af met een herdenking en viering wat eigenlijk in het 
openluchttheater Mariahout plaats zou vinden. Gedurende de middag zijn er diverse muzikale 

optredens en lezingen. Als er slecht weer verwacht wordt, 
wijkt men uit naar de kerk in Lieshout. En dit was helaas 
zo. In de morgen van donderdag 26 september besliste de 
organisatie om uit te wijken. Het interieur van de kerk zou 
wat aangepast gaan worden. De eerste 3 rijen van de 
kerkbanken in het midden van de kerk moesten 
verwijderd worden om zo ruimte te scheppen voor de 
vendeliers van de 5 gilden die na de toespraak van de 
burgemeester hun vendels zullen zwaaien en voor de 3 
Laarbeekse harmonieorkesten.  

Het programma bleef echter ongewijzigd: Aanvang 13:30 uur, einde 18:00 uur.  
 
 

 
De kinderen konden vanaf 13:00 uur terecht bij het brouwerijcafé aan de Heuvel. Daar zijn allerlei 
activiteiten georganiseerd zoals kinderspelletjes uit die tijd zoals hoepelen, gooien met centen, 
jojo’en enz. Ook het maken van een kunstwerk wat later in de middag aangeboden zal worden. 
Tevens konden de kinderen kennis maken met de activiteiten van de gilden. Zo mocht er getromd 
worden op de gildetrommen en gevendeld worden onder begeleiding van vendelinstructeurs. 

  
 
 
 
 

 

 
Twee van de jeugdvendeliers brachten een 

vendelgroet aan de bezoekers in de kerk 

 
De drie harmonieorkesten van Laarbeek geven samen een concert bij de afsluiting  

van de Bevrijdingsfeesten Laarbeek 
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           Bas van Pelt geef een demonstratie vendelen                                         Het kunstwerk begint vorm te krijgen. 

 
Dinsdag 1 oktober 

Bestuursvergadering 163. Aanvang 20:00 uur in het gildepaviljoen 'BoMé'. 
 
Zaterdag 5 oktober 

Excursie van de groep de Wit. Een groepje van 14 Personen 
komen naar het gildepaviljoen BoMé om kennis te maken met 
het gildewezen. Om 09:30 uur, wat aan de vroege kant op deze 
zaterdag, werd de groep ontvangen door Ruud Mijnsbergen die 
vandaag de excursieleider was. Bij binnenkomst stond het kopje 
koffie klaar met een plakje cake en begon Ruud met zijn verhaal 
over de gildes van toen en van nu. Na deze toespraak mocht er 
geschoten worden onder de bezielende begeleiding van twee 
van onze schutter, Jos Kuijpers en Jan Manders. De koning van 
de dag werd een van dames van dit gezelschap. Er werd nog wat 
gedronken in het gildepaviljoen BoMé waar Henjo Verhoeven vandaag de bar onder haar hoede had. 
Omstreeks 11:30 uur werd er afscheid genomen van de groep die verdere gingen met hun 
dagprogramma bij het Bavaria Brouwerij Café. 

Maandag 7 oktober 
Onderhoud aan het gildeterrein en de -gebouwen. Om 13:00 uur zullen de werkzaamheden hun 
aanvang hebben. Ieder lid die tijd en zin heeft en een handje wil helpen is altijd welkom 

 
 

Het bokbierseizoen is volgens 
traditie op de eerste maandag 
van oktober geopend door 
Bavaria. In Lieshout werd het 
allereerste vat bokbier, vers uit 
de brouwerij van Bavaria, 
aangeslagen.  
Als decor was dit jaar molen ‘de 
Leest’ gekozen voor de aftrap 
van het bokbierseizoen.  
 
 

 

 
 Tijdens de Schietinstructie kregen de 

begeleiders Jan Manders en Jos Kuijpers 
volop de aandacht van de gaten. 

 
De optocht is vertrokken richting molen ‘De Leest’ aan de Molenstraat.  
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Molen de Leest (anno 1900) en Brouwerij Bavaria (anno 1719) zijn al sinds mensenheugenis een 
markant onderdeel van ons Brabantse Lieshout. Ze zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het 
dorp. De molen en de brouwerij vinden elkaar in het ambacht om gerst van topkwaliteit te verwerken 
en mochten in het verleden beide rekenen op Koninklijk bezoek. In 1989 bezocht Prins Claus Molen 
de Leest en dit jaar nog werd de brouwerij getrakteerd op een bezoek van Koningin Maxima.  
In optocht ging het vanaf het Bavaria Brouwerij Café naar de molen. Voorop de bierkar van de 
brouwerij en direct daarachter het Sint Servatius Gilde (anno 1420) Daar werd na enkele gebeden en 
leuke anekdotes van onze gildeheer Pater Arie Wester , het eerste vat ‘bokbier’ gewijd waarna het 
vat werd aangeslagen. De glazen weden gevuld werden met het heerlijke brouwsel. Alle genodigden, 
waaronder ook het gilde, mochten proeven… En het smaakte naar meer! Het gilde bracht nog een 
vendelhulde voor de brouwers van het bier waarna het gezelschap terugging naar het brouwerij café. 

 
Zaterdag 12 oktober 

Enkele minuten voor 10 uur werden de koning en de koningin thuis opgehaald 
door onze hoofdman Willem van Pelt. Hij zou op deze zaterdag wel rijden, had 
hij gezegd. Ze hadden de achterbank van de auto tot hun beschikking gekregen. 
Het koningspaar Gerard en Henjo Verhoeven, de hoofdman en Mark Lommen 
waren op weg naar de ‘hoofdlieden-dag’ in ‘s-Hertogenbosch. En we zijn 
ruimschoots op tijd gearriveerd. Bakje koffie gedronken op een terras vlak bij de 
Sint Jan, tussen de dan ook al vele aanwezige gildebroeders. De dag begon met 
een eucharistieviering in de Sint Jan. Onze bisschop Mgr. Drs. Gerard de Korte 
was de voorganger. Na deze H. Mis was er nog een vendelgroet op het grasveldje 
naast de Sint Jan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

De vendeliers van het Sint Servatius Gilde met hun vendelhulde voor de brouwers. Op de achtergrond molen ‘de Leest’ 
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Hierna vertrok het gezelschap naar het Provinciehuis voor een lunch. Tijdens deze lunch werden de 
gildebroeders en –zuster welkom geheten ‘in ons huis’ door de commissaris van de koning Noord-

Brabant, Wim van de Donk ‘Een huis voor alle Brabanders’ 
zoals hij het provinciehuis van Brabant noemde. Om 14:00 
uur begon het middaggedeelte met het huldigen van 
gildebroeders die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor 
het gildewezen in Brabant, Enkele toespraken en 
vendeldemonstraties. Om 16:00 uur was er nog een 
informeel samenzijn in de foyer van het provinciehuis en 
hebben we onder het genot van een hapje en drankje nog 
met diverse gildebroeders kunnen praten. Vooral over de 
activiteiten die het gilde in het komende jaar zullen gaan 
organiseren in het jubileumjaar van het gilde. 
 

 
Zondag 13 oktober 

In Beek en Donk is op deze zondag 13 oktober geschoten door de schutters van de verschillende 
gildes. Het Sint-Antonius gilde uit Beek heeft deze wedstrijd georganiseerd en door de winderige 
omstandigheden was het moeilijk schieten op schietterrein 
van ’t Wipke. Goen Vorstenbosch van het Sint Servatius 
gilde uit Lieshout wist zich tot reserve kampioen te schieten 
bij het onderdeel ‘kampioen’. Het viertal werd gewonnen 
door Gilde Sint Servatius Lieshout. Op de foto de schutters: 
Gerard v/d Linden (m.a.), Goen Vorstenbosch (m.v.), Berry 
Vorstenbosch (l), Bert Vorstenbosch (r).  
Op het onderdeel bejaarden werd Gerard v/d Linden van 
het Gilde Sint Servatius Lieshout 2e. De puistprijzen werden 
gewonnen door: 1e Ruud Mijnsbergen Lieshout, 4e Tijmen 
de Boer Beek en Donk, 5e Mario v.d. Elsen Beek en Donk, 5e 
Tonny Gevers Beek en Donk, 7e Huub v.d. Heuvel Beek en 
Donk, 8e Toine Steegs Beek en Donk.  

 
Dinsdag 15 oktober 

Algemene ledenvergadering Najaar 2019. Ook deze keer is deze vergadering in café-restaurant ‘de 
Pelgrim’ in Mariahout. De uitnodiging, samen met de agenda met 11 punten was naar de leden 
gestuurd. 61 leden zijn aanwezig tijdens deze vergadering waaronder 10 aspirant-leden en er zijn 19 
afmelding genoteerd. Bij de opening van de vergadering werd er een korte tijd stil gestaan bij het 
overlijden van ons lid Jan Booy-Liewes die op 28 september is overleden.  
Bij agendapunt 4 werden de activiteiten voor het komende jubileumjaar toegelicht door Mark 
Lommen. Met een diapresentatie heeft hij e.e.a. duidelijk weten te maken.  
Bij agendapunt 5 werd door het bestuur een voorstel gedaan om 
toestemming van de leden te krijgen voor een vroegtijdige 
vervanging van de staande deken/ voorzitter. Er is uitgelegd 
waarom dit wenselijk is en na een korte discussie werd het fiat 
gegeven door de aanwezige leden voor een stemming te houden 
met erwten en bonen. Na het tellen van de erwten en bonen bleek 
bijna unaniem te zijn besloten om Mark Lommen te benoemen tot 
staande deken. Op de foto is te zien dat scheidend Staande deken/ 
voorzitter Willem van Pelt het borstschild van de voorzitter 
omgehangen bij Mark Lommen. De borstplaat is uit de kluis gehaald 
i.v.m. de splisting hoofdman / Staande deken. Willem van Pelt is 
vanaf dat moment de hoofdman van het gilde. 
 
 

 
De CvdK Wim van de Donk tijdens zijn 

welkomstwoordje in ‘ons huis’. 
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Bij agendapunt 6 werd door de secretaris een toelichting gegeven op de stand van zaken met 
betrekking tot de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De secretaris is de 
aangewezen functionaris hiervoor. 
Bij agendapunt 7 werd er gestemd op kandidaat leden. Nieuwe leden kunnen alleen lid worden van 
het gilde als de vergadering dit toelaat. Voorwaarde is dat dit nieuwe lid aanwezig moet zijn op de 
vergadering. Er waren 16 aanmeldingen. Door omstandigheden (werk, geplande vakanties e.d.) zijn 
10 aspirant leden aanwezig en na stemming mochten alle 10 kandidaten lid worden van het gilde. De 
leden die niet aanwezig konden zijn krijgen allen een nieuwe uitnodiging voor de volgende algemene 
ledenvergadering die waarvoor in maart/april 2020 een avond in de agenda komt te staan. 
Bij agendapunt 10 zijn er 4 leden die een vraag of mededeling hebben voor de rondvraag:  
Cor Bastiaans biedt het gilde een foto aan om deze in het gildepaviljoen BoMé tegen de muur te 
hangen. Een hele poos geleden is o.a. hij gevraagd om de tamboers van het gilde te vervangen omdat 
deze niet aanwezig konden zijn. Hij staat, samen met zijn broer op deze foto gekleed in het gilde-
uniform van het Lieshoutse Sint Servatius.  Zelf is hij tamboer bij het Gerwense Heilig Kruis gilde.  
Ad Donkers had enkele vragen en mededelingen. o.a. Verzocht hij of mogelijk de vergadering het 
eens kon worden met de acceptatie van nog een aspirant 
gildebroeder. Pierre Steegs.  
Pierre Steegs is in het seizoen 2018-2019 de ere-koning 
geweest bij het gilde. Bij zijn aftreden in september 2019 
als ere-koning vermeldde Pierre dat hij heel graag 
gildebroeder wilde worden en krachtens het statuut zou 
hij dan een jaar bedenktijd moeten hebben. Ad is van 
mening dat hij al een jaar heeft inzet heeft laten blijken 
en dat er voldoende inzet heeft getoond om door het 
gilde opgenomen te kunnen worden. Een aanstelling als 
gildebroeder zou geen enkel probleem moeten zijn. Ook 
nu werd bij stemming unaniem besloten om ook Pierre 
tijdens de teerdag in 2020 de beëdigen als gildebroeder, samen met Peter van Kaathoven, Rini van 
Kaathoven, Martien Thoonen en onze kersverse staande deken/ voorzitter Mark Lommen. 

 
Zaterdag 19 oktober 

Najaarsvergadering kring Peelland. Deze werd gehouden in gemeenschapshuis ‘De Kastanje’ aan de 
Hoofdstraat 6, Liessel. Aanvang 19:00 uur. Aantal agendapunten: 16 en het verzoek was er om in 
gepaste kleding naar deze vergadering te komen. Het Sint Servatius Gilde is vertegenwoordigd door 
de Staande Deken, Mark Lommen, de Eerste Deken, Gerard Verhoeven en de hoofdman Willem van 
Pelt. 

 
Zondag 27 oktober 

Vendelhulde bij een gouden bruidspaar Henny en Marianne Arends-Fransen in Lieshout. De 
gildebroeder verzamelden om 19:00 uur bij het paviljoen BoMé en daar werd besloten om niet in 
carré op te trekken naar café de Koekoek maar op eigen gelegenheid. Het was toch té donker om 
zonder veiligheidsvoorzieningen de straat op te gaan. Afgelopen nacht is de wintertijd ingegaan, dus 
begon de avond een uurtje eerder. Om 19:30 uur stonden we voor het café en is het koningspaar en 
de hoofdman het paar uit de feestzaal gaan halen. De toespraak van de hoofdman bracht ons de 
informatie dat de 23e oktober in 1969 de officiële trouwdag was en dat zij sinds die tijd in Lieshout 
wonen. Ook dat het paar samen zich behoorlijk ingezet hebben bij verschillende verenigingen. Vooral 
de badminton Club in Lieshout. Marianne is medeoprichtster van deze club, speelde zelf menig 
partijtje. Henny daarentegen speelde zelf ook en heeft ook enkele kampioenstitels behaald. Hij is 
lange tijd de ‘postbode’ geweest voor de geschreven correspondentie naar de leden toe. 
Tegenwoordig heeft Henny het wat rustiger omdat veel wordt gecorrespondeerd via de 
elektronische snelweg. Beide zijn dan ook erelid van de badmintonclub en heeft Marianne voor haar 
inzet in 2012 de vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek mogen ontvangen.  
 
 

 
Pierre Steegs 
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Verder zijn beide actief bij de KBO Lieshout en was Marianne een actief lid bij korfbalvereniging Spirit 
in Lieshout. Ook is Marianne vrijwilliger in het Franciscushof. 
Na de toespraak is de vendelhulde gebracht en heeft het gilde het bruidspaar persoonlijk 
gefeliciteerd. Hierna, zoals gebruikelijk is bij het gilde, nog een foto van het gouden paar met de 
aanwezige gildebroeders voor het archief. Deze foto staat op het volgende blad. 

 
Dinsdag 29 oktober 

In de vroege avond van deze dinsdag begon het 
kaartseizoen 2019-2020 in het gildepaviljoen BoMé. 
Aanvang 19:30 uur. Het gildepaviljoen BoMé is vanaf 
19:00 uur open. Een 20-tal leden hebben zich gemeld 
voor deelname. De organisatie van deze kaartcompetitie 
is, net als in 2018-2019, in handen van Annie Swinkels 
met Loes Mijnsbergen, 

 
Woensdag 30 oktober 

Voor deze zonnige woensdag stond er een excursie op het programma. Een klein deel van het 
personeel van de P.I. Vught, team 6.2. Zij hadden een ‘team-uitje’ en wilde graag wat meer gaan 
weten over de gilden in Brabant. Ze hadden een afspraak vanaf 11:30 uur tot 13:30 uur. Een groepje 
van 17 mensen was naar het gildepaviljoen 'BoMé' 
gekomen voor de uitleg over het ontstaan van het gilde 
en hoe een gilde heden ten dage functioneert. Na de 
ontvangst met koffie en cake heeft Frits Vorstenbosch de 
uitleg op zich genomen. Daarna ging het schieten 
beginnen met zowel de kruisboog onder leiding van Ad 
Donkers en met het flobertgeweer onder leiding van 
Gerard van der Linden. Gerard Verhoeven deed de 
administratie en José van Pelt mocht het gezelschap van 
een drankje voorzien. Zij had de bardienst op haar 
genomen. 
De wedstrijd om de titel ‘Koning(in) van de dag’ was een 
leuke afwisseling voor deze cipiers. Na een ‘zonnige’ 
strijd was het Peter van Dijk die bij het 74e schot met deze prestigieuze titel aan de haal ging. Door  
 

 
 

Het gouden paar Henny en Marianne Arends-Fransen midden tussen de Lieshoutse gildebroeders. 

 

 
Gerard van der Linden instrueert een van de 
bezoekers hoe en waar hij het doel kan raken. 

In de achtergrond instrueert Ad Donkers 
de boogschutters… 
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koning Gerard Verhoeven werd een medaille om de nek gehangen met de mededeling dat hij 
vandaag wel in de watten gelegd dient te worden. Om 14:00 uur was het gezelschap weer vertrokken. 

 
Maandag 4 november 

Onderhoud aan het gildeterrein en de -gebouwen. Om 13:00 uur zullen de werkzaamheden hun 
aanvang hebben. Ieder lid die tijd en zin heeft en een handje wil helpen is altijd welkom. 
 

Dinsdag 5 november 
Bestuursvergadering 164. Aanvang 20:00 uur in het gildepaviljoen  
 

Dinsdag 12 november 
Kaartavond voor de leden seizoen 2019-2020 in het gildepaviljoen BoMé. Aanvang 19:30 uur. Het 
gildepaviljoen BoMé is vanaf 19:00 uur open. 

 
Donderdag 14 november 

Hoofdmannenberaad Kring Peelland in Liessel. Onze hoofdman Willem van Pelt heeft het Lieshoutse 
gilde tijdens deze vergadering vertegenwoordigd. 

 
Woensdag 27 november 

Vandaag is de jaarlijkse internationale dag van de vrijwilliger en 
voor de vijftiende keer zijn de Laarbeekse Vrijwilligers 
complimenten uitgereikt in het Buurthuis Mariahout. De avond 
werd georganiseerd door de gemeente Laarbeek en ViERBINDEN. 
Inwoners van Laarbeek konden individuen en verenigingen 
nomineren voor een compliment via een speciale pagina van de 
website van de gemeente Laarbeek. Ook werden alle verenigingen aangeschreven met de vraag om 
personen of groepen te nomineren. Ook het Sint Servatius gilde heeft zo een verzoek mogen 
ontvangen. Frans Manders en Mari Berkvens zijn hierop voorgedragen voor hun inzet als vrijwilliger 
bij het gilde. o.a. Zal het voor beide gildebroeders in 2020 de 25e keer zijn dat zij de kar trekken voor 
de organisatie van de vlooienmarkt die telkenjare in het eerste weekend van de maand april wordt 
gehouden. Frans en Mari worden dan bijgestaan door vele leden en vrijwilligers die het gilde een 
warm hart toedragen. Dit jaar zijn er 62 nominaties ontvangen voor 40 personen en groepen. De jury 
die de winnaars uit de lijst van genomineerden kozen, bestond dit jaar uit Gerda Jansen, Jelle de 
Jongh, Ton Schepers, Jan Corsten, Bas van Sinten en de leden van de Jongerenadviesraad Laarbeek. 
Burgemeester Frank van der Meijden trad op als voorzitter van de jury. 

  
Dinsdag 26 november 

Kaartavond voor de leden seizoen 2019-2020 in het gildepaviljoen BoMé. Aanvang 19:30 uur. Het 
gildepaviljoen BoMé is vanaf 19:00 uur open. 

 

 

 

De genomineerden: Dit jaar zijn er 62 nominatie-aanvragen. Er waren 4 winnende 
groepen en 6 individuele personen die dit jaar een vrijwilligers compliment 
mochten ontvangen.  

 
 
 

Mari Berkvens (l) en Frans Manders.  
2 Lieshoutse gildebroeders die de 
vrijwilligers complimenten 2019 

mochten ontvangen. 
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Maandag 2 december 

Onderhoud aan het gildeterrein en de -gebouwen. Om 13:00 uur zullen de werkzaamheden hun 
aanvang hebben. Ieder lid die tijd en zin heeft en een handje wil helpen is altijd welkom 
 
 

Dinsdag 3 december 
Bestuursvergadering 165. Aanvang 20:00 uur in het gildepaviljoen  

 
Dinsdag 10 december 

Hoofdmannenberaad Laarbeekse gilden. Locatie schietterrein ’t Wipke te Beek 
en Donk en het Sint Servatius gilde is vertegenwoordigd door Mark Lommen en 
Willem van Pelt en Gerard Verhoeven. Tijdens dit beraad is Frans Biemans 
definitief aangesteld als gildencoördinator Laarbeek. Geert-Jan van Rixtel van 
de het Sint Leonardus gilde Beek zal vooralsnog hem hierin assisteren i.v.m. de 
overvolle agenda van de gildecoördinator.  
Jaarlijks zullen er twee van dit soort bijeenkomsten gaan plaatsvinden en wel op 
de 2e dinsdag van januari en de 2e dinsdag in oktober. Ook zal er jaarlijks één 
overleg plaatsvinden tussen de gildencoördinator en de hoofdman van ieder gilde. Dit zal zijn op de 
dinsdag voor het Laarbeek koning schieten (LKS) wat telkens op de laatste zondag van de maand april 
zal plaatsvinden. 
 

Dinsdag 17 December 
Kaartavond voor de leden seizoen 2019-2020 in het gildepaviljoen BoMé. Aanvang 19:30 uur. Het 
gildepaviljoen BoMé is vanaf 19:00 uur open. 

 
Woensdag 18 december 

Een afvaardiging van het gilde is in de avond van deze woensdag naar de studio van RTV Kontakt voor 
de opnames bij te wonen die voor het Sint Servatius Gilde Lieshout worden gemaakt ter gelegenheid 
van het 600 jarig bestaan. Hierdoor kunnen de staande deken Mark Lommen, 2e deken Bert van den 
Biggelaar, hoofdman Willem van Pelt en keizer Frits Vorstenbosch het jubileumjaar gaan toelichten 
voor de kijkers en luisteraars van RTV Kontakt Laarbeek en Gemert-Bakel. Inmiddels is ook 
gecommuniceerd wanneer de uitzendingen zullen gaan plaatsvinden. 

 
Donderdag 19 december 

Dr. Erik Lindeman, huisarts Lieshout en Mariahout en tevens lid van het Sint Servatius gilde Lieshout 
geeft in de avond van deze donderdag een receptie ter gelegenheid van zijn afscheid als huisarts. Hij 
gaat met pensioen. Namens het Sint Servatius gilde Lieshout zijn staande deken Mark Lommen, Ere-
deken Louis Doomernik, Keizer Frits Vorstenbosch en Ger van Pelt. 

 
Maandag 30 december 

Bijna de aanvang van het jubileum jaar 2020. Het jaar waarin het gilde gaat herdenken dat dit gilde 
600 jaar geleden is gaan bestaan. Dit gaat gebeuren met verschillende activiteiten in het dorp die op  

 
Gildencoörinator 

Frans Biemans 
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verschillende dagen (weekenden) in dit jubileumjaar zullen gaan plaatsvinden. De eerste tekenen van 
het bestaan zijn gevonden in eeuwenoude archieven. Uit die gevonden registratie van de dekenaten  
die vanaf 1400 staan beschreven, blijkt dat er in de Sint Servaaskerk te Lyeshout al een hoofdaltaar 
van Sint Servatius was en rond 1420 werd het gilde vernoemd op een ‘caert’ van een buurgilde. 
Daarom is 1420 aangemerkt als het beginjaar van gilde. 
Hoewel onze koning op 2 januari jarig is zal hij nog net voor aanvang van het jubileumjaar zijn 
verjaardag vieren. Hij en Henjo hebben de uniformdragers uitgenodigd in het gildepaviljoen 'BoMé'. 
Familie en vrienden zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de vendelhulde. De geüniformeerden 
verzamelden om 19:00 uur en de vendelgroet werd om 19:30 uur gebracht. Afgelopen jaar hebben 
de tamboers en bazuinblazers geoefend voor een gezamenlijk optreden wanneer de vendeliers hun 
vendels laten zwaaien. Vanavond is de première van hun optreden.  Daarna de toespraakjes van de 
hoofdman en het aanbieden van een cadeau voor de jarige koning in de vorm van een flinke bos 
bloemen voor de koningin, een drankje voor het paar en een zilveren vogeltje als teken dat hij zich 
voor de tweede keer tot koning heeft geschoten. Na de vendelhulde, het maken van de groepsfoto 
en de felicitaties, overhandigd op zijn beurt de koning zijn koningsschild aan het gilde met de uitleg 
wat de aanleiding was voor het ontwerp van het koningsschild: In 1992, toen Gerard voor de eerste 
keer koning was, werd Tessa geboren. Een ‘koningsdochter’. Met gilde-eer is deze dochter toentertijd 
gedoopt in de Lieshoutse Sint Servatiuskerk. Nu, 27 jaar later zal deze ‘koningsdochter’ zelf gaan 
bevallen tijdens het jaar waarin Gerard 
koning is, dus in dit geval van een 
koningskleinkind, het derde kleinkind van 
het koningspaar. Deze drie kleinkinderen 
staan in silhouet afgebeeld om het 
koningsschild. De twee kleindochters Izabel 
en Elin bij ‘n kinderwagen met daarin de 
kleinzoon die na alle waarschijnlijkheid in 
week 3 van 2020 geboren zal worden. Verder 
is nog een veer-pen opgelegd als teken van 
zijn functie bij het gilde: Eerste Deken-
schrijver en een bus, tram en trein zijn 
onderin gegraveerd als verwijzing naar de functie van de koning in het openbaar 
vervoer. Hij is verkeersleider en stuurt niet alleen de bussen aan voor de juiste 
dienstuitvoering maar ook trams en treinen. Ook het jaartal en natuurlijk zijn naam staan gegraveerd. 
Boven in het schild is het cijfer 600 opgelegd met daar onder de tekst: ‘jaar’ en daaronder de regel 
‘1420 - Gilde Sint Servatius Lieshout - 2020’. 
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Overleden in 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Met leedwezen heeft het secretariaat het bericht 
ontvangen dat zaterdag 28 september 2019 in Helmond is 
overleden 
 
 

dhr. Jan Booy-Liewes,  
 
 
Op zaterdag 5 oktober was om 11:00 uur een requiemmis waarin we van dhr. Booy-Liewes afscheid 
hebben genomen. Aansluitend was de begrafenis op het kerkhof in Lieshout.  
 
Dhr. Booy-Liewes is op 18 maart 1997, tijdens de algemene ledenvergadering voorjaar 1997, samen 
met zijn vrouw Wilma lid geworden van het Sint Servatius Gilde. 
Tijdens zijn uitvaartdienst werd het gilde vertegenwoordigd door Keizer Frits Vorstenbosch, ere-
hoofdman Toon Gevers, ere-deken Karel Berkhof en Piet van Lierop. 
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Ledenbestand in grafiek: 
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Hopelijk zien we elkaar tijdens een van de evenementen 
die ter gelegenheid van ‘600 jaar Sint Servatius Gilde’ 

in het jubileumjaar 2020 georganiseerd worden. 
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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. 
 

 
 

Secretariaat: 
 

Sint Servatius gilde Lieshout 
Gerard Verhoeven Eerste Deken 

Beemdkant 30 
5737 RB Lieshout 

06 5051 4404 
secretaris@sintservatiusgilde.nl 

www.sintservatiusgilde.nl 
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