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Voorwoord:

Geachte Gildebroeders, Beschermheer, Gildeheer, Ere-Dekens, Leden en belangstellenden,

Voor U ligt het jaarverslag 2017 van het Sint Servatius Gilde Lieshout. Dit jaarverslag bevat
allerlei wetenwaardigheden over het afgelopen jaar op volgorde van data. Ongetwijfeld zullen er
‘zaken’ ontbreken. Mocht dit zo zijn dan mijn excuses hiervoor.
Ook een andere opzet van het jaarverslag van ons gilde. Dit jaar wil ik de koning van ons gilde in
het jaarverslag betrekken. Hij is gevraagd om zijn ervaringen als koning te verwoorden. Dit omdat
hij, als koning, één jaar lang een belangrijk figuur is binnen ‘n gilde.
Peter van der Burgt, koning 2016-2017 komt aan ‘het woord’ op de volgende pagina.
Wat niet opgenomen is zijn de uren waarop ons gildepaviljoen ‘Bomé geopend is voor alle
gildeleden. Het paviljoen is het hele jaar door iedere donderdagavond geopend vanaf 19:00 uur
tot 22:00 uur, behoudens de momenten wanneer het gilde moet uitrukken en/of op feestdagen.
Ook niet opgenomen zijn de dagen dat er kan worden geschoten door de leden op ons
schietterrein:
Tijdens de zomertijd kan er op de donderdagavonden geschoten worden. Dit dan tijdens
de openingstijden van ons paviljoen.
Tijdens de wintertijd is deze mogelijkheid op de zaterdagen in de oneven weken. Dit
gebeurt dan telkens vanaf 16:30 uur. Ook hier behoudens de momenten wanneer het gilde
moet uitrukken en/of op feestdagen.

Met genoegen bied ik U dit verslag aan en wens U veel leesplezier toe.

Gerard Verhoeven
Deken Schrijver

Onze Koning aan het woord:

Wat heb ik het afgelopen jaar toch genoten van mijn koningschap. Vele
hoogtepunten passeerden de revue, toch zou ik zelf een paar dingen achteraf anders hebben gedaan.
Maar laten we beginnen bij de leuke dingen, alle recepties waar ik met diverse mensen naar toe ben
geweest waren heel gezellig. Ik heb vele mensen leren kennen en vooral met de Laarbeekse gildekoningen
heb ik vele malen lekker kunnen buurten. Ook de uitgestelde vendel- en tromwedstrijden van Vlierden
was er één om niet te vergeten. Hoeveel mensen kunnen er zeggen dat ze als koning een eerste prijs
hebben gewonnen. Met de kringgildedag in Someren was ook weer raak, helaas niet met het schieten
maar gewoon met vendelen. En ondanks een grote fout heb ik een mooie 2e plaats behaald.
Niet alleen zelf winnen is leuk. Ook de jeugd, zowel binnen als buiten, zetten hun beste beentje voor en
ik ben blij dat ik er op verschillende momenten van heb mogen genieten.
Maar het hoogtepunt was wel het landjuweel in Soest. Wat een belevenis was dat. Meer dan honderd
gildes gezellig bij elkaar; Samen reizen met een gilde uit Aarle-Rixtel en een gilde uit Beek en Donk,
samen wedstrijden (helaas niet helemaal met het gewenste resultaat), samen feesten. Het was in één
woord geweldig.
Het mooie was dat ik dit jaar 2 landjuwelen mocht meemaken als koning. Want ook in Oud-Dijk waren we
aanwezig op het landjuweel. Helaas zat het weer wat tegen en ook de organisatie was niet echt ‘je-vanhet’. Het schieten waaraan ik mocht deelnemen verliep chaotisch en het was niet wat ik ervan tevoren
van had verwacht. Wel leuk was he feit dat Jos Kuipers tijdens deze schietwedstrijd een keurige 3e
prijs wist te behalen.
Mijn eigen verjaardag heb ik lekker ouderwets thuis mogen vieren, een borreltje erbij en gezellig
‘bijbuurten’ met elkaar. Pap en mam, dank daarvoor. Ook voor het meehelpen van het ontbijt met het
koningsschieten. Ook al een dag om nooit te vergeten. Wat begon als een ontspannende dag eindigde met
heel veel vreugde door onverwacht toch weer de vogel naar beneden te halen. Weer een jaar om lekker
van te genieten.
Er staat dit jaar ook weer veel te gebeuren. De kringgildedag en zekere niet te vergeten het Europees
Konings Treffen in Leudal, Limburg. En er zal vast nog wel meer op mijn pad komen.
Dank alvast aan iedereen die ervoor gezorgd heeft dat ik een geweldig jaar heb gehad en nog een heel
leuk jaar te gemoed kan zien.

Peter van der Burgt
Koning van St. Servatiusgilde

Jaarverslag:
Maandag 2 januari
Een drukke 2e dag van dit nieuwe jaar voor de boeg:
’s Middags vanaf 13:00 uur de maandelijkse werkdag op ons gildeterrein Bomé door enkele
leden
Om 19:00 uur naar de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Laarbeek.
Na het bezoek aan de nieuwjaarsreceptie gaan de bestuursleden terug naar ons paviljoen
Bomé voor de maandelijkse bestuursvergadering. Het bestuur was plenair met als ‘gasten’
koning Peter van der Burgt en hoofdman Willem van Pelt.

Woensdag 4 januari
De eerste kaartavond van dit jaar voor onze leden is vanaf 19:30 uur is een feit.

Zaterdag 7 januari
Nieuwjaarsreceptie voor alle leden in ons paviljoen Bomé.
Bij een gebrek aan een sprekersgestoelte moet er geïmproviseerd worden.
Zo ook tijdens de nieuwjaarstoespraak.
Een
stoel
bood
uitkomst. In zijn toespraak had
onze staande deken het over de
activiteiten voor dit nieuwe jaar.
O.a. De twee Landjuwelen waar
het gilde aan gaat deelnemen: In
juni in Oud-Dijk bij Didam en
begin september in Soest. Ook aan
de Kringgildedag in Someren zal
worden deelgenomen.
Tijdens deze nieuwjaarsreceptie
bood onze koning Peter van der
Burgt, na een korte toespraak, zijn koningsschild aan.

Zaterdag 14 januari
Het Sint-Antonius Abt gilde van Deurne heeft 5 jubilarissen en daarom een receptie
georganiseerd. Onze koning Peter van der Burgt en hoofdman Willem van Pelt zijn afgereisd naar
zaal v.d. Putten in Deurne-Walsberg om daar het kwintet de feliciteren met hun jubilea.

Zondag 15 januari
Bij het Sint Willibrordus gilde in Vlierden is dit jaar de jaarvergadering van de schietcommissie.
Onze gildebroeders Ruud Mijnsbergen en Klaas van der Zanden zijn naar de vergadering gegaan.

Dinsdag 17 januari
Kaartavond voor de leden vanaf 19:30 uur in ons Paviljoen.

Zondag 22 januari
Indoorwedstrijden vendelen en trommen. Deze keer
georganiseerd door het Sint Margareta gilde (de
Rooi schut) van Aarle-Rixtel en ik zou bijna zeggen:
‘en natuurlijk hebben we weer prijzen gewonnen’.
Zilver is er gewonnen door de groep vendeliers van
ons gilde:
Een 1e prijs “groepen 4 – 5 personen”.
Meer zilver, maar dan individueel is er voor Willem
van Pelt in de “Klasse A” een 2e prijs;
Peter van der Burgt in de “Klasse C” een 1e prijs. En
bij de jeugd is door Stijn van Vegchel een 2e prijs
gewonnen en een 3e prijs gewonnen door Bas van Pelt.

Peter van der Burgt “op weg” naar zilver
1e prijs Klasse C

Zaterdag 28 januari
Beschermheer Tom Swinkels ontvangt het gilde om zijn
verjaardag te vieren. In de donkere vooravond van deze
zaterdag is er richting Deenshoek gegaan waar het gilde een
vendelgroet gaat brengen. Na de toespraak van onze
hoofdman
kreeg
onze
beschermheer de bekende fles
wijn van het gilde aangeboden. Na
de vendelgroet is het gezelschap
naar binnen gegaan. Onder het
genot van een aangeboden drankje
De gildebroeders poseren op de trap in de
bood onze beschermheer en nieuwe
showroom bij onze beschermheer.
gildetrom aan. Onze voorzitter,
Frans Manders toont de
zelf nog actief tamboer, en onze jongste tamboer in functie zijn erg
nieuwe trom
verblijd met deze gift.

Zondag 29 januari
De jaarvergadering voor de tamboers is dit jaar in Beek en Donk. Frans Manders en Jan van de
Laar zijn deze vergadering gaan bezoeken in de kantine van het schietterrein van beide Beek en
Donkse gildes.

Woensdag 1 februari
Kaartavond voor de leden vanaf 19:30 uur in ons Paviljoen.

2017 Secretarieel Jaarverslag Sint Servatius Gilde

Blad 5 van 34

Zondag 5 februari
De jaarvergadering voor de vendeliers is dit jaar in Aarle-Rixtel. Onze eigen Commissie vendelen,
Willem van Pelt heeft ons gilde vertegenwoordigd tijdens deze vergadering.

Maandag 6 februari
Vanaf 13:00 uur de maandelijkse werkdag op het gildeterrein Bomé door enkele leden;
Vanaf 19:30 uur de maandelijkse bestuursvergadering in ons paviljoen.

Dinsdag 14 februari
Kaartavond voor de leden vanaf 19:30 uur in ons Paviljoen.

Maandag 6 maart:
Vanaf 13:00 uur de maandelijkse werkdag op het gildeterrein Bomé door enkele leden;
Vanaf 19:30 uur de maandelijkse bestuursvergadering in ons paviljoen.

Dinsdag 7 maart:
Voorjaars ledenvergadering in ’t café van Lieshout. De aanvang is 20:00 uur.
Na de opening van de voorzitter met een Christelijke groet nemen de
aanwezige leden een minuut stilte in acht om onze overleden leden Martien
Klomp en Jo Brox-van Hooff te herdenken. In de agenda staan o.a. ook
bestuursverkiezingen. Jan van de Laar Sr. en Willy Schrama zijn beide
aftredend maar niet herkiesbaar. Bij hun aftreden, bedankt de voorzitter
deze twee voor hun inzet en krijgen zij ieder ‘n bosje bloemen aangereikt
† Martien Klomp
1941 - 2016
en beide een paar flesjes wijn. Bovendien krijgen beide scheidende
bestuursleden de ‘plaquette van verdienste van het Sint Servatiusgilde’. Er
zijn twee kandidaten om deze twee bestuursleden te vervangen. Klaas van
de Zanden heeft zich aangemeld en bij Gerard Verhoeven is gevraagd of hij
een bestuursfunctie ambieerde. Na schriftelijke stemming worden beide
nagenoeg ‘onverdeeld’ in het bestuur gekozen. Ook zijn er tijdens deze
vergadering twee nieuwe leden te
verwelkomen, t.w. Ellen SwinkelsWelten en Marcel Oerlemans.
Beide worden met het grootst
aantal stemmen toegelaten tot
† Jo Brox van
onze vereniging. Wat wel leuk is om
Hooff
1929 - 2016
te vernoemen is dat wij als gilde
nog altijd stemmen, bij het
toelaten van nieuwe leden, met erwten en bonen en
waarschijnlijk op dezelfde manier zoals men dit zo’n 600
Klaas van der Zanden (R) en Gerard Verhoeven
jaren geleden ook al deed.

Dinsdag 14 maart:
Kaartavond voor de leden vanaf 19:30 uur in ons Paviljoen.

Donderdag 16 maart:
Hoofdlieden overleg kring Peelland in Zaal van der Putten in Deurne. Willem van Pelt en Frans
Manders hebben hier ‘acte de préséance’ gegeven.

Zondag 19 maart:
Schietwedstrijd op ons eigen schietterrein Bomé voor leden van Kring Peelland. Het is de tweede
wedstrijd van het Brabants wipschieten. Onze eigen schutters Bert Vorstenbosch wist 1e te
worden bij de bejaarden en Jan Manders behaalde de 3e prijs op het onderdeel personeel. Verder
gingen er 2 puistprijzen naar Gerard v.d. Linden én naar Berry Vorstenbosch.
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Maandag 27 maart:
Jaarvergadering KNTS, Koepel Nederlandse Traditionele Schutters, in Oirschot. Naar deze
vergadering gaan Ruud Mijnsbergen en Klaas van der Zanden.

Woensdag 29 maart:
Kaartavond voor de leden vanaf 19:30 uur in ons Paviljoen

Vrijdag 31 maart:
De voorbereidingen voor de vlooienmarkt zijn begonnen. Er worden aanhangers vol met het
verzamelde materiaal wat bij Frans Manders in de schuur stond van zijn adres naar manege ‘d’n
Perdenbak, in Lieshout gebracht. De spullen zijn gesorteerd en worden uitgestald op de tafels of
kramen.

Zaterdag 1 april:
De ‘ophaaldag’ voor vlooienmarkt spullen in de dorpskernen van Lieshout en Mariahout. Deze
opgehaalde spullen worden naar manege ‘d’n Perdenbak’ gebracht en eveneens klaargezet voor
verkoop van zondag 2 april.

Zondag 2 april:
De Vlooienmarkt, ca. duizend bezoekers komen naar manege ‘d’n Perdenbak’ om er mogelijk hun
slag te kunnen slaan. Nadat alles is opgeruimd is er nog een gezellig samenzijn, met alle mensen
die dit jaar mee hebben geholpen, in ons Paviljoen Bomé onder het genot van een drankje en een
hapje. Voor het hapje is er een ‘frietwagen’ ingehuurd. Iedereen kijkt met een tevreden gevoel
terug op deze activiteit die een weekend lang geduurd heeft. Zéker onze deken-schatbewaarder.

Maandag 3 april:
Vanaf 13:00 uur de maandelijkse werkdag op het gildeterrein Bomé door enkele leden.

Dinsdag 4 april:
De eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling van bestuur is vanaf 19:30 uur een
feit. De vergadering is in ons Paviljoen Bomé. Traditiegetrouw hebben ook de hoofdman Willem
van Pelt en Koning Peter van der Burgt aangeschoven als toehoorders.

De samenstelling van het bestuur 2017. v.l.n.r. Frank van de Kam, Deken; Piet van der Burgt, Tweede Deken;
Frans Manders, Staande Deken; Gerard Verhoeven, Eerste Deken en Klaas van der Zanden, Deken.
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Zaterdag 8 april:
Om 18:30 uur is er een vendelgroet
gebracht aan bestuur en leden van
handboog-vereniging
Krijgsman
Soranus in Lieshout. Dit ter
gelegenheid van hun 150 jarig bestaan.
Zoals meestal het geval is wordt er na
afloop van een vendelhulde vaak door
de gildebroeders nog ook een drankje
genuttigd en meestal ook een foto
gemaakt onder het motto ‘voor ons
archief’.
Nadat we afscheid hebben genomen van
de leden van het handboogvereniging en
hen veel succes in de toekomst hebben
gewenst gaan de gildebroeders’ naar
Beek en Donk om daar de verjaardag van
onze koning te vieren. Na de toespraak
van onze hoofdman bood deze het
bekende ‘koningsbeeldje’ en een flinke
bos bloemen aan onze koning Peter van
der Burgt aan. Het bleef nog lange tijd
gezellig daar aan de Grensweg nummer 2
in Beek en Donk.

Het gilde na de vendelhulde. Het bestuur van de handboogveriging
staat tussen de gildebroeders.

Dinsdag 18 april:
Broederavond Sint Servatiusgilde. De aanvang is 20:00 uur. De regie tijdens deze avond heeft
de hoofdman Willem van Pelt. Tijdens deze bijeenkomst zijn er allerlei punten besproken. Ook
zal er een stemming plaatsvinden. Alle aanwezigen zijn akkoord gegaan met het voorstel van een
aspirant gildebroeder: Corné van Overbeek. Hij zou heel graag tamboer willen worden bij ons
gilde en iedereen gunt hem zijn proefperiode. Op 27 april a.s. is hij erbij.

Donderdag 20 april:
Vanmiddag om 16:45 uur, ietwat later dan de planning is, komt een gezelschap aan bij ons paviljoen
om kennis te maken met ons gilde door middel van een excursie. Dit gezelschap is doorgestuurd
naar ons terrein via het bierbrouwerijcafé uit ons eigen Lieshout. Onder het genot van een kopje
koffie wordt door gildebroeder Ruud Mijnsbergen het gezelschap toegesproken en uitleg gegeven
over het ontstaan en functioneren van de gildes door de eeuwen heen en specifiek het
functioneren van ons gilde binnen de gemeenschap. Om 17:00 uur is het gezelschap begonnen met
het schieten met kruisboog én flobertgeweer voor de titel van koning van de dag.

Woensdag 26 april:
Om 18:30 uur komen de gildebroeders bij elkaar om een enkele vendelhulde te gaan brengen bij
‘n inwoner van Lieshout en of Mariahout als gevolg van toegekende Koninklijke onderscheiding. Zo
is vanmorgen mevr. Ria Dinnissen uit Mariahout benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau voor o.a. het vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem afdeling Mariahout en bij de
plaatselijke carnavalsvereniging. Eveneens is al het vrijwilligerswerk in Beek en Donk, en dit
is rijkelijk veel, van dhr. Hugo van Schijndel aanleiding geweest om het de benoemen als lid
in de orde van Oranje-Nassau. De heer van Schijndel is weliswaar een Beek en Donkenaar in
hart en nieren maar hij woont in Lieshout. Uit handen van burgemeester Frank van der Meijden
kreeg hij de versierselen die bij hun Orde behoren, uitgereikt. Hugo van Schijndel was door het
feestgedruis niet bereikbaar.
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Donderdag 27 april:

Het optrekkende Sint Servatius gilde…
Tijdens de rondgang door Lieshout op Koningsdag 2017

uitgeweken naar het gemeenschapshuis. Na de
vendeldemonstratie van onze vendeliers starten
de kinderen met hun activiteiten. Op deze
koningsdag gaat het gilde onder begeleiding van
5 tamboers. Dit is voor de eerste keer. Bekend is
nog dat het gilde vroege ‘slechts’ een tamboer
had. De oudere Lieshoutenaren kennen hem nog
als Hannes ‘Bôn’ Dekkers. Ook na de heropleving
in 1981 is er nog jaren met 1 tamboer ‘gegaan’.

Koningsdag 2017. Vandaag komen de
gildebroeders om 11:00 uur samen in ons
paviljoen Bomé om naar het dorpshuis aan de
Grotenhof te gaan. Daar zijn vanmorgen alle, in
leven zijnde gedecoreerden, van de gemeente
Laarbeek samen gekomen en worden nu verrast
met een vendelhulde. Na een korte rondgang
door het dorp wordt er snel afgereisd naar
Mariahout om daar de Koningspelen te gaan
openen.
i.v.m. Het te verwachten slechte weer is

v.l.n.r. Corné van Overbeek (aspirant) – Dirk van de
Laar – Gerard Verhoeven – Frans Manders en Gerrit van
Kaathoven

Zondag 30 april:
Laarbeeks Koningschieten 2017. Omdat dit evenement dit jaar op ons eigen
gildeterrein is georganiseerd zijn alle gildebroeders vanaf 11:00 uur bij
elkaar gekomen. Er moest nog het e.e.a. worden opgebouwd en klaargezet
voor het gebeuren. Om 12:00 uur is de afspraak gemaakt met de Laarbeekse
gilden om samen te komen. Alle Laarbeekse gildebroeders worden
verwelkomd door het ontvangstcomité. De koffie staat klaar.
Om 13:00 uur wordt er een korte ‘rondgang’ gemaakt door het dorp en er
wordt een korte stop gemaakt in het centrum. Daar staat onze “Dorpspomp”
waar bij speciale gelegenheden ook Lieshouts bier uit komt. Vandaag is het
De Dorpspomp op de
zo een speciale gelegenheid. Om 14:30 uur plegen enkele hoogheden hun
Heuvel in Lieshout. Er
komt niet alleen
toespraken. Na de toespraken is er nog een kleine pauze. Van deze pauze
water uit….
maakt Chris de Hoog, onze ere-koning, graag gebruik om zijn Erekoningsschild aan te bieden ons gilde. Een schild in de vorm zoals het hoort
met daarop een gravure van het paviljoen van het
openluchttheater in Mariahout en een gravure van het
amfitheater in datzelfde openluchttheater. Op de
achterkant van het schild staan de datums gegraveerd
van de tijd dat Chris voorzitter is geweest van het
Openluchttheater in Mariahout.
Om 15:00 uur wordt de wedstrijd om het Laarbeeks
… soms ook
Koningschap geopend. Burgemeester Frank van der
‘Lieshouts Gerstenat’.
Meijden pleegt het eerste schot op de koningsvogels die
is gemaakt door Bert Vorstenbosch. Na de
burgemeester komt de Gildeheer, Pater Arie Wester en daarna komen de
bijna 50 schutters van de 5 Laarbeekse gildes aan de beurt die zich hadden
opgegeven. Om 16:47 uur valt het laatste deel van de vogel naar beneden na
Jan van de Laar Jr.
het laatste schot van Jan van de Laar Jr. van ons Sint Servatiusgilde. Dit is
Laarbeek Koning
2017-2018
dan het 253e schot en Jan junior mag zich het komende jaar Laarbeek Koning
noemen.
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Maandag 1 mei:
Vanaf 13:00 uur de maandelijkse werkdag op het gildeterrein Bomé door enkele leden.

Woensdag 3 mei:
Bestuursvergadering vanaf 19:30 uur. De vergadering is in ons Paviljoen Bomé.
Frank van de Kam, Frans Manders, Gerard Verhoeven, Klaas van der Zanden en Piet van der Burgt
hebben aangeschoven
Er zijn absenties ontvangen van Koning Peter van der Burgt en Hoofdman Willem van Pelt.

Donderdag 4 mei:
Dodenherdenking. Om 18:45 uur is de samenkomst in ons paviljoen Bomé.
We gaan vandaag op eigen gelegenheid naar de Heuvel in Lieshout. Vanaf
de parkeerplaats aan de Heuvel zullen we onder begeleiding van een
tamboer, die tijdens het optrekken ‘een tromslag’ geeft op de pas van de
linkervoet, naar de kerk gaan. Om 19:15 uur gaan we de kerk in. Er zijn
toespraken van Tineke van Hout van den Eerenbeemd en pater Arie
Wester. Het leerlingenorkest van de harmonie speelt enkele
muziekstukken. Ook tijdens het ophalen van de herdenkingsplaquette die
achter in de kerk hangt. Deze wordt opgehaald door twee onzer
gildebroeders, te weten Klaas van der Zanden en onze keizer Frits
Vorstenbosch. Na het plaatsen van deze plaquette op een standaard wordt
‘The Last Post’ geblazen door Peter van Kaathoven. Om 20:00 uur is er
twee minuten stilte in acht genomen waarna het gilden en de bezoekers
naar buiten gaan. Na afloop van deze herdenking brengt het gilde nog een
vendelgroet op het plein voor de kerk.

Zaterdag 6 mei;
Voor vandaag is er een excursie aangevraagd door de fam. Manders. Zij komen met ca 25 personen
naar ons gildeterrein.
Om 14:00 uur worden zij ontvangen door Karel Berkhof die ook de uitleg zal geven over het
gildegebeuren. Na de uitleg wordt er schoten voor de titel van ‘dagkoning’. Dit wordt gedaan
onder begeleiding van Ad Donkers, Gerard van der Linden, Jos Kuipers, Bert Vorstenbosch en
Klaas van der Zanden. Voor het ‘natje en hapje’ wordt vandaag door José van Pelt en Klaas van
der Zanden gezorgd.

Zaterdag 13 mei “Teerdag”
Vandaag is de naamdag van Sint Servatius, patroon van ons gilde én van
onze Lieshoutse parochiekerk. Een van de ‘hoogtijdagen’ van ons gilde.
Daarom organiseert onze gilde de ‘teerdag’ meestal op de zaterdag die het
korts bij de 13e mei ligt en toevallig is het vandaag zaterdag én 13 mei, Het
kan niet mooier. Patroonheilige Servatius is een van de ijsheiligen. Op hun
feestdagen kan er nachtvorst voor komen, daarna zou het met de
nachtvorst ‘gedaan’ moeten zijn. Een bekende weerspreuk rond deze dagen
is: Voor Servatius geen zomer, na Servatius geen vorst. Servatius wordt
Burgemeester
aangeroepen voor het welslagen van een onderneming en tegen vorstschade,
Frank van der Meijden
koorts, roos, verlamming, bot- en voetziekten.
Een bijkomstigheid tijdens deze dag is echter ‘het binnenhalen’ van onze nieuwe burgemeester
Frank van der Meijden. De burgemeester van Laarbeek komt met ingang van vandaag in Laarbeek
wonen. Hij is o.a. ingehaald door de vijf gildes van Laarbeek. In ons geval is er, wegens de
activiteiten tijdens onze teerdag, een afvaardiging naar Beek en Donk gegaan.
Dit zijn Willem van Pelt, Jos Kuijpers, Piet Swinkels, Piet van Lierop, ere-koning Chris de Hoog,
ere deken Louis Doomernik, Cor van Vegchel en onze koning Peter van der Burgt. Ze zorgen ervoor
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dat ze weer op tijd in Lieshout zijn. Jammer dat door vertragingen en dergelijke onze broeders
de burgemeester niet meer gezien hebben maar hun verplichtingen in Lieshout zijn gewenst. En
daar was de organisatie van dit evenement van op de hoogte gebracht.

Voorganger
Pater Arie Wester

De samenkomst voor de gildebroeders en andere leden van onze vereniging,
die zich als deelnemer aan deze teerdag hebben opgegeven, is om 13:00
uur. Iedereen wordt ontvangen en krijgt een kopje koffie met het bekende
koekje. Om 13:30 uur trekt het gilde op naar onze kapel aan het Ginderdoor
voor een dienst die om 14:00 uur begint en waarin onze Gildeheer pastoor
Arie Wester de voorganger is. Na het welkomstwoord, waarin ook de
jubilarissen van vandaag expliciet welkom geheten worden begint de dienst.
Het is door omstandigheden een ‘dienst’ geworden. Na de dienst is er een
nieuwe groepsfoto gemaakt door Jan Jansen uit Mariahout, van het gilde.
Deze staat afgedrukt op blad 7, het begin van dit jaarverslag. Ook heeft

Jan Jansen een korte video impressie gemaakt van deze dienst. De link naar de film is:

https://www.facebook.com/692558477513349/videos/1029653527137174/
Na de dienst bij de kapel en het maken van de foto op dezelfde locatie trekt het gilde weer op
naar het paviljoen aan de Beemdkant. Bij aankomst stelt het gilde zich in carré op voor de gasten
en wordt er stilte gevraagd voor enkele zaken die de aandacht mogen hebben. 2 gildebroeders
zullen, samen met hun partner, een cadeautje ontvangen voor het feit dat zij ouders geworden
zijn. Heel bijzonder is dat twee broers hiervoor in aanmerking komen. Jan en Dirk van de Laar
samen met hun partners. Geboren zijn:
Tuur. 1e Kind en zoon van Dirk van de Laar en Eef Bruisten. Geboren op 11 mei 2016. Dit
was enkele dagen voor de teerdag in 2016 en hierdoor konden Dirk en Eef in dat jaar niet
aanwezig zijn.
Lune. 2e Kind en dochter van Jan van de Laar jr. en Denise Fleskens en zusje van Mila.
Geboren op 6 november 2016.
Ook zullen er deze dag 5 leden die dit jaar een jubileum vieren in het zonnetje gezet. Dit zijn de
volgende leden:
‘Zilveren” jubilarissen:
De van oorsprong uit Eindhoven/Strijp afkomstige Louis Doomernik, Na
zijn opleiding tot wachtmeester bij de toenmalig rijkspolitie heeft hij
eerst een tijdje in Erp gewoond, echter bracht zijn werk hem naar
Lieshout, waar hij toch wel een BL’er is geworden. (Bekende
Lieshoutenaar). Louis is op 22 oktober 1992 lid geworden van het gilde.
Vandaag vieren wij daarom zijn 25-jarig lidmaatschapsjubileum. Mede
door het lidmaatschap en zijn ‘knowhow’ is hij door de Overheid van het
gilde gevraagd om de kar te trekken bij de bouw van de Kapel. Nog
steeds is Louis voorzitter van de Stichting Sint Servatius Kapel
Lieshout-Mariahout, (sinds 1993 opgericht.) Uit erkentelijkheid voor al
zijn activiteiten binnen het gilde, is hij in 1996 geïnstalleerd als
Eredeken van ons gilde. En heeft hij zich in 1997 tot ere koning
geschoten.
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Eveneens vieren wij vandaag het 25-jarig lidmaatschapsjubileum van
Frans Foolen. Frans is een geboren en getogen Lieshoutenaar en is ook
op 22 oktober 1992 lid van onze vereniging geworden. Ook Frans is zo’n
B.L.-er door doen en laten, bekend bij nagenoeg alle inwoners van
Lieshout. Frans is een gewaardeerd lid van ons gilde. Frans houdt van de
natuur mens en is daar ook vaak te vinden. Een begenadigd schutter
tijdens de jacht. Frans is ook al vele jaren aanwezig bij ons koning
schieten, maar het is hem nog niet gelukt om juist díe vogel naar beneden
Frans Foolen
te halen, die hem een ere koningschap zou kunnen schenken. Het gilde kan
25 jaar lid
bij Frans altijd een beroep op zijn inzet doen bij allerlei activiteiten. Is
het niet om bij onze jaarlijkse vlooienmarkt, dan is het wel als
“nachtwaker” als er weer eens een tent te bewaken is bij bijv. een gildedag. Frans weet wat
opruimen is. Met uiterste precisie krijgt hij altijd een bult ijzer of schroot op een nette manier
uit manege ‘d’n Perdenbak’ weggereden op het einde van onze jaarlijkse vlooienmarkt.
‘Robijnen” jubilarissen:
Op 30 oktober 1977 is Theo Gevers lid geworden van het toen nog
‘slapende’ gilde Sint Servatius. Toen als schutter bij de vereniging.
Daarom vieren wij vandaag zijn 40-jarig lidmaatschapsjubileum. Theo
is een geboren en getogen Mariahoutenaar en een ‘volbloed’
gildebroeder, ondanks zijn drukke bestaan als zelfstandig
ondernemer en een groot aantal hobby’s waar hij tijd in steekt. Theo
heeft veel voor het gilde gedaan. o.a. is hij gildebroeder van het
eerste uur; Vendelier van de eerste lichting; oud-Koning in 1980, 1988
en in 2009 én erekoning in 1995. Ook is Theo sinds de oprichting van
Theo Gevers
Stichting Sint Servatius Kapel Lieshout-Mariahout bestuurslid van
40 jaar lid
deze stichting. Verder regelde Theo het vervoer op de houtwagentjes
naar het gemeentehuis van Laarbeek voor de ontvangst op kermismaandag. Deze karretjes
werden dan getrokken door een oldtimer tractor uit zijn privéverzameling. Zo heeft hij ook al
aan de toekomst gedacht en heeft, naar wij vernomen hebben, ook een vervoermiddel voor de
Laatste Rit, in stijl geregeld… Theo hecht erg aan de aloude gildetraditie ’s, en zal daar ook wel
zijn mening over geven. Theo is een Bourgondiër en hoeft niet persé op de voorgrond te staan.
Dan gaan we naar de bekende gilde-familie Bert en Leen Vorstenbosch. Vader Bert Vorstenbosch
en een aantal zonen hebben binnen ons gilde of bij een ander gilde (Erp) een stempel weten te
drukken. Vader Bert, erelid vanaf 12 mei 1981 van het Sint Servatiusgilde heeft, mede als lid van
de schietvereniging de vereniging bij elkaar weten te houden tussen 1940 – 1980. 1980 is het
jaar van de start voor een reactivering van het gilde zoals u weet.
Op 01 januari 1977 is Henk Vorstenbosch lid geworden van onze vereniging.
Vandaag dus al ruim 40 jaren. Ook voor Henk vandaag dus zijn 40-jarig
lidmaatschapsjubileum. Henk is een goed ondersteunend lid. Hij komt graag
naar het koning schieten. Ondanks dat er meerdere broers van hem, t.w. Piet,
Frits en Sjaak, bij het Servatiusgilde het uniform hebben aangetrokken en
broer Bert in Erp, is Henk het burgerlid van de familie Vorstenbosch. Daarom
echter niet minder gewaardeerd.

Henk Vorstenbosch
40 jaar lid

1x ‘n “Gouden” jubilaris en voor deze jubilaris blijven we nog even bij de familie Vorstenbosch:
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Op 01 januari 1967 is Bert Vorstenbosch jr. lid geworden van het slapende
gilde St. Servatius. Derhalve wordt Bert vandaag gehuldigd voor zijn 50jarig jubileum als lid van ons gilde. Bert is een begenadigd schutter. Niet
alleen lid van ons gilde maar ook is hij geüniformeerd lid van het gilde ‘Onze
Lieve Vrouwe en Catharinagilde’ uit Erp. Bij het gilde in Erp bekleed Bert
sinds 1984 de functie van Keizer nadat hij in de jaren 1982, 1983 en 1984
koning is geweest. Dit is ook de oorzaak waarom Bert enkel lid van ons gilde
is en geen gildebroeder. Bert (maar ook Goen) is van grote
Bert Vorstenbosch
50 Jaar lid
steun voor het Sint Servatiusgilde, vooral bij alles wat met
het schieten te maken heeft. Beide zijn heel vaak aanwezig
en bezig met werkzaamheden tijdens de schietwedstrijden op ons gildeterrein
Bomé aan de Beemdkant 30 in Lieshout. Ook maakt Bert ‘de vogels’ voor de
evenementen die georganiseerd worden op ons eigen schietterrein in Lieshout
waar geschoten wordt op een vogel. Voor zijn 50-jarig lidmaatschap heeft het
bestuur doen besluiten om een insigne in goud aan Bert te overhandigen in de vorm van een
‘geweer’. Onze hoofdman Willem van Pelt sluit zijn toespraken af door alle jubilarissen te
bedanken voor de inzit bij ons gilde. De voorzitter Frans Manders heeft elke jubilaris een
attentie gegeven en hun partners een bos bloemen en natuurlijk de bijhorende kusjes.

Het gilde met de jubilarissen en hun partners van dit jaar 2017.

Harrie en Hennie Vogels
Zij schonken een gildetrom.

Harrie en Hennie Vogels, die speciaal zijn
uitgenodigd voor deze dag, schenken
vandaag een gildetrom. Harrie en Hennie
hadden deze geste vorig jaar voorgesteld en
dit werd toen graag geaccepteerd. Onze
voorzitter Frans Manders geeft de eerste
roffel op deze nieuwe gildetrom en wordt
meteen gebruikt tijdens de vendelhulde die
door onze vendeliers en tamboers wordt
gebracht aan kersverse ouders, de
jubilarissen en de schenkers.

Na een korte pauze waarin wat gedronken en vooral wat gebuurt kan worden, begint het schieten
voor het zilveren wisselkruis in drie categorieën. De uitslagen van deze spannende
schietwedstrijden zijn als volgt:
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Jeugd: Deze hebben met een luchtbuks ‘plat’ geschoten op een vogel.
Hieraan hebben 6 schuttertjes meegedaan en na het 159e schot was
Max van Pelt ‘de man’ die de vogel deed laten vallen. Hij is voor
minimaal één jaar de drager van het Zilveren wisselkruis geschonken
door Karel Berkhof.

De winnaars van de schietwedstrijden: Roel van
Eijndhoven (L) bij de heren,
Max van Pelt (M) bij de jeugd
en Sandra van Pelt bij de
dames.

Dames: 15 Dames schieten vandaag met flobertgeweer op de vogel
die door onze gouden jubilaris is gemaakt. Na het 109e schot was
Sandra van Pelt, inderdaad de moeder van Max, de winnares van dit
onderdeel. Sandra mag nu voorlopig één jaar het zilveren wisselkruis
wat geschonken is door Piet (PACC) van Hout, de laatste
burgemeester van Lieshout, dragen.

Heren: Deze schieten vandaag met kruisboog op een ‘gipsen vogel’.
Zij schieten met 17 ‘man’ voor het wisselkruis wat geschonken is door
Hans Meulendijks. Na het 79e schot bleek dat Roel van Eijndhoven de meest vaste hand had en
hij hierdoor voor minstens één jaar de drager van dit wisselkruis zal zijn.
Nog voor het schieten de finale heeft bereikt zijn de
barbecues aangemaakt voor de jaarlijkse barbecue op
deze naamdag van Sint Servatius. Het bleef nog lang
gezellig daar in het paviljoen Bomé aan de Beemdkant
nr 30 in Lieshout. We danken daarvoor ook ons
barpersoneel die vandaag hard hebben gewerkt om
iedereen van een natje en droogje te voorzien. Van links
naar rechts op de foto ons barpersoneel tijdens de
teerdag 2017: v.l.n.r.: Jo Keursten, José van Pelt,
Marcel Oerlemans, Annie Swinkels en Peter Keursten.

Dinsdag 23 mei
In ‘Het Dorpshuis’ in Lieshout wordt er vanavond vergaderd over de UIT-markt die op 16
september wordt gehouden. Veel mogelijke deelnemers waren hierbij aanwezig. Ook ons gilde
is vertegenwoordigd. Frans Manders en Piet van der Burgt hebben deze vergadering
bijgewoond. Alle verenigingen die iets met cultuur van doen hebben wordt op deze dag een
mogelijkheid geboden zich te presenteren. Dit kan met behulp van een kraam als informatie stand, maar ook kan men gebruik maken van een van de beschikbare podia binnen en buiten.
Op de markt zijn dan ook enkele korte optredens

Zondag 28 mei:
Openluchtmis bij onze kapel aan het Ginderdoor tussen
Lieshout en Mariahout. Na enkele dagen van tropische warmte
die in ons land heerste, waren het vanmorgen onweer en dikke
regendruppels die de lucht vulden. En dit was een trieste
aanblik. Als het vandaag maar door zou gaan...? Maar toch…
Na een laatste fikse regenbui met donderslag bleek mijn
angst al te voorbarig. Het weer klaarde op en het bleek een
dag te gaan worden zoals de afgelopen dagen, alleen niet zo
tropisch warm. Om 10:30 uur komen de gildebroeders samen
in de kantine van de schietbaan van handboogvereniging Krijgsman Soranus. Om 10:45 uur gaat
het gilde richting de kapel die aan de overzijde van de provinciale weg staat. Om 11:00 uur begint
de H. Mis. Onze ‘enige en echte’ gildeheer pater Arie Wester is de voorganger en wordt
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bijgestaan door de Broeder Jozef. En die hadden het vanmorgen ook al niet getroffen. Broeder
Jozef is door zijn stoel gezakt en onze pastoor bleek een schorre stem te hebben. Gelukkig was
onze gildeheer toch goed te verstaan. Met dankzij de geluidsinstallatie en een glaasje water.
Muziek werd dit jaar verzorgt door de Grottendorfer muzikanten uit Mariahout.
Bij het einde van de Dienst hield de voorzitter van de Stichting Sint Servatiuskapel, Louis
Doomernik, een toespraak en daarna speelden
de muzikanten nog het Sint Servaaslied dat
gecomponeerd en geschreven is door Mgr.
Floris van der Put, Oud pastoor van Lieshout
en gildeheer. Van de gildebroeders wordt
verwacht dat deze uit volle borst mee zingen
en dit deden enkele ook. De tekst staat achter
in het misboekje te lezen. Na de mis was er nog
gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de kantine die eerder wordt genoemd. Iets anders
was ook mogelijk en ook daar werd gebruik van gemaakt.

Vrijdag 2 juni:

In de avond van deze vrijdag de 2e juni is er de 138e bestuursvergadering. Het bestuur is voltallig
aanwezig. Ook onze koning heeft de uitnodiging voor deze vergadering geaccepteerd. Alleen onze
hoofdman moest wegens andere afspraken verstek laten gaan.

Zaterdag 3 juni:
Bij het Sint Margaretha gilde uit Aarle-Rixtel, de Rooi schut, hebben ze vandaag hun teerdag op
hun eigen ‘Gildetuin’ aan de Havenweg. Tijdens deze teerdag zijn de gildebroeders Henk
Althuizen, Jos Biemans en Jack van Duuren, welke 40 jaar lid zijn, en Gerard van Ganzenwinkel,
Ton Swinkels en Martien Wich die 50 jaar lid zijn van het gilde gehuldigd. Na de huldiging is aan
de jubilarissen een receptie aangeboden in het gildepaviljoen van 15.00 tot 17.00 uur. Namens
ons gilde zijn onze koning Peter van der Burgt en Eerste Deken Gerard Verhoeven naar deze
receptie gegaan om de jubilarissen te feliciteren.

Woensdag 7 juni:
Voor vandaag is er een excursie aangevraagd door de katholieke bond van ouderen afdeling
Lieshout. Ze komen met 51 leden naar ons gildeterrein voor de uitleg hoe ons gilde functioneert.
Het een en andere zal door middel van videobeelden en foto’s toegelicht worden door Karel
Berkhof. Na de uitleg van Karel Berkhof worden de gasten verdeeld in 3 groepen van 17 personen.
De deze drie groepen gaan na een drankje om de titel ‘Koning van de Dag’ schieten met een
flobertgeweer. Iedere groep heeft één winnaar en deze drie winnaars zullen daarna gaan
schieten. Hij of zij mag dan prestigieuze titel dragen. In groep 1 is Gon Bastiaans de winnares
geworden. Zij schoot met het 22e schot de puist naar beneden. De winnaar uit groep 2 is Martien
Logten geworden. Hij liet na het 38e schot de puist naar beneden vallen. In Groep 3 kwam Antoon
van Kaathoven als winnaar uit de bus. Hij haalde de puist met het 21e schot van de spil. In de
finale is uiteindelijk Antoon van Kaathoven de winnaar geworden. Na het overhandigen van de
medaille die bij deze titel hoort is het gezelschap aan een barbecue begonnen. Het was nog tot
vroeg in de avond een gezellige drukte in ons paviljoen. De helpende handen voor vandaag zijn:
Karel Berkhof, excursieleider. Voor de buitenactiviteiten zijn aanwezig Klaas van der Zanden, Ad
Donkers, Louis Doomernik, Frits Vorstenbosch en Gerard Verhoeven. Voor het natje en de
barbecue zorgen vandaag José van Pelt en Annie Swinkels.
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Zoals elk jaar wordt er, na de eindexamens in het voortgezet
onderwijs, een groot galabals voor de geëxamineerden
georganiseerd. Zo ook op deze woensdag 7 juni. Het gilde was
uitgenodigd door het Fioretti college uit Veghel, om de dames
en heren examenkandidaten welkom te heten op hun galabal
dat georganiseerd is in Kasteel Henkenshage in SintOedenrode. De afvaardiging van ons gilde, bestaande uit 2
tamboers en 4 vendeliers, waaronder onze koning, vormden
een erehaag om de gasten met tromgeroffel binnen te halen.
De eerste gasten werden, onder een groot applaus van het
vele publiek, door het gilde begeleid naar de ingang. Er kwam
van alles voorbij, van motoren tot grote auto's, van limousines
tot brandweerauto's, van quads tot grote tractoren. Er was
zelfs een hakselaar aanwezig. En de dames... volgens onze
koning was de een nog mooier dan de ander. Op een paar
druppels na bleef het droog en na ruim 2 uur kwam er voor
onze gildebroeders een einde aan deze leuke avond.

5 Gildebroeders van het Sint
Servatiusgilde poseren voor de poort
van kasteel Henkenshage in SintOedenrode.
Staand:
Maarten Engels, Stijn van Vegchel, Koning Peter
van der Burgt en Frank van de Kam.
Gehurkt achter hun trom:
Corné van Overbeek en Gerrit van Kaathoven

Vrijdag 9 juni:
Voor vandaag is er een excursie aangevraagd door het bestuur en vrijwilligers van manege ‘d’n
Perdenbak’ uit ons eigen Lieshout. Ook voor vandaag hebben we Karel Berkhof weten te strikken
voor de toelichting die gegeven wordt bij de beelden over ons gilde. Voor Karel zal dit de laatste
keer zijn. Hij gaat het wat rustiger aandoen. Bij de buitenactiviteiten zijn aanwezig Klaas van der
Zanden, Gerard van der Linden, Ruud Mijnsbergen en Gerard Verhoeven. Het ‘natje en droogje’
is vandaag verzorgt door was Peter en Jo Keursten. Om 17:30 uur zouden de gasten aanwezig
moeten zijn. Het werd iets later. Na de uitleg van Karel over het ontstaan van de Gildes in Brabant
en vooral die van Lieshout wordt er ook deze keer geschoten met het flobertgeweer voor de titel
van Koning van de dag. Als winnaar van de eerste ronde schieten kwam Peter Brouwers
tevoorschijn en de 2e ronde had Ad Donkers als winnaar. Deze twee kampten in de 3 e ronde voor
de titel en na het 21e schot werd Peter Brouwers de winnaar. Hij kreeg de medaille omgehangen
die bij deze prestigieuze titel hoort. Na het schieten is ook dit gezelschap aan een barbecue
begonnen. Ook hier bleef het nog tot laat in de avond gezellig.

Zaterdag 10 juni:
Aan
de ‘Roefeldag’ hebben 40 kinderen
deelgenomen, allen uit groep 7/8. De kinderen
konden kennis maken met het vendelen en het
schieten met de luchtbuks. Van het gilde waren
Peter Keursten, Willem van Pelt, Gerrit van
Kaathoven en Ad Donkers aanwezig om het een en
ander in goede banen te leiden. Aan de reacties van
de kinderen mogen we deze dag geslaagd noemen.

2017 Secretarieel Jaarverslag Sint Servatius Gilde

Blad 16 van 34

Zondag 11 juni:
Om 10.30 uur verzamelen de
gildebroeders van het Sint
Servatius Gilde, en een
aantal partners op het
gildeterrein
aan
de
Beemdkant,
richting
Someren voor de deelname
aan de Kringgildedag kring
Peelland. Van jong tot oud!
Alle aanwezigen hebben er
zin in, de stemming is al
goed. Alles ziet er keurig
In de schaduw van de bomen bij de kerk in
uit!
Het
beloofd
een
Someren kan ook verkoelend zijn…
tropisch warme dag te gaan
worden. In Someren is de
locatie voor de opening en de wedstrijden het sportpark De Potacker. Dit is uiteraard buiten de
bebouwde kom van Someren. Bij de organisatie van het St. Jorisgilde- Someren hebben ze dat
goed opgelost. Parkeren bij het sportpark en daar stonden huifkarren met tractoren ervoor en
die brachten de deelnemers naar het centrum van het dorp. Goed geregeld! Het Servatiusgilde
heeft onder de bomen bij de kerk een plek gevonden tot wij moesten gaan opstellen, in de
brandende zon! Alle 22 gilden van Peelland zijn aanwezig, en een vijftal gast gilden. De route was
redelijk lang, zeker met dit weer. Tijdens de optocht door Someren naar het sportpark kwamen
regelmatig de opmerkingen: ‘Skôn, dà gilde oit Liessent’; ‘Bavaria gilde’; ‘Rijk gilde mè al da zilver’;
‘moi pekskes’ (kostuums). Dus met een veer in de kont, ging het met horten en stoten, naar het
sportpark. De opening met de heren notabelen verliep snel, de genodigden zaten namelijk in de

De deelnemers staan te wachten voor de massale opmars en –vendelhulde en het slangendefilé

volle zon. De massale opmars en slangen defilé blijft een indrukwekkend iets, voor bezoekers
maar ook voor de gildebroeders.
De wedstrijden kunnen beginnen, onze jeugdleden Stijn van Vegchel 13 jaar, Bas van Pelt 11 jaar
en Max van Pelt 8 jr., mochten voor de allereerste keer gaan schieten met de jeugd. Dit werd
voor de eerste keer tijdens een gildedag georganiseerd. Met het derde schot haalt Stijn de vogel
naar beneden. Nieuwe vogel erop want niet alle deelnemers zijn aan de beurt geweest. En ja hoor,
na een lange strijd haalt Stijn alsnog de vogel weer naar beneden. Ondertussen wordt er
gevendeld en getromd door onze jonge garde. De oude garde zorgt voor het support. Wij
ontmoeten nog oud-Lieshoutenaren, echtpaar van frietzaak ‘Adaggie’, Ad Donkers en de dochter
van Bert van Leuken. En zo ook nog anderen bekende gildebroeders, dus dan is er toch weer een
verbroedering. De spanning stijgt naarmate de prijsuitreiking nadert. De Uitslag:
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Vendelen:

Klasse A 1e prijs Frank v.d. Kam
Klasse C 2e prijs Peter v. d. Burgt
Klasse jeugd 13-16 jaar 1e prijs Stijn van Vegchel

Trommen:
Klasse C Gerrit van Kaathoven 1e prijs
Schieten:
Jeugd Stijn van Vegchel - Jeugd Prins
Algemeen Klassement ‘n 2e prijs
Voortreffelijk resultaat, van een gezellige “warme “dag. Na
thuiskomst zijn er nog een paar biertjes gedronken in ons Paviljoen.
Op naar de volgende gildedag/Landjuweel: zondag 25 juni in Oud-Dorp
bij Didam.

De ‘zilvervloot’ van de
kringgildedag in Someren

Zondag 25 juni
Landjuweel in Oud-Dijk (Didam)
Met 30 personen vertrok het gilde op deze zondagmorgen om 08:00 uur
naar Oud-Dijk bij Didam. Daar organiseert Schutterij St. Isidorus
vandaag het Gelderse Landjuweel. Het Sint Servatiusgilde was het enige
Gilde van Kring Peelland dat aan het festijn mee deed.
Dat het er heel anders aan
toe gaat dan bij de NoordBrabantse federatie van
schuttersgilden kwamen de
Gildebroeders
al
snel
achter. Zo werd er met 8
groepen tegelijk gevendeld en de bielenmannen
(Houthakkers) moesten een boomstam van 22 tot 25
cm doorsnede zo snel als mogelijk door hakken. De
winnaar had het in 54 seconden geklaard, maar hij
was niet echt tevreden met deze snelle tijd. Hij had
ooit ‘n scherpere tijd op het scorebord gehad.
Bij het vendelen voor de jeugd werd door onze eigen
Bas van Pelt een tweede prijs gewonnen. Jammer dat
er slechts 1 prijs ter beschikking was gesteld voor
de groep jeugdige vendeliers.
De optocht was prachtig, met 48 gilden en droog
weer was het een mooi schouwspel voor het publiek,
als keken onze gildebroeders er anders tegenaan.
Ze vonden de optocht wat aan de ‘lange kant’.
De schutters kwamen ook goed aan hun trekken. Er
werd geschoten in vier onderdelen. Jos Kuipers wist
Koning Peter van der Burgt vendelt op de
in de voorronde de maximale score van punten te
klanken van het lied ‘Brabant’ van Guus
halen. Hij het afkampen eindigde Jos op een derde
Meeuwis
plaats. Al met al weer een mooie prestatie van onze
schutters.
Later in de middag gingen een aantal van onze gildebroeders de feesttent binnen waar de
stemming er al goed in zat. Koning Peter van der Burgt (foto) stond op een wankele tafel te
vendelen op de muziek van het liedje ‘Brabant’ van Guus Meeuwis en dat zegt voldoende over de
sfeer die er heerste. Het was een geweldige dag met toch hier en daar een kanttekening.
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Zaterdag 1 juli
Vandaag viert onze gildebroeder Piet van
Lierop, samen met zijn vrouw Annie hun
50e huwelijksdag. Derhalve is ons gilde
om 16:00 uur gaan verzamelen in ons
Paviljoen - Om 16:30 uur werden we
verwacht bij de feestzaal.
Na een toespraak door onze hoofdman
werd er een vendelhulde gegeven aan dit
Gouden paar bij de Pelgrim Mariahout.

Maandag 3 juli
Vanaf 13:00 uur de maandelijkse werkdag op het gildeterrein Bomé door enkele leden. Wederom
is er vandaag groot onderhoud geweest aan het groen rondom ons paviljoen aan de Beemdkant
30. Heg snoeien en grasmaaien stond vandaag op het programma. Ook is het wat onderhoud te
doen aan de schietmast. Woensdag a.s. zal hier de schietwedstrijd plaatsvinden voor de ‘bejaarde’
schutters van kring Peelland.
Vanaf 19:30 uur het maandelijkse bestuursvergadering van het bestuur in ons Paviljoen Bomé.
Het was een plenaire vergadering. Deze vergadering kwamen o.a. enkele aanpassingen van twee
van de vele draaiboeken van ons gilde aan de orde maar ook het boekje ‘Wetenswaardigheden en
achtergronden’ over ons gilde is toe aan een ‘onderhoudsbeurt’.

Woensdag 5 juli
Geweerschieten senioren kring Peelland. Dit is in de middag
’s avonds Kruisboogschieten kring Peelland

Vrijdag 7 juli
Om 19:00 uur verzamelen de gildebroeders bij het
paviljoen Bomé om twee vendelhuldes te gaan brengen.
Om 19:15 uur wordt er richting café zaal ‘de Koekoek’
gegaan waar het diamanten zijn Harrie en Jo Verhagen
paar een vendel- hulde ontvangt. Het gilde wordt daar
om 19:30 uur verwacht. Na de vendelhulde wordt er nog
een
glaasje
gedronken en
de foto wordt
gemaakt.
Het diamanten paar Harrie en Jo VerhagenAansluitend
Migchels tussen de gildebroeders
aan
vendelhulde bij het diamanten echtpaar is er nog een
vendelhulde gebracht. Dit keer bij een gouden echtpaar.
Het echtpaar Jan en Wies van Eck, uit de Hendrik van
Herenthalslaan 1, hebben hun gouden huwelijksfeest al
En… het gouden paar Jan en Wies van Eck
gevierd. Het gilde wilde ook dit echtpaar een vendelhulde
tussen de gildebroeders
gaan brengen.

Zaterdag 8 juli
In de agenda staat voor vandaag een, door leden van biljardvereniging ‘Nooit Volleerd’ uit
Lieshout, aangevraagde excursie op het gildeterrein. 18 van hun leden hebben deelgenomen een
deze middag die o.a. gevuld werd met enige uitleg van onze excursieleider Ruud Mijnsbergen over
het functioneren van ons gilde binnen de gemeenschap van Lieshout en Mariahout. Na deze uitleg
konden de gasten kruisboogschieten onder leiding van Ad Donkers en schieten met flobertgeweer
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onder leiding van Klaas van der Zanden. Om de titel van ‘Koning van de Dag’ werd geschoten met
het flobertgeweer in 2 groepjes van 9 schutters. De ene groep ging kruisboogschieten terwijl de
andere groep voor een groepswinnaar kampten. Van de eerste groep werd Willy van Oorschot met
het 67e schot winnaar en bij de tweede groep is Theo van Veggel (Fzn) met het 42e schot winnaar
geworden. Deze twee schutters zijn daarna gaan kampen voor de felbegeerde titel. Doordat het
blokje hout al meerdere keren, abusievelijk, is geraakt door de mededingers tijdens de
voorrondes, viel bij het 7e schot al het blokje hout van de spil. Willy van Oorschot ging hierdoor
met de eeuwige roem strijken en kreeg uit handen van onze excursieleider Ruud Mijnsbergen de
versierselen omgehangen in de vorm van een medaille. Na een korte pauze was de barbecue heet
en werd er nog tot laat gepraat over de wedstrijd. Namens het gilde waren tevens aanwezig
Gerrit van Kaathoven, Jos kuipers, Klaas van der Zanden en Gerard Verhoeven die de schutters
hebben geassisteerd en voor het drankje en hapje zorgden vandaag Beppie van der Zanden,
Marcel Oerlemans en Linda van Kaathoven die onverwacht kwam assisteren.

Zondag 16 juli:

Het Sint Servatiusgilde poseert samen met de ‘maker’ van de nieuwe totempaal Wim van Eijndhoven met
zijn partner.

Ondanks de vakantieperiode die is begonnen komen er 19 gildebroeders en 2 jeugdleden naar het
paviljoen om twee evenementen bij te wonen waar het gilde voor uitgenodigd was om acte de
préséance te geven. De broeders zijn om 10:30 uur bij elkaar gekomen. Om 10:40 uur is het
vertrek richting Mariahout omdat we daar om 11:00 uur worden verwacht op het Maple-hof. We
zijn door de gemeente Laarbeek, Mariahout-Canada Reünie Comités en “Zorg om het dorp”
Mariahout uitgenodigd om een nieuwe totempaal op zijn eigen vertrouwde plaatsje feestelijk te
onthullen. Het Maple-hof is een hofje in Mariahout wat een herinnering is aan de bijna 300
inwoners van Mariahout die na de tweede wereldoorlog naar Canada Emigreerden. Op dit
herinneringshofje zijn in de loop der jaren verschillende ontmoetingen geweest van emigranten
hun familie en vrienden uit Mariahout en omgeving. In 1988 werd er een totempaal vanuit Canada
meegebracht als teken van vriendschap en verbondenheid. Deze paal is in dat jaar gesneden door
een Canadese indiaan. Deze man, Austin McCue, gaf de totempaal de naam “Weech ki wan di win.
Het lijkt erop dat dit ‘Wie niet waagt, wie niet wint’ wil zeggen maar het heeft toch een ander
betekenis. Deze zin, betekend ‘vriendschap’. Na bijna 30 jaar was deze ‘oude’ paal zijn glorie
verloren en te slecht om nog op te knappen. Wim van Eijndhoven, zelf bewoner van het Maple-hof
heeft in zijn garage een vervangende totempaal gesneden, m et als voorbeeld de oude totempaal,
uit Canadees cederhout en deze is vandaag onthuld.
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Na de onthulling van de totempaal is er richting het adres De Geelgors 13 in Mariahout getrokken.
Hier resideren onze Ere-Koning Chris de Hoog met zijn vrouw Hennie. Reeds enige tijd geleden
is het gilde door Chris en Hennie uitgenodigd om zijn verjaardag te vieren. Onze Ere-Koning was
op woensdag 24 mei jarig. Er was destijds afgesproken dat we op donderdag 25 mei een
vendelhulde zouden komen brengen maar omdat er veel gildebroeders zich hadden afgemeld in
verband met het lange vrije weekend, donderdag 25 mei 2017 was het immers Hemelvaartsdag,
werd er besloten om dit bezoek op een later
tijdstip te doen. En van die uitgestelde
uitnodiging werd vandaag gebruik gemaakt. Na
een wandeling door het dorp Mariahout werden
we zijn hartelijk ontvangen door de Ere-koning
met zijn vrouw. Na de vendelhulde is er een fles
wijn aangeboden aan Chris en een bos bloemen
aan Hennie. We werden verzocht om naar de
achtertuin te komen. Chris hield een kort
toespraakje over hoe hij bij het gilde terecht is
gekomen en werd door hem en zijn vrouw Hennie
een kopje koffie en broodjes aangeboden. Het
weer was prima dus hebben we heerlijk van het terras gebruik kunnen maken. Na de koffie met
broodjes zijn er nog andere ‘versnaperingen’ aangeboden. Omstreeks ca. 13:30 uur zijn we, na het
danken voor hun gastvrijheid, vertrokken.

Dinsdag 18 juli
Broederavond Sint Servatiusgilde. De aanvang is 20:00 uur. De regie tijdens deze avond heeft
de hoofdman Willem van Pelt. Tijdens deze bijeenkomst zijn er ook deze keer allerlei punten
besproken, zoals het bijwonen van activiteiten door de gildebroeders.

Dinsdag 23 juli
Hoofdliedenvergadering van de Laarbeekse gilden. Tijdens deze vergadering werd voor het
Laarbeeks Koningschieten (LKS) van 30 april jl. besproken. Alle verenigingen hebben hun en
hoofdmannen afgevaardigd al dan niet samen met een medebroeder. Ook is tijdens deze
vergadering een mutatie gemaakt in het reglement Laarbeek Koningschieten.

Donderdag 25 juli
De bestuursvergadering van de maand augustus vindt vanavond plaats. Dit i.v.m. de komende
vakantieperiode. Wat in ieder geval besproken is, is het landjuweel van Soest op zondag 3
september a.s. en het koningschieten op maandag 4 september 2017.

Maandag 7 augustus
Vanaf 13:00 uur de maandelijkse werkdag op het gildeterrein Bomé door enkele leden

Dinsdag 29 augustus
Om 20:30 uur een overleg, in ons Paviljoen Bomé, van het bestuur met de sjerpdragers.

Zaterdag 2 september
Druk weekend voor de boeg: Ter voorbereiding van het koningschieten op kermismaandag hebben
zich om ca 10:00 uur enkele leden verzameld op het gildeterrein Bomé voor de opbouw van een
tent het klaarzetten van de materialen die a.s. maandag gebruikt zullen gaan worden tijdens ons
jaarlijks koningschieten. Tevens hebben enkele gildebroeders de gelegenheid genomen om zijn
trom, vaandel of ander attribuut te komen halen wat zondag 3 september nodig is op tijdens het
landjuweel in Soest.
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Zondag 3 september
Omstreeks 08:30 uur komt er op de Heuvel in Lieshout een hele grote bus
voorrijden om de gildebroeders van het Sint Servatius op te halen voor een
reis naar Soest waar het Groot Gaesbeeker Gilde, ook wel het Sint Aechten
Schuttersgilde genoemd, vandaag het Landjuweel 2017 georganiseerd. In de
bus hadden al gildebroeders van ‘de Blaauw’ uit Aarle-Rixtel en een
gildebroeder met zijn partner van ons gilde die ook in Aarle-Rixtel plaatsgenomen. Nadat wij zijn
ingestapt gaat de bus nog via Beek en Donk om nog enkele gildebroeders van ‘de Rooi’ op te nemen.
Ook hier stappen enkele Lieshoutse gildebroeders in. Daarna rechtstreeks naar Soest. We komen
op tijd aan. De bus kan op korte loopafstand van het gildeterrein geparkeerd worden. Er staan
grote tenten, veel vreetstalletjes en bierkiosken. Op het terrein komen we enkele van onze
gildebroeders en andere leden van ons gilde tegen, die met eigen vervoer naar Soest zijn
gekomen.
De organisatie heeft het dik voor elkaar. Alles loopt soepel in elkaar over. Er hebben zich 123

De massale opmars tijdens een gildedag of landjuweel blijft een indrukwekkende gebeurtenis.

gilden aangemeld als deelnemers voor dit landjuweel 2017. Om 11:00 uur werd er door de
genodigden de erewijn gedronken. Daarna gingen de gildebroeders zich achter op het grote veld
opstellen voor de massale opmars die om 12:00 uur op het programma staat. Na enkele toespraken
werd het bevel gegeven voor de massale opmars. Dit blijft een indrukwekkende gebeurtenis. Als
je dit voor de eerste keer meemaakt dan ga je bijna denken dat de wereld gaat vergaan. Zelfs
kardinaal Wim Eijk uit Utrecht vond het toch maar goed dat er een hekwerk voor hem stond. Na
deze massale opmars kwam te optocht op gang. Vanwege het groot
aantal gilden is de optocht in twee routes verdeeld. De blauwe route
en de rooie route. ‘We’ hebben elkaar niet voor de voeten gelopen. En
de optocht was ca ‘één uur gaans’. Ook
nu weer allerlei commentaar of
opmerkingen van het groots aanwezige
publiek langs de route. ‘Wat een mooi
gilde’; ‘Lieshout…? Bavaria…?’; Da’s een
mooi geheel’; wat een leuke groep’ enzovoorts. Bij terugkomst op
het grote veld was men al bijna klaar met het uitzetten van de
veldjes waar de wedstrijden gehouden werden. De vendeliers,
waaronder twee jeugdleden en een tamboer hebben aan deze
wedstrijden deelgenomen. Bij het schieten bleek helaas dat we nét iets te kort kwamen. Hier
vielen we helaas buiten de prijzen. Wel bleek dat een van ons leden winnaar is geworden van het
onderdeel ‘Keizerschieten’. Bert Vorstenbosch, zelf keizer bij het Onze lieve Vrouwe en
Catharinagilde uit Erp schoot zich tot keizer. Tijdens de bekendmaking van de winnaars bleek
het onze groep vendeliers prima gedaan te hebben. Van de 123 gilden bleken ze de tweede prijs
te hebben in het groepsvendelen van 4 en 5 personen. Maar nog iets beter was onze
jeugdvendelier Stijn van Vegchel. Hij behaalde de eerste prijs in zijn leeftijdscategorie.
Wederom twee sublieme overwinningen. Beide winnaars brachten ook nu weer het zilver mee naar
huis. Omstreeks 21:15 uur werden we weer op de Heuvel in Lieshout uit de bus gezet. Wederom
een verbroederlijke en gezellige dag kwam ten einde.
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Maandag 4 september
Vandaag iets eerder dan gisteren, zondag 3 september, kwamen de gildebroeders samen. Deze
keer om 08:00 uur en ‘gewoon’ in ons eigen paviljoen Bomé aan de Beemdkant en deze keer voor
het koningschieten 2017. Een van de jaarlijks terugkerende hoogtepunten in de agenda van ons
gilde. Alles stond bijna klaar. Dit
hadden de gildebroeders afgelopen
zaterdag al gedaan. Alleen de
puntjes moesten nog op de i gezet
worden en dit kan (bijna) niemand
beter dan Peter en Jo Keursten.
Theo Gevers had een huifkar
geregeld bij een collega-gilde uit
Son. Niet één pk ervoor maar een
De koning stond ons al op de wachten
groot aantal PK’s in de vorm van een
enorme tractor die was ‘ingespannen’ om ons via de Herendijk naar het Piet van Thielplein te
brengen. Vanaf dit plein gaan we in optocht naar de woning van onze koning Peter van der Burgt.
Hij stond ons al op te wachten. Afgesproken met Peter is dat we daar zouden ontbijten. En dit
ontbijt stond klaar. Met dank aan zijn moeder en Annie van Lierop. Na het ontbijt zijn we op weg
gegaan naar het gemeentehuis van Laarbeek in Beek en Donk. 100 meter ‘te voet’ en daarna weer
met de huifkar en tractor. Bij de brandweerkazerne in Beek en Donk werden we weer gedropt
voor de laatste 100 meter. Door de burgemeester zijn we ontvangen en voor de koningswijn
moesten we toch binnen zijn. De koningswijn werd in de raadzaal geschonken in de tinnen bekers
voor de gildebroeders en in wijnglazen voor de leden die meegekomen zijn. In een toespraak
refereerde onze burgemeester aan het Nederlands Kampioenschap wielrennen voor
gemeentebestuurders wat dit jaar op, zaterdag 23
september, gehouden gaat worden in de gemeente
Laarbeek. Vanaf 14.30 uur zullen burgemeesters,
wethouders en secretarissen van Nederlandse
gemeenten om de titel strijden. Hij vroeg of het
mogelijk was dat ook het Sint Servatius gilde op deze
dag acte de preseance zouden kunnen en willen geven.
Ook refereerde onze burgemeester aan de dag van de
vrijwilliger op zondag 8 oktober a.s. Ook hier dezelfde
vraag. Onze koning, een man van weinig woorden, hield
Het Sint Servatiusgilde rond 1920.
zijn toespraak. Hij bedankte zijn moeder voor het
Schilderij ‘Gildemaaltijd’
van Reinier Pijnenburg.
strijken van zijn blouse en het poetsen van het zilver
en bood zijn excuses aan dat hij niet altijd aanwezig
kon zijn bij het gaan van het Lieshouts gilde. Ook de erekoning bedankte iedereen in een voor
hem bijzonder jaar. Uit handen van de hoofdman krijgt Peter zijn statiefoto als afscheid van zijn
koningschap. ‘Zijn rijk zal ten slotte kortstondig zijn’. Later op de dag zullen we zien of deze
spreuk van Mgr. Floris van der Putt klopt. Verder wordt er gesproken over de renovatie van de
Dorpspomp op de Heuvel en over een ‘schutsboom’ ergens in het centrum van Lieshout. Bij het
afsluiten worden alle gildebroeders succes gewenst bij het koningschieten. Na dit drinken van de
koningswijn in de raadzaal gaan we weer in de huifkar op weg naar Lieshout. Deze keer via de
N615. Het duurde dan ook niet lang of er ‘hing’ een fikse file achter de huifkar. Bij het standbeeld
van het gilde op het Servaasplein in Lieshout mochten we weer uitstappen om aan de kroegentocht
te beginnen. De route gaat als volgt: Ribbiusstraat, Fransciscushof, langs de seniorenwoningen op
weg naar de eerste stop bij het Bavaria Bierbrouwerij Café op de Heuvel. Hier wordt ons ‘wat’
aangeboden door de plaatselijke brouwerij. En ‘Wat’ is natuurlijk een heerlijk glaasje bier. Na
deze eerste stop gaat het via de Martien Coppensstraat naar het Dorpshuis. Daar wordt volgens
traditie een foto gemaakt bij het schilderij van Reinier Pijnenburg van het gilde in Lieshout rond
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1920 geflankeerd door de koning en de ere-koning. Na het nuttige van het plaatselijk gebrouwen
gerstenat wordt er via het Kerkhofpad richting Dorpstraat gegaan richting ’t café van Lieshout’.
Helaas wordt dit jaar café de koekoek voorbijgegaan op mededeling van de uitbater Karel
Huijgens. Zij hadden vandaag een uitvaartdienst af te handelen.
De voorzitter heeft een lunch besproken bij ’t café van Lieshout en de dis is goed gedekt. Brood,
luxebroodjes, broodbeleg, kroketten en worst in overvloed. Na het ‘uitbuiken’ zijn we verder
getrokken richting gildeterrein én paviljoen Bomé aan de Beemdkant. Bij aankomst wordt er drie
keer rond de schietboom getrokken, en na de toespraak van pastoor Arie Wester worden er drie
‘Onze Vaders’ gebeden en wordt de boom gewijd. Dit allemaal om ‘kwade geesten’ te verjagen. De
koning en ere-koning worden ontdaan van hun gildeattributen die op standaardjes worden gehangen. De oudkoning wil graag zijn titel prolongeren en zal zijn uiterste
best gaan doen om dit te bewerkstellen. Peter maakt dan
ook gebruik van het 7e schot. De ere-koning ziet echter,
door tijdgebrek, af van nog een jaar ere-koningschap.
Daarna begint de wedstrijd voor de nieuw te schieten
koning van het Sint Servatiusgilde 2017-2018. Er deden 10
gildebroeders mee. Na het 263e schot kwam de taaie vogels
naar beneden. Dit was na het laatste schot, gelost door
Peter van der Burgt. Hij verlengt hiermee zijn koningschap
met één jaar en gaat
hierdoor richting een
Voor het tweede opeenvolgend jaar
schiet Peter van der Burgt zich tot
mogelijk
koning van het Sint Servatiusgilde
keizerschap. Na dit
onderdeel komt het
volgende onderdeel aan de orde: Schieten om het Erekoningschap. 11 Deelnemers deden mee aan een spannende
en innerverende wedstrijd. Na het 252 e schot viel, de
eveneens taaie vogel, naar beneden. En dit laatste schot
werd geschoten door Harrie van de Weijer. Hij mag zeker
Harrie van de Weijer staat klaar om zich
een jaar met het gilde mee gaan als ere-koning.
tot ere-koning te gaan schieten…
Na het bekend worden van de ere-koning zijn de
versierselen die bij een (ere-) koningschap horen bij Peter van de Burgt en Harrie van de Weijer
omgehangen en wordt er getoast op het komende jaar en is de koningswijn gedronken. Intussen
is er een ‘frietwagen’ gearriveerd die voor een warme snack zorgde voor alle aanwezigen. In
verband de weersverwachting is omstreeks 20:00 uur alles nog opgeruimd.

De opnieuw geïnstalleerde koning en de nieuwe ere-koning tussen de gildebroeders na het koningschieten
op maandag 4 september 2017
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Zondag 10 september
H. Mis ter gelegenheid van het Oogstdankfeest.
Vandaag verzamelen de gildebroeders om 10:15 uur in het paviljoen Bome. Inclusief de nieuwe
ere-koning. Harrie van de Weijer heeft vandaag zijn eerste optreden als ere-koning van ons gilde.
Snel wat spullen meegenomen en het gezelschap gaat op weg naar de kerk in Mariahout. Daar
staan ook andere gildebroeders te wachten om
pater Arie Wester op te halen die de voorganger
zal zijn tijdens deze H. Mis ter gelegenheid van de
oogstviering van het ZLTO, afdeling Laarbeek. De
H. Mis begint om 11:00 uur en vind plaats in het
Openlucht Theater in Mariahout. Na enkele
toespraken van o.a. de voorzitter Tanja van de Ven
en Caroline van Dijk die de openingsgedachte
uitsprak nam de voorganger het woord over.
Wederom een lust om te luisteren naar zijn toespraken. Op het einde van deze H. Mis zal het
laatste woord gesproken worden door een dame. Deze moeten toch altijd het laatste woord
hebben aldus de voorganger. Ook nu had Tanja van de Ven het woord en bedankt iedereen die bij
de voorbereiding en uitvoering van deze eucharistieviering betrokken is geweest. Ze nodigde
iedereen uit, ook de naar schatting 300 aanwezige ‘kerkbezoekers’, voor een bakje koffie en
broodjes naar behoefte. Na het nuttigen van een bakje koffie en enkele broodjes ter
gelegenheid van het oogstdankfeest ging het gildegezelschap terug naar Lieshout. Niet naar
het paviljoen Bomé, maar naar sportpark ’t Luytelaar. Daar
heeft burgemeester Van der Meijden van Laarbeek deze
zondagmiddag, bij ‘Bijzondere Gelegenheid’, een Koninklijke
onderscheiding uitgereikt aan de heer Nick Scheltens. De heer
Scheltens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Dit gebeurde tijdens de open dag en de start van het nieuwe
seizoen van voetbalvereniging ELI. Al 30 jaar maakt Nick
Scheltens zich bijzonder verdienstelijk voor deze vereniging. Hij was jarenlang secretaris,
vicevoorzitter, wedstrijdsecretaris en voorzitter van de club. Ook is Nick Scheltens vanaf
het begin als vrijwilliger actief bij
club- en nevenactiviteiten van ELI. Zo
maakt hij zich verdienstelijk als
verslaggever bij Omroep Kontakt,
beheert hij de website, levert copy aan
voor het clubblad en is nauw betrokken
bij de organisatie van veel festiviteiten
en toernooien. De uitreiking van de
onderscheiding vond plaats in de
kantine van sportpark ’t Luytelaar in Lieshout. Daar stond ons gilde al paraat voor het
brengen van een vendelhulde aan het zojuist gedecoreerd Lid in de orde van Oranje-Nassau.
Nick is onder de indruk van wat hem het laatste half uur is overkomen.

Maandag 11 september
Vanaf 19:30 uur het maandelijkse bestuursvergadering van het bestuur in ons Paviljoen Bomé.
In 2018 zal volgens ‘de roulatie bestuursleden’ onze staande deken aftreden. Frans geeft
vanavond te kennen dat hij niet herkiesbaar is. Er zal een hoop werk gedaan moeten worden.
Frans is een ‘bezige bij’ die veel heeft gedaan en nog steeds doet voor het gilde.
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Zaterdag 16 september
In het Dorpshuis wordt vandaag van 10:00 uur tot 16:00 uur de UIT-Markt Laarbeek
georganiseerd. Tijdens deze UIT-Markt kunnen artiesten en verenigingen uit Laarbeek zich van
hun beste kant laten zien door zich te promoten en verenigingen kunnen zich presenteren. Ook
ons gilde is aanwezig en daarom is er vroeg
begonnen met de opbouw van de
tentoonstelling. Om 09:00 uur hebben zich
hiervoor enkel gildebroeders verzameld.
Jan Manders, Peter van der Burgt, Willem
van Pelt en Klaas van der Zanden zijn de
attributen gaan halen in het Paviljoen.
Daarna zijn ze naar het Dorpshuis gegaan
om de stand op te bouwen. Daar werden
deze geassisteerd door Frans Manders en
Karel Berkhof. Ger van Pelt heeft
meegeholpen met het tentoonstellen van de
zilvervesten. Met een tentoonstelling en een permanente aanwezigheid van diezelfde
gildebroeders, die afgelost werden door Ad Donkers, Piet van der Burgt, Peter Keursten en Jos
Kuipers om uitleg kunnen geven wat het gilde nu precies is en wat het inhoud, zal er een steentje
bijgedragen worden aan dit evenement wat voor de
eerste keer wordt gehouden. Tegen het einde van deze
markt worden er vendel-demonstraties gegeven door
de vendeliers Maarten Engels, Willem van Pelt en Peter
van der Burgt. De jeugdvendeliers Bas en Max van Pelt
hebben hun vaardigheden, individueel, getoond. Frans
Manders ‘sloeg’ de gildetrom. Heel bijzonder is de
samenwerking met "Kunstroute Laarbeek" die ook dit
weekeinde wordt georganiseerd. Ze zijn niet alleen
Het blijft leuk om de vendels te zien zwaaien
en zeker als deze gelijk ‘draaien’…
vertegenwoordigd op de markt maar ook ‘loopt’ de
daadwerkelijke Kunstroute via de UIT-markt
Laarbeek. Jammer dat de publieke belangstelling tegen is gevallen…
Direct na het sluiten van de UIT-Markt wordt er door enkele gildebroeders afgereisd naar het
Sint-Lambertus Gilde uit Someren-Eind. Dit gilde viert vandaag haar jaarlijkse patroonsdag.
Buiten het feit dat dit gilde de nieuwe koning een receptie aan heeft geboden, bied zijn er tevens
enkele gildebroeders van dit gilde die een jubileum te vieren hebben. Dit zijn Jan Verheijen die
50 jaar gildebroeders is en Henk Peters en Martien Maas die beide 25 jaar gildebroeder zijn.
Onze koning Peter van der Burgt en Ere-Hoofdman Toon Gevers zullen ons gilde
vertegenwoordigen tijdens deze receptie die plaatsvindt in het Gildehuis Jan van Tieskes, aan de
Nieuwendijk 53 in Someren-Eind.

Zondag 17 september
Tromen
vendelwedstrijden
die
georganiseerd zijn bij en door het Sint
Jorisgilde Stratum/Eindhoven en onder
auspiciën staan van het NBFS (Noord
Brabantse
Federatie
van
Schuttersgilden). Eén Tamboer en
enkele (jeugd)vendeliers hebben zich
opgegeven voor de wedstrijden. Hun
Schema ziet er als volgt uit: Om 13:15
uur zal de groep (4-5 vendeliers) aan de
wedstrijd beginnen. Daarna beginnen
voor onze gildebroeders de individuele
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wedstrijden. De concurrentie is echter groot tijdens zulks
soort wedstrijden. Dit bleek wel toen de uitslagen bekend
werden gemaakt. Ondanks het feit dat alle deelnemende
Lieshoutse gildebroeders en jeugdleden hun uiterste best
hebben gedaan om met een leuk prijsje huiswaarts te keren is
dit alleen bij Gerrit van Kaathoven gelukt. Gerrit heeft de
eerste prijs gewonnen in trommen klasse C. Tevens de melding
daarbij dat hij naar klasse B is gepromoveerd hierdoor.

Zaterdag 23 september

Gerrit van Kaathoven op weg naar
de eerste prijs met promotie naar
de B Klasse.

Om 18:30 uur verzamelen de gildebroeders bij het paviljoen
Bomé. Attributen uit de kast gehaald en om 18:45 uur is er
vertrokken richting ’t café van Lieshout voor een vendelhulde bij het gouden echtpaar Martien
en Cellie Vereiken- van Veijfeijken. Veel echtparen hebben elkaar met de kermis of bij het
dansen leren kennen. Martien en Cellie niet. Zij hebben elkaar ontmoet bij een autorijschool en
Martien wilde haar wel naar huis gaan brengen maar alleen tegen een vergoeding van een kusje.
Van het een komt het ander en 50 jaar geleden zijn ze dus getrouwd. Vandaar de vendelhulde
van het Sint Servatiusgilde. Ze hebben al een druk leven achter de rug. Martien heeft de kost
verdient als beroepschauffeur en Cellie was de huisvrouw. Gelukkige ouders van 3 kinderen: 2
Dochters en 1 zoon. Ook hebben ze 11
kleinkinderen en Cellie hoopt nog eens
‘overgrootmoeder’ te worden. Later is
Martien de huisman geworden en is
Cellie de kost gaan verdienen als
lerares op de volksuniversiteit. Ze
spreekt vloeiend Spaans. Hobby’s
hebben zo ook nog steeds: graag maken
ze samen wat muziek en fietsen ze
graag. In 2001 zijn ze zelfs direct bij
het carnavalsgebeuren in Raopersgat
terecht gekomen. Toen waren ze het
Boerenbruidspaar. Na de felicitaties door de gildebroeders en het maken van de groepsfoto met
dit gouden paar, werd er een consumptie aangeboden door het bruidspaar. Daarna het gilde weer
richting het gildepaviljoen gegaan.

Zondag 24 september
Om 19:00 uur was het verzamelen. De attributen stonden nog in het paviljoen van zaterdagavond.
Hierna is er richting Aarle-Rixtel getogen om een vendelhulde te gaan brengen bij het gouden
paar Jan en Wilma Booij-Liewes. Dit gouden echtpaar heeft een feestje georganiseerd in de
Kouwenberg.
Het
voormalige
gemeentehuis van Aarle-Rixtel. Hun
trouwdag was echter in 1966. Door
omstandigheden is hun gouden
huwelijksfeest één jaar uitgesteld.
Hun geluk begon in 1962 tijdens het
carnaval in Veghel. Jan woonde toen in
Veghel en was net bij Philips begonnen
en Wilma was een opleiding als
verpleegkundige
begonnen
in
Nijmegen. Hun eerste ontmoeting was
dan ook de Liefde op het eerste
gezicht en tot op de dag van vandaag
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is dit zo gebleven. Na enkele jaren werken, opleiding en verkering werd er in Mariahout een woning
aangekocht “de sneeuwvlok”. Op het sociale vlak was het ook snel voor elkaar. Jan werd secretaris
van de “heikneuters” en medeorganisator van de zomerfeesten. Ook werd er door het goudenpaar
een steentje bijgedragen binnen het parochiegebeuren en daarvoor hebben ze veel mensen leren
kennen. Na 21 jaar in Mariahout te hebben gewoond besloten ze om naar Lieshout te gaan
verhuizen, op de hoek van de Molenstraat en Heuvel. In Lieshout hebben zij beide eveneens veel
vrijwilligerswerk gedaan o.a. in de parochie en bij twee verenigingen. Jan bij de
heemkundekring en Wilma bij het vrouwengilde, beide als voorzitter.

Donderdag 30 september
Voor vandaag staat er een excursie op het programma op ons gildeterrein van de Lieshoutse
Wielrenner.

Maandag 2 oktober
Vanaf 13:00 uur de maandelijkse werkdag op het gildeterrein Bomé door enkele leden.
21 Gildebroeders zijn op deze vroege avond aanwezig om acte de preseance te geven bij de
opening van het bokbierseizoen van Bavaria bij het Bavaria Bierbrouwerij Café. We verzamelden
om 17:45 uur bij de seniorenwoningen zoals dit
tegenwoord genoemd wordt, in de Burg. Van de
Heuvelstraat. Vandaaruit trekt het gilde naar de
parkeerplaats van het genoemde etablissement. De
voorzitter heeft een ‘retro’ kar geregeld waarop het
eerste vaatje bokbier staat. Dit vat wordt aangeslagen
door de burgemeester van Laarbeek nadat onze pastoor
het vat gewijd heeft. Ook hier geeft onze kerkelijke
voorganger weer een leuke draai aan door een verhaaltje
te vertellen van een boer die ergens op een markt drie
van zijn koeien heeft verkocht en dat na een lang verhaal
Het vaatje ‘Bokbier’ werd door onze
deze boer ook nog een varken had verkocht in het
staande deken meegebracht….
plaatselijk café en dat dit varken het, na later bleek,
niet had overleefd.

Dinsdag 3 oktober
Eerste kaartavond in het nieuwe winterseizoen 2017/2018. Aanvang 19:30 uur.

Woensdag 4 oktober
Vanaf 19:30 uur het maandelijkse bestuursvergadering van het bestuur in ons Paviljoen Bomé.
Er is één afmelding van Deken Klaas van de Zanden wegens drukke werkzaamheden in het
buitenland.

Vrijdag 6 oktober
Op verzoek van onze gildeheer Arie Wester zijn er
enkele van onze gildebroeders met het sint
Antoniusgilde uit Beek en Donk meegereisd naar het
Duitse
Kevelaer.
Deze
bedevaart
is
mede
georganiseerd door onze gildeheer. De Lieshoutse
gildebroeders die mee zijn geweest waren Frans
Manders, Ruud Mijnsbergen, Toon Gevers, Piet van
Lierop, Cor van Vegchel, Piet Swinkels en ere-deken
Karel Berkhof.
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Zondag 8 oktober
Heilige Mis met de bisschop als voorganger. Dit ter gelegenheid van
de vrijwilligersdag Laarbeek Op uitnodiging van de organisatie zijn alle
5 Laarbeekse gildes uitgenodigd met een afvaardiging om deze
eucharistieviering bij de te wonen. Een afvaardiging van 4
gildebroeders van ons gilde heeft acte de préséance gegeven. Dit
waren koning Peter van der Burgt, Hoofdman Willem van Pelt, Vaandrig
Jos Kuipers en eerste deken Gerard Verhoeven.
Om 12:30 uur verzamelen meer dan 13 gildebroeders van ons gilde op
de parkeerplaats bij het gemeentehuis in Beek en Donk om acte de
préséance gegeven tijdens het evenement “20 jaar Laarbeek”. Om
13:00 uur wordt er door de 5 Laarbeekse gildes als 1 groep
opgetrokken naar de Muziektuin waar de festiviteiten rondom 20 jaar
Laarbeek zullen plaatsvinden. Er zijn enkele toespraakjes gehouden en
er is gevendeld voor de aanwezige bezoekers. Na de vendelgroet had de burgemeester een tijdje
lang alleen oog voor onze jeugdvendelier Bas van Pelt.

Zaterdag 14 oktober

34e Hoofdliedendag in Den Bosch. Ons gilde zal worden vertegenwoordig door de Hoofdman
Willem van Pelt, deken Frank van de Kam en Gert van Pelt. De Hoofdliedendag staat dit jaar in
het teken van “Verkenning, Herkenning en Erkenning”.

Woensdag 18 oktober
Kaartavond winterseizoen 2017/2018 in ons eigen paviljoen Bomé en de aanvang is 19:30 uur.

Donderdag 19 oktober
Overleg met de burgemeester van de gemeente Laarbeek. Om 13:30 uur worden de Staande
Deken en de Eerste Deken verwacht in het gemeentehuis van Laarbeek in Beek en Donk. Het
gesprek zal gaan over het plaatsen van een schutsboom in het centrum van Lieshout en gezien
het feit dat op het Servaasplein een gildesculptuur staat zou daar een schutsboom niet misstaan.

Zaterdag 21 oktober
Voor vandaag staat de najaarsvergadering van Kring Peelland op de agenda. Deze wordt dit jaar
gehouden in zaal de Weijers, Terhofstadlaan 77 in Someren. Ons gilde zal door onze hoofdman
Willem van pelt en eerste deken Gerard Verhoeven worden vertegenwoordigd. De vergadering
vangt om 19:00 uur aan en zal 2 uren gaan duren.

Maandag 23 oktober
Broederavond. Deze broederavond zal ook deze keer onder leiding van onze Hoofdman Willem
van Pelt staan. De aanvang is 20:00 uur

Donderdag 26 oktober
Voor vandaag is er een excursie aangevraagd door Herman van Loen, huisarts in ruste uit Lieshout.
Herman wil een vijftiental studiegenoten laten weten wat een gilde precies betekend voor de
gemeenschap vroeger en nu. Ze worden ontvangen door Karel Berkhof die zijn kennis van de gildes
door de eeuwen heen overbrengt. Daarna wordt er geschoten met de kruisboog en wordt er met
een flobertgeweer geschoten voor de titel Koning van de Dag.
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Zaterdag 28 oktober
Van de Rabobank is er een uitnodiging gekomen voor de finale van
de Rabobank Club Campagne. Alle deelnemende verenigingen uit
Aarle Rixtel, Lieshout en Mariahout worden vanaf 14:30 uur tot
16:30 uur verwacht bij de Rabobank op de Heuvel in Lieshout voor
de overhandiging van een cheque voor de eigen clubkas. Veel leden
hebben een stem uitgebracht op het Sint Servatius gilde. Er
stond een aardig bedrag op deze cheque wat op onze rekening
gestort zal gaan worden. Namens ons gilde waren bij deze
uitreiking onze staande Deken Frans Manders en tweede deken Piet van der Burgt op het plein
aanwezig. Er blijken 163 Rabobankleden op ons gilde gestemd te hebben en iedere stem bleek
€4.47 waard te zijn… Allen die het gilde een warm hart toedragen: Bedankt.
Om 18:00 uur is er verzameld door de gildebroeders en sjerpdragers bij het paviljoen. 15 minuten
later is er vertrokken naar Mariahout om een vendelhulde te brengen bij het gouden paar Adriaan
en Dora Donkers van Veijfeijken die om 18:30 uur zal plaatsvinden bij de feestzaal van café de
Pelgrim. In de toespraak die door onze hoofdman wordt gegeven memoreert hij de goede
onderlinge verstandhouding met de buren van het gildeterrein. Zij wonen er al meer dan 50 jaar
en het gilde flink aantal jaren minder. Er wordt verteld hoe het allemaal is begonnen en dat we
voor de tweede keer, zeker voor Dora, een vendelgroet
komen brengen ter gelegenheid van een jubileum dat
gevierd werd. Op 5 juli 1995 is het gilde bij Adriaan en
Dora geweest voor het brengen van een vendelhulde
ter gelegenheid van de Koninklijke onderscheiding die
Dora toen heeft mogen ontvangen. Vandaag staan ze als
middelpunt van allen die hen een warm hart toe dragen
tijdens de vendelhulde voor dit gouden paar. Na het
feliciteren wordt er nog een groepsfoto van het
bruidspaar met het gilde gemaakt.

Dinsdag 31 oktober
Kaartavond winterseizoen 2017/2018 in ons eigen paviljoen Bomé en de aanvang is 19:30 uur

Zondag 5 november
Geweerschieten Gildeterrein Bomé kring Peelland.

Maandag 6 november
Vanaf 13:00 uur de maandelijkse werkdag op het gildeterrein Bomé door enkele leden.

Dinsdag 7 november
Herenoverleg in het paviljoen Bomé. Het onderwerp wat op deze avond besproken zal worden is
o.a. de vervanging van onze voorzitter die tijdens de voorjaarsvergadering zijn voorzittershamer
zal neerleggen. De aanvang is 20:00 uur.

Woensdag 8 november
Voor vandaag hebben we een uitnodiging van het Heilig Kruisgilde uit Gerwen ontvangen voor de
leden van het Sint Servatiusgilde om met de kruisboog te komen schieten in Gerwen. Dit is in hun
‘binnenbaan’ op de Schutsherd aan het Lankveld 10 in Gerwen.
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Zondag 12 november
Met Leedwezen heeft het gilde kennis moeten nemen van het
onverwachte overlijden van onze broeder Frans van Rooij.
Frans van Rooij, sinds 1981 lid van onze vereniging en na enkele jaren
is hij in 1985 als gildebroeder toegetreden. Sinds die tijd is hij onze
standaardruiter. De man te paard, die zigzaggend voorop gaat om de
weg vrij te maken voor het optrekkende gilde. Vele jaren ‘vervoerde’
Frans met zijn koets de koningsparen tijdens de tocht naar het
gemeentehuis op kermismaandag in Lieshout, de dag van het
koningschieten. Ook vervoerde hij met zijn koets gildebroeders die
in het huwelijk traden of tijdens de gildedoop in 1992, toen het
gildeprinsesje Tessa werd gedoopt en waar het gilde bij aanwezig
† Frans van Rooij
1936 - 2017
was.
Als het niet nodig was om als standaardruiter op te treden, was
Frans er toch altijd bij, als Piekdrager, zelden liet hij iets voorbijgaan.
Op gildedagen, de paardentrailer aan de Mercedes gekoppeld om samen met Anna op pad te gaan
met het gilde. Veelal
genietend van alles om zich
heen en de gezelligheid.
We hebben veel gelachen
met hem, weinig was hem
te dol. Wie van de “oudere”
broeders kan het zich niet
herinneren, dat Frans zijn
paard zelfs de kroeg mee
in nam. Daar zijn zelfs
foto’s van waarbij de
grootste glimlach bij Frans
te vinden was. Ook bij het
“trainen” van een nieuw
paard, viel er te lachen.
Het
zadel
zat
niet
Het paard van Frans ‘poseert’ in de zaal van Hotel Brox.
helemaal goed vast en
langzaam zagen wij Frans
ondersteboven draaien op het Paard…
Een gildebroeder van het zuiverste soort. Altijd bereid om een ander te helpen zonder veel
vragen te stellen en als het nodig was kreeg je een goed advies. Door zo te zijn en te leven, met
grote inzet voor het gilde en vele andere verenigingen, was hij ook verdienstelijk begiftigd met
diverse onderscheidingen en niet van de minste soort:
- Koninklijke onderscheiding
- Gregorius onderscheiding
Het berijden van zijn paard ging de laatste jaren niet meer en Frans gaf te kennen dat niet meer
voor ons te kunnen doen. Later vertelde hij dat hij niet meer bij machte was om bij uitrukken
mee te gaan. De gildebroeders vonden dit jammer maar respecteerde zijn beslissing.
Nu rest ons niets dan goede herinneringen te koesteren aan een fijn en aimabel mens. Dat de
wijze hoe hij broeder was, over ons allen uit mag stralen en wij daar iets van oppakken.
In overleg met de familie zal er a.s. donderdag 16 november met gilde-eer afscheid van Frans
genomen worden. De requiemmis begint om 10.30 uur in parochiekerk Onze Lieve-Vrouw van
Lourdes te Mariahout. Daarna zal Frans door het gilde naar zijn laatste rustplaats worden
gebracht.

2017 Secretarieel Jaarverslag Sint Servatius Gilde

Blad 31 van 34

Dinsdag 14 november
Najaarsvergadering in ’t café van Lieshout aan de Dorpsstraat 58 in Lieshout voor de leden van
het Sint Servatiusgilde. Een van de korte ledenvergaderingen die hebben plaatsgevonden. Om
20:15 uur opende onze staande deken deze vergadering met een Christelijke groet en om 20:35
uur werd deze vergadering, wederom met een Christelijke groeten door onze staande deken
gesloten. Tijdens deze vergadering heeft Frans Manders te kennen gegeven dat hij bij de
volgende ledenvergadering, voorjaar 2018, als staande deken zal aftreden en dat hij niet
herkiesbaar zal zijn.

Woensdag 15 november
i.v.m. Het overlijden van onze gildebroeder Frans van Rooij is de kaartavond voor de leden van
vanavond geannuleerd.

Donderdag 16 november
Vandaag gaan onze
gildebroeders
onze
medebroeder
Frans
van Rooij naar zijn
laatste
rustplaats
begeleiden.
Voorafgaande aan zijn
teraardebestelling is
er een requiemmis die
om 10.30 uur in
parochiekerk
Onze
Lieve-Vrouw
van
Lourdes te Mariahout
zal
beginnen.
In
overleg met de familie
zal zijn uitvaart met
gilde-eer zijn.

Tijdens de requiemmis is de baar geflankeerd door 4 gildebroeders.

Het plotselinge overlijden van Frans is bekend gemaakt bij alle gildebroeders van kring Peelland
met het verzoek dat, wanneer zijn naar zij naar Mariahout zullen komen, dan in hun gilde uniform
gekleed zullen zijn.
Samenkomst zal zijn op het kerkplein in Mariahout 10.00-10.15 uur, de gildebroeders van het Sint
Servatiusgilde zullen daar aanwezig zijn om de genodigden te ontvangen.

Maandag 27 november
Uitnodiging ontvangen van het Bondsbureau KNTS met de vergaderstukken voor de
ledenvergadering. Namens het Sint Servatiusgilde zullen Klaas van de Zanden en Frank van de
Kam aanwezig zijn.

Dinsdag 28 november
Kaartavond winterseizoen 2017/2018 in ons eigen paviljoen Bomé en de aanvang is 19:30 uur

Maandag 4 december
Vanaf 13:00 uur de maandelijkse werkdag op het gildeterrein Bomé door enkele leden.
Herenoverleg in het paviljoen Bomé. Het onderwerp wat o.a. op deze avond besproken zal worden
is de vervanging van onze voorzitter. Hiervoor zal de procedure doorgelicht gaan worden. De
aanvang is 20:00 uur.
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Zondag 10 december
Jaarvergadering Jeugdcommissie Kring Peelland in Helmond. De aanvang is 10:30 uur. Het adres:
Antonianenpad 1, Helmond (gildeterrein st. Antonius abt). Ons gilde is hier vertegenwoordigd
door onze hoofdman Willem van Pelt

Dinsdag 12 december
Om 19:30 uur is de laatste bestuursvergadering van dit jaar. Op de agenda staat o.a. het
vaststellen van de agenda voor het gilde in 2018. Ook deze keer is de vergadering in ons Paviljoen
Bomé aan de Beemdkant 30.

Woensdag 13 december
Kaartavond winterseizoen 2017/2018 in ons eigen paviljoen Bomé en de aanvang is 19:30 uur

Donderdag 14 december
Een afvaardiging van het bestuur is naar het gemeentehuis gevraagd voor een onderhoud met
wethouder Frans van Zeeland en bouwkundige, Dhr. R. Rovers. Dit i.v.m. de aanvraag voor het
plaatsen van een ‘schutsboom’ op het Servaasplein. Dit wordt dat een monument ter herinnering
aan het 600 jarig bestaan van het gilde in het jaar 2020. Namens het
bestuur waren dit Frans Manders en Gerard Verhoeven.
Ook op deze donderdag is een afvaardiging van het gilde naar het
gemeentehuis in Beek en Donk getogen voor het bijwonen van de
buitengewone raadsvergadering ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van Frans Biemans. Aansluitend werd er door de gezamenlijke
Laarbeekse gilden een vendelhulde gebracht aan Frans die hier
zichtbaar van heeft genoten. Na de vendelhulde werd Frans een receptie
aangeboden die ook de Laarbeekse gilden is bezocht.

Zaterdag 16 december
Op 12 december heeft het gilde met leedwezen kennisgenomen van het
overlijden van ons lid Annie van de Laar – Jacobs.
Annie was sinds 19 oktober 1995 lid van het Sint Servatiusgilde.
In de morgen van deze zaterdag heeft een afvaardiging van het gilde de
requiemmis bijgewoond.
Deze begon om 11:00 uur in de Sint Servaaskerk in Lieshout. Hierna hebben
we haar mee begeleid naar haar laatste rustplaats op het parochiekerkhof
in Lieshout.
Het gilde werd vertegenwoordigd door Toon Gevers, Ger van Pelt, Jan
Manders en Gerard Verhoeven.

† Annie van de
Laar - Jacobs
1924 - 2017

Donderdag 28 december
‘Herenoverleg’ in het paviljoen Bomé. Bestuur en sjerpdrager komen bijeen. Het onderwerp op
deze avond besproken wordt is de opvolging van onze voorzitter. Deze keer is het de voortgang
in deze. De aanvang is 20:00 uur.
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Graag dank ik díe gildebroeders die voor mij voortreffelijke (sfeer)verslagen hebben geschreven
van enkele evenementen waarbij ikzelf, om verschillende redenen, niet aanwezig kon zijn. Al hun
verhaaltjes heb ik in dit jaarverslag, al dan niet aangepast, kunnen gebruiken. Ook dank aan de
fotografen. Door hun bijdrage is het 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

