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Uit registratie van oude dekenaten (documenten) blijkt dat het 
gilde zeker al voor 1420 bestond, maar wordt dat jaar 
aangenomen als officieel oprichtingsjaar.  
Door onder andere de tweede wereldoorlog werd het gilde een 
‘slapend gilde’ hoewel er regelmatig schietwedstrijden 
plaatsvonden door enkele schutters. Het duurde tot ver in de 
jaren 80 van de 20ste eeuw eerdat het gilde, onder de bezielende 
leiding van Toon Gevers, weer in volle bloei werd gereactiveerd. 
Op 3 januari 1981, tijdens de receptie die ter gelegenheid van het 
koperen ambtsjubileum van burgemeester P.A.C.C. van Hout, die 
in Sporthal de Klumper, die toentertijd nog in ‘De Klumper’ stond, 
was georganiseerd. Hier trad het Sint Servatius Gilde in vol-ornaat na al die ‘slapende jaren’ 
naar buiten. Er waren toen 13 gildebroeders en 1 sjerpdrager die vanaf deze datum 
dienstbaar aan de Lieshoutse en Mariahoutse gemeenschap waren maar ook ver daarbuiten.  
Dit secretarieel jaarverslag 2020 zou eigenlijk een groot aantal pagina’s moeten bevatten. 
Het zou een bijzonder jaar gaan worden voor het Lieshoutse gilde want een bestaan van 600 
jaren is reden genoeg om veel aandacht te schenken aan een jubileum.  
Precies één eeuw geleden werd in Lieshout een groots vrij gildefeest gehouden. Dit was toen 
ter gelegenheid van het 500 jarig bestaan van het gilde. De jaren twintig en dertig van de 
20ste-eeuw waren een bloeitijd in de historie van de Lieshoutse gildegeschiedenis.  
Zes eeuwen Sint Servatius Gilde in Lieshout. Een viertal feestdagen waarop het 600 jarig 
bestaan gevierd zou gaan worden met verschillende activiteiten waren tot in de puntjes 
georganiseerd, weliswaar in een iets kleinere vorm dan in 1920. Ook bij alle activiteiten ter 
gelegenheid van dit 600 jarig bestaan waren voor iedereen toegankelijk.  
 

Helaas heeft de Coronapandemie dit allemaal niet waar kunnen maken. Begin maart van dit 
jaar stond het leven stil door het Covid-19 virus wat in enkele maanden tijd wereldwijd werd 
verspreid. Na maart zijn in het gehele land alle activiteiten geannuleerd. Het zal waarschijnlijk 
nog tot ver in 2021 gaan duren voordat het gewone leven weer op gang zal komen met in 
achtneming van de voorschriften die door de rijksoverheid zijn bepaald in samenwerking met 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
 

U gaat dit allemaal lezen in dit jaarverslag wat voor u ligt of voor u op het beeldscherm staat.  
 

Dit jaarverslag bevat allerlei wetenwaardigheden betreffende het jaar 2020 en op volgorde 
van data en ongetwijfeld zullen er ‘zaken’ ontbreken. Mocht dit zo zijn dan mijn excuses 
hiervoor.  

 

Wat niet opgenomen is zijn de uren waarop ons gildepaviljoen BoMé geopend is voor alle 
gildeleden. Het paviljoen is het hele jaar door iedere donderdagavond geopend vanaf 19:00 
uur tot 22:00 uur, behoudens de momenten wanneer het gilde moet uitrukken en/of op 
feestdagen. 

 

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. 
 

Rest mij u veel leesplezier te wensen. 

 
 

Gerard Verhoeven,  
1e Deken en gildekoning. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koningspaar 

Gerard en Henjo 

Verhoeven-Meulendijks 

2019-2020 
Door de coronapandemie een “Verlengd koningschap tot 2021” 

 
 

 



 
Mark Lommen 

 

 
 
 
 
 
 

 
Donderdag 2 Januari 

Nieuwjaarsreceptie bij de gemeente Laarbeek. Alle inwoners, afgevaardigden 
van verenigingen/instellingen en anderen waren welkom om met het 
gemeentebestuur het glas te heffen op 2020. Het koningspaar Gerard en Henjo 
Verhoeven, staande deken Mark Lommen, hoofdman Willem van Pelt en Ere-
koning Leon van Loon vertegenwoordigden het Sint Servatius Gilde tijdens deze 
receptie die plaatsvond in het gemeentehuis. 

 
 
Zaterdag 4 Januari 

 
Nieuwjaarreceptie Sint Servatius Gilde in ons eigen paviljoen BoMé. Zoals de laatste jaren 
gebruikelijk is zijn de gildebroeders in hun gildekledij. Een gezellige bijeenkomst die bestemd is 
voor alle leden. Tijdens de toespraak van onze staande deken Mark Lommen kwamen de 
activiteiten aan de orde die georganiseerd zijn voor het jubileumjaar waarin we nu zijn beland. 

Feestweekend van 18 en 19 januari 2020, een mini gildendag op 21 juni, het 
federatietoernooi vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden wat op 
20 september zal gaan plaatsvinden en de schenking aan de gemeenschap van 
Lieshout in de vorm van een schutsmast die op het Servaasplein geplaatst zal 
gaan worden als blijvende herinnering aan het 600 jarig bestaansfeest van het 
Sint Servatius Gilde. 

 
 Maandag 6 Januari 

 Eerste maandag van de maand. Vanaf 13:00 uur is het voor een groep vrijwilligers van het gilde 
een middag van onderhoud aan het gildeterrein en aan de gebouwen die op het gildeterrein 
staan. De werkzaamheden duren tot ca 16:00 uur. 
Ieder gildelid die zin en tijd heeft om mee te komen helpen is van harte welkom en de koffie 
staat klaar. 
 

Dinsdag 7 januari  
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 8 januari 

Bestuursvergadering 166. Deken Klaas van der Zanden 
heeft afgemeld. Tijdens deze vergadering was het 
stichtingsbestuur van de Jan Merkelbach Collectie 
uitgenodigd. De jaarvergadering van deze stichting 
wordt volgens afspraak ieder jaar gehouden tijdens de 
eerste bestuursvergadering van het gilde in het nieuwe 
jaar. Het stichtingsbestuur bestaat nog altijd uit Karel 
Berkhof, voorzitter, Herman van Loen secretaris en Ben 
Swinkels, bestuurslid.  

 
Burgemeester Frank van der Meijden met een toast op het nieuwe jaar 

 
Gedeelte van de Jan Merkelbach 

Collectie 

 



 
 
Zondag 12 januari 

Jaarvergadering commissie geweerschieten kring Peelland die dit jaar werd gehouden in het 
onderkomen op het schietterrein van het Sint Hubertus gilde Liessel aan de Tramweg 29. De 
aanvang is 10:00 uur. Het Sint Servatius Gilde is vertegenwoordigd door 2e deken Bert van den 
Biggelaar en deken Klaas van der Zanden. 

 
 

Ook op deze zondag vond er in de studio van omroep Kontaktfm, de lokale radiozender van 
Laarbeek, in hun zondagmiddagprogramma Laarbeek Sport Extra een interview plaats met 
staande deken Mark Lommen, Koning Gerard Verhoeven en hoofdman Willem van Pelt. Zij 
waren genodigd door Frans Koppens, reporter bij dit radiostation. Deze genodigden mochten de 
extra activiteiten van het jubileumjaar van het Sint Servatius Gilde toelichten in een 
rechtstreekse radio-uitzending van 13:00 uur tot 14:00 uur. 

 
Dinsdag 14 januari 

Jaarvergadering van de stichting Sint Servatius Gilde Lieshout. Hier waren aanwezig Ferd van 
Hout, voorzitter, Anny van Lierop, secretaris, Dirk van de Laar penningmeester en de 
bestuursleden Piet van der Burgt en Gerard Verhoeven. Piet van der Burgt was aftredend en is 
vervangen door Bert van de Biggelaar. Ook Bert was uitgenodigd voor deze vergadering. 
Afgesproken is dat de stichting binnenkort zal opgaan in het gilde. De stichting wordt niet 
opgeheven maar zal slapend worden gehouden en wanneer het van toepassing zal zijn wordt 
het weer actief. Voorstel is om de het huidige bestuur te vervangen door het huidige bestuur 
van het gilde. Dit zal in de eerstvolgende bestuursvergadering van het gilde worden besproken. 

 
 

 Ook op deze dinsdag vond in Beek en Donk het hoofdmannenberaad plaats. Dit is een 
overlegorgaan van de vijf Laarbeekse gilden die regelmatig bij elkaar komen wanneer daar een 
aanleiding voor is. Voorbeeld hiervan is het Laarbeek koningschieten, telkenjare op de laatste 
zondag van de maand april. Hoofdman Willem van Pelt heeft vanavond het gilde 
vertegenwoordigd. 

 
De aanloop naar 18 en 19 januari 

In het weekend van 18 en 19 januari vinden de eerste festiviteiten plaats. 
Hiervoor begonnen op maandag 13 januari de voorbereidingen door de 
commissieleden die de organisatie van de receptie en tentoonstelling op 
zich hadden genomen. Zo betreft het bijvoorbeeld de voorbereidingen 
bestaande uit het poetsen van het koperwerk en gildezilver voor de 
tentoonstelling die op zaterdag van start zal gaan en voor de H. Mis die op 
zondag 19 januari op het programma staat. Er moest nog het een en ander gebeuren. De 
commissie is hier tot op de zaterdag mee bezig geweest. Tijdens de tentoonstelling kunnen de 
bezoekers door middel van foto’s, video-opnames, schilderijen, boeken, gildezilver e.d., de 
geschiedenis van het Lieshoutse gilde gedurende de laatste 600 jaren zien. Er wordt natuurlijk 
aandacht besteed aan de Jan Merkelbach Collectie maar ook allerlei andere oudere en recentere 

gilde-attributen zullen worden tentoongesteld. De 
inrichting van die tentoonstelling is mede verzorgd door 
de Heemkundekring ’t Hof van Liessent.  
Gelijktijdig met de opening van die tentoonstelling zal er 
een receptie zijn die ter gelegenheid van het 600-jarig 
gestaan is georganiseerd. Namens het gilde zullen 
hiervoor zijn het koningspaar Gerard en Henjo Verhoeven, 
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hoofdman Willem van Pelt en staande deken Mark Lommen de felicitaties in ontvangst gaan 
nemen. 
 
 
Op zondag 19 januari zal er om 10:00 uur een H. Mis in de Servatiuskerk gehouden worden. 
Voorganger zal hier gildeheer Pater Arie Wester zijn. De H. Mis werd muzikaal verzorgd door het 
KBO-seniorenkoor Vogelenzang uit Lieshout en het gemengd koor Marcanto uit Mariahout. Na 
afloop van de H. Mis zal de tentoonstelling nog even geopend blijven tot ca 14:00 uur. Daarna 
zal alles opgeruimd en opgeborgen worden en is er nog een gezellig samenzijn van de 
gildebroeders met hun partners. 

Zaterdag 18 januari 
Rond 18:00 uur verzamelden de Lieshoutse gildebroeders zich in het gemeenschapshuis aan de 
Grotenhof in Lieshout. Gelijktijdig arriveerden de eerste gasten, gildeleden uit Lieshout en 
Mariahout en belangstellenden. Gildebroeders en gildezuster van de gilden van Kring Peelland 
en omliggende dorpen en enkele leden van BSV 1830 uit Fröndenberg die in uniform gekleed 
naar de receptie zijn gekomen. Ook een afvaardiging van het kringbestuur, burgemeester Frank 
van der Meijden met zijn echtgenote en wethouder Joan Briels zijn aanwezig tijdens de opening 
van de tentoonstelling en de receptie. 
Rond 18:30 uur trokken de 4 Laarbeekse collega gilden samen op naar het gemeenschapshuis 
om een vendelhulde te brengen aan het jubilerende Sint Servatius Gilde. Na enkele woorden 
van orde en welkom door ceremoniemeester Louis Doomernik en hoofdman Willem van Pelt 
roerden de tamboers hun trommen en zwaaiden de vendeliers hun vaandel voor het gilde. Deze 
werden na afloop persoonlijk bedankt door de staande deken, hoofdman en 
het koningspaar waarna het gezelschap naar binnen ging.  
Tijdens de opening van de tentoonstelling door burgemeester Frank van der 
Meijden bood hij namens de gemeente Laarbeek en cheque aan het gilde 
aan en begon een drukbezochte receptie. Tijdens het feliciteren kregen we 

 
v.l.n.r. achterste rij:  

Louis Doomernik, Peter Keursten, Ger van Pelt, Mari Berkvens, Bert van den Biggelaar, Mark Lommen, Hugo Donkers; 
Middelste rij: 

Ad Donkers, Ruud Mijnsbergen, Toon Gevers, Roel van Eijndhoven, Jan Manders, Piet van der Burgt, 
Koningspaar Henjo en Gerard Verhoeven, Keizer Frits Vorstenbosch Klaas van der Zanden, Karel Berkhof, 

Stijn van Vegchel, Piet van Lierop, Piet Swinkels, Willem van Pelt, Jos Kuijpers; 
Onderste rij: 

Bas van Pelt, Max van Pelt, Frank van de Kam, Theo Gevers, Corné van Overbeek, Frans Manders, Gerrit van Kaathoven, 
Rini van Kaathoven, Martien Thoonen, Cor van Vegchel, Peter van der Burgt en Pierre Steegs. 

 
Ontbrekend zijn die gildebroeders die niet aanwezig konden zijn tijdens het maken van deze foto: 

Gildeheer Arie Wester, ere-koning Leon van Loon, Jan van de Laar jr., Peter van Kaathoven, 
Stefan van Vegchel, Tom Swinkels en Maarten Engels. 
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ook allerlei vragen. Een van de bezoekers kwam met een vraag die niet ‘zo-even’ beantwoord 
kon worden. Zijn vraag was het volgende: Vorig jaar bestond de  
plaatselijke bierbrouwerij 300 jaar. Het Sint Servatius Gilde bestaat nu 600 jaar. Wat hebben die 
gildebroeders in de eerste 299 jaar ‘getutterd’ wanneer het gilde moest gaan optrekken?  
Tja… of daar nog achter te komen is… We gaan het voorleggen aan de heemkundekring ‘t Hof 
van Liessent. Die weten n.l. heel veel over Liessent. 
 

Om 20:00 uur kwam harmonie Sint Caecilia een serenade brengen. Na enkele toespraken van 
een van de commissarissen en dankwoord door de hoofdman van het Sint Servatius Gilde 
brachten zij enkele marsen ten gehore en het bekende lied ‘lang zullen ze leven’. Hierna ging het 
gehele gezelschap naar binnen. Het bleef nog lang gezellig in het gemeenschapshuis aan de 
Grotenhof in Lieshout. 

 

Zondag 19 januari 
In dit jubileumweekend stond voor deze zondag een H. Mis en de tentoonstelling op het 
programma. De Lieshoutse gildebroeders verzamelden vandaag iets eerder dan gisteren. Om 
09:30 uur werden ze wederom in het gemeenschapshuis verwacht en tegelijkertijd arriveerden 
ook de gildebroeders en gildezusters van de genodigde gildes uit kring Peelland en de 
buurgilden. Om 09:50 uur trok het gilde op naar de kerk. Het Lieshoutse gilde voorop, met ook 
onze bazuinblazer(s) die voor het eerst te horen waren tijdens het optrekken van het gilde en 
daarachter de genodigde gildebroeders en gildezusters. 
Een bonte stoet liep langs het voormalige gemeentehuis 
van Lieshout en via het Franciscushof naar de sacristie 
om onze gildeheer Pater Arie Wester op te halen. Hij was 
vandaag de celebrant in de hoogmis. Twee koren waren 
genodigd om het geheel muzikaal op te luisteren. Dit 
waren het KBO-seniorenkoor Vogelenzang uit Lieshout 
en het gemengd koor Marcanto uit Mariahout. Nadat 
alle aanwezigen konden gaan zitten werd de begroeting 
door gildeheer Pater Arie Wester gedaan. Burgemeester 
Frank van der Meijden met zijn partner, wethouder 
Monika Slaets-Sonneveldt en een afvaardiging van het 
kringbestuur Peelland hadden plaatsgenomen in de voor hen gereserveerde banken. Het 
openingswoord kwam van de staande deken Mark Lommen. Onze keizer Frits Vorstenbosch had 
de eerste lezing en de tweede lezing kwam van de hoofdman Willem van Pelt. Hij las de inhoud 
voor van een homilie van Mgr. H.L.M. Hurkmans, die betrekking had op de diepgewortelde 
traditie van de eed van trouw aan God van het gilde. De voorbeden werden gedaan door 
vendelier Frank van de Kam, tamboer en tevens koning van het gilde Gerard Verhoeven en 
schutter Peter van der Burgt. Als acoliet trad Piet van Lierop op en dit ging hem over het 
algemeen goed af. Alle gildebroeders en zusters 
offerden, volgens traditie, op de gildetrom die Frans 
Manders voor het altaar had neergezet en Bas en Max 
van Pelt gingen rond met de collecteschaal. Na het 
uitreiken van de communie werd, voordat de gildeheer 
het slotwoord, zending en zegen uitspraak, de eed van 
trouw aan het kerkelijk gezag gepleegd door 
vaandeldrager Jos Kuijpers en werd daarna door alle 
aanwezigen het Sint Servaaslied, de versie van Floris van 
der Putt, gezongen. 
 

Hierna vertrok het gilde vanuit de kerk naar het gemeenschapshuis voor een koffietafel. Onze 
aspirant gildbroeder Martien Thoonen, de warme bakker uit ons dorp, had twee krentenbroden 
gebakken en deze aan het gilde geschonken. De twee krentenbroden hadden een gezamenlijke 

 
 

Aspirant gildebroeder en bakker van beroep 
Martien Thoonen met een van zijn geschonken 

krentenbroden 

 
 

Wanneer het gilde de kerk intrekt zwaaien    
de vendels over de hoofden van de 

kerkbezoekers 
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lengte van 3 meter en mochten door het koningspaar worden ‘aangesneden’. De gildebroeders 
en gildezuster en overige bezoekers van de jubileummis kregen koffie en/of thee aangeboden in 
de Foyer van het Gemeenschapshuis en ook aan hen werd krentenbrood aangereikt. 
 

Na binnenkomst werd de tentoonstelling weer toegankelijk gemaakt voor de bezoekers die in 
het begin vooral bestonden uit de mensen die vanuit de kerk waren meegekomen, maar later 
ook door bezoekers die kwamen kijken naar de historie van het Lieshoutse gilde. 
 

Even na 14:00 uur werd alles opgeruimd en teruggebracht 
naar ‘daar waar het lag’ en begon de afsluiting van het 
jubileumweekend in het kleine zaaltje van het 
gemeenschapshuis. Ook hier bleef het nog een hele poos 
gezellig en omstreeks 17:00 uur kwam er een einde aan 
dit jubileumweekend. 
 
 

Er volgt een kleine indruk via foto’s van dit feestelijke weekend. 
 

 
Opening van de tentoonstelling 

 
Door burgemeester Frank van der Meijden 

 
  Koning en koningin Gerard en Henjo Verhoeven      Genodigden wachten op de opening van de tentoonstelling 

 
En de belangstelling was groot. 
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Dinsdag 21 januari 

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 22 januari 

Het eerste overleg met de diverse commissies van de Noord Brabantse Federatie van 
Schuttersgilde heeft vandaag plaatsgevonden in gildepaviljoen 'BoMé' in Lieshout. De 
federatiecommissies van vendelen, trommen en bazuinblazen en standaardrijden is hiervoor 
uitgenodigd. De aanvang was om 20:00 uur 

 
Zondag 26 januari 

Jaarvergadering commissie trommen en bazuinblazen. Deze werd gehouden in het onderkomen 
van de schietaccommodatie ’t Wipke, aan de Zwinkelweg in Beek en Donk. De aanvang is 10:30 
uur en het Sint Servatius Gilde zal worden vertegenwoordigd door Gerrit van Kaathoven en 
Gerard Verhoeven. 

 
Vrijdag 31 januari 

Deze vrijdag zal de verjaardag 
van de beschermheer worden 
gevierd. 
Om 19:30 uur verzamelden de 
geüniformeerde leden in het 
gildepaviljoen 'BoMé' waarna 
deze naar de Deensehoek 
vertrokken om een 
verdelgroet te gaan brengen 
aan Tom en Ellen Swinkels bij 
de showroom van het bedrijf 
van Tom. Klokslag 20:00 uur stond het gezelschap voor de ingang van deze showroom waar we 
door Ellen en Tom werden ontvangen. Na het toespraakje en het overhandigen van de 
traditionele cadeaus uit handen van onze staande deken Mark Lommen, de hoofdman was 
helaas geveld door de griep, nam de commandant Ad Donkers het over en liet de tamboer, 
bazuinblazers en vendeliers de vendelgroet brengen. Na deze groet werden ze bedankt door 
Tom en werden we verzocht om naar binnen te komen, de koning voorop. Na het maken van de 
foto was er een gezellig samenzijn en om 22:00 uur ging iedereen weer huiswaarts.  

 
Maandag 3 februari 

 Eerste maandag van de maand. Vanaf 13:00 uur is het voor een groep vrijwilligers van het gilde 
een middag van onderhoud aan het gildeterrein en aan de gebouwen die op het gildeterrein 
staan. De werkzaamheden duren tot ca 16:00 uur. 
Ieder gildelid die zin en tijd heeft om mee te komen helpen is van harte welkom en de koffie 
staat klaar. 
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Dinsdag 4 februari 

Een vendelhulde in de late avond voor een inwoner van Lieshout i.v.m. een koninklijke 
onderscheiding. Het is een 
kille en donkere avond, deze 
dinsdagavond 4 februari, als 
het gilde om 21:00 uur gaat 
verzamelen. Dit keer in het 
horecagedeelte van sporthal 
de Klumper. De gildebroeders 
worden daar gastvrij ont-
vangen en er is ruimschoots 
de tijd om de vlaggen aan de 
stokken te bevestigen en de 
trommel-vellen te spannen. 
Om iets voor half 10 trekt het 
gilde op naar de brandweer-
kazerne aan de Papenhoef in 
Lieshout. De harmonie van Lieshout zal aansluiten bij het huis van een 
van hun commissarissen, André Jansen. Koning Willem-Alexander heeft 
Hans van Dam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het 
insigne wat daarbij behoort is bij Hans van Dam, net voor de komst van 
gilde en harmonie, door burgemeester Frank van der Meijden 
opgespeld. Hans was blij verrast en enigszins emotioneel door al deze aandacht. Hans van Dam 
begon ruim 36 jaar geleden bij de vrijwillige brandweer van Lieshout en gaat nu met functioneel 
leeftijd ontslag (FLO). Belangeloos oefent hij echter nog steeds de functie uit van vrijwillige 
oefenleider van brandweeroefeningen. Zijn directe collega’s bij de vrijwillige brandweer van 
Lieshout omschrijven hem als betrouwbaar, iemand die alle ontwikkelingen bijhoudt en altijd 
aan het bedenken is om het nog beter te kunnen maken. Bovendien is hij secuur en kun je van 
hem op aan omdat hij altijd zijn afspraken na komt. Aangezien een goed functionerend en 
geolied brandweerkorps altijd in de buurt is geeft dit de inwoners van Lieshout, maar ook 
daarbuiten, een gerust gevoel. Na de toespraak van onze hoofdman Willem van Pelt wordt door 
de harmonie het Wilhelmus gespeeld en brengt het gilde een welverdiende vendelhulde aan 
deze gedecoreerde brandweerman. De felicitaties worden gegeven en in de kantine van de 
brandweerkazerne zijn drankjes en hapje klaargezet. 

 
Woensdag 5 februari 

Senioren geweerschieten Beek en Donk. Locatie Schietterrein 't Wipke Zwinkelweg Beek en 
Donk. De aanvang is 13:00 uur.  

 
 

 In de avonduren vond de 167e bestuursvergadering plaats in het gildepaviljoen BoMé. De 
aanvang was 20:00 uur met een overvolle agenda. 

 
Dinsdag 11 februari 

Kaartavond voor de leden seizoen 2019-2020 in het gildepaviljoen BoMé. Aanvang 19:30 uur. 
Het gildepaviljoen BoMé is vanaf 19:00 uur open. Deze kaartavond stond gepland voor di. 4 
februari en is naar deze datum verzet i.v.m. het optrekken van het gilde naar aanleiding van het 
uitreiken van een koninklijke onderscheiding op die dag. 
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Zaterdag 15 februari 

Het gilde heeft een uitnodiging 
ontvangen vanuit BSV 1830 
Fröndenberg voor hun ‘Winter-
bal’. 3 Gildebroeders en een ere-
deken zijn afgereisd naar dit 
Duitse plaatsje om het Sint 
Servatius Gilde te vertegen-
woordigen. Het koningspaar 
Gerard en Henjo Verhoeven en 
hun lijfwachten Ger van Pelt en 
Peter Keursten samen met hun 
partners José en Jo. Ook ere-deken Louis Doomernik met partner Wilhelmien gaf acte de 
preseance op deze avond. (zie foto) 

 
Dinsdag 18 februari 

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

 
Maandag 2 maart 

 Eerste maandag van de maand. Vanaf 13:00 uur is het voor een groep vrijwilligers van het gilde 
een middag van onderhoud aan het gildeterrein en aan de gebouwen die op het gildeterrein 
staan. De werkzaamheden duren tot ca 16:00 uur. 
Ieder gildelid die zin en tijd heeft om mee te komen helpen is van harte welkom en de koffie 
staat klaar.  

 
 

Ook op deze maandag heeft er een broederavond plaatsgevonden. ‘Effe bijkletsen onder elkaar’ 
zoals dat wordt genoemd. Twee gildebroeders hebben te kennen gegeven geen gildebroeder 
meer te willen zijn. Hoofdman Willem van Pelt heeft gesprekken gevoerd met beide leden en 
hun argumenten van hun beslissing aangehoord. Willem heeft tijdens deze broederavond hier 
zijn zegje over gedaan en zijn boodschap was duidelijk en diplomatiek.  
De aanwezige broeders hebben gestemd over de toelating van de aspiranten als gildebroeder en 
Ad Donkers is met instemming van de aanwezige gildebroeders met ingang van 2 maart de 
commandant. 
 

Dinsdag 3 maart 
Kaartavond voor de leden seizoen 2019-2020 in het gildepaviljoen BoMé. Aanvang 19:30 uur. 
Het gildepaviljoen BoMé is vanaf 19:00 uur open.  

 
 

Bestuursvergadering om 20:00 uur en i.v.m. de kaartavond is er uitgeweken naar het kantoor 
van garagebedrijf Bitech aan de Stater 38 in Lieshout. 

 
Zaterdag 7 maart 

Jaarvergadering Kring Peelland in Liessel. Locatie zaal Het 
Lijssels Vertier, Hoofdstraat 60, Liessel. De aanvang is 10:00 
uur en zal duren tot ca 15:00 uur.  Traditioneel begon deze 
jaar-vergadering met een H. Mis waarna de genodigden aan 
de koffietafel konden aan schuiven. Nadat het serviesgoed 

 
Frans Manders – Willem van Pelt 
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van de tafels was geruimd begon de vergadering waarin drie 
Peellandse gildebroeders tot erelid werden benoemd. 
Het Sint Servatius Gilde werd vertegenwoordigd door Frans 
Manders, die ook namens de SAT-commissie aanwezig was, 
hoofdman Willem van Pelt, Staande deken Mark Lommen en 
1e deken Gerard Verhoeven. 

 
Maandag 9 maart 

Op deze maandagavond is onze hoofdman Willem van Pelt uitgenodigd voor een gezamenlijke 
vergadering van de oranjecomités van Lieshout en Mariahout en de secretaris van de harmonie. 
Dit overleg zal zijn over de optredens van harmonie en gilde tijdens koningsdag 2020 op 
maandag 27 april a.s. 
 

Dinsdag 10 maart 
Het Coronavirus/ Covid-19: 
In de regio Wuhan in China begon in december 2019 een uitbraak van een nieuw 
coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken en gaat al snel de 
gehele wereld over. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en 
luchtwegklachten. Een pandemie van ongekende aard die veel pijn en leed zal 
veroorzaken. Ook in Nederland worden er diverse maatregelen genomen om 
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Noord-Brabant is de meest getroffen 
provincie. Op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (R.I.V.M.) wordt er 
dringend verzocht om samenkomsten van meer dan 100 mensen uit te stellen of af te gelasten. 
Er wordt zelfs gesproken over bijeenkomsten van een aantal van max. 25 mensen en zelfs 
minder. Later wordt dit zelfs verboden voor groepsvorming van meer dan 3 personen en we 
krijgen een zogenaamde anderhalvemetersamenleving. 
De anderhalvemetersamenleving is een voorgestelde ordening van de samenleving waarbij 
mensen anderhalve meter afstand houden van elkaar. De term wordt in Nederland gebezigd 
voor een voorgestelde samenleving waarbij mensen in de publieke ruimte aan sociale 
onthouding doen om een epidemie te voorkomen of in te dammen bij het ontbreken van 
vaccins. Het is dan ook hierdoor dat het bestuur alle evenementen voor de komende tijd heeft 
uitgesteld of afgelast. De eerste was de algemene ledenvergadering voorjaar van 10 maart 2020 
en er volgden er veel meer. 

 
Maandag 16 maart 

Karel Berkhof, ere-deken bij het Sint Servatius Gilde overlijdt vandaag na een 
kort ziekbed in de leeftijd van bijna 81 jaren. Op vrijdag 20 maart werd in 
besloten familiekring afscheid van Karel genomen.  
Wegens het coronavirus kon het gilde geen afscheid van Karel nemen zoals dit 
gebruikelijk is. Alleen onze ere-hoofdman Toon Gevers was bij de genodigden. 
Toon is in gilde-uniform naar deze afscheidsdienst gegaan en heeft namens het gilde een laatste 
groet gebracht met ons hoofdvaan.  
Op een nog te bepalen datum en tijdstip zal het gilde Karel gaan herdenken samen met zijn 
gezin. Bij die gelegenheid zal een naamplaatje met zijn naam daarop gegraveerd worden 
bevestigd op de herdenkingsplaquette die het gildepaviljoen 'BoMé' hangt. 
Achter in deze kroniek is een in-memoriam opgenomen. Voorafgaand aan dit in- 
memoriam het overlijdensbericht van Karel. 

 
 
 
 

 

 
Mark Lommen – Gerard Verhoeven 
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Zaterdag 4 april 
 Hart onder de riem… 

Gehoor gevend aan de oproep vanuit de Kring Land van Cuijk en het radioprogramma ‘Graat en 
De Laat’ bij Omroep Brabant, werd er door 
een 4-tal vendelzwaaiers, t.w. Peter van 
der Burgt, Willem van Pelt met zijn zonen 
Bas en Max, van het Sint Servatius gilde op 
deze zaterdagmiddag een unieke, korte 
vendelhulde bij "Franciscushof" gebracht 
voor de aanwezige bewoners en 
verzorgend personeel van dit verzorgings- 
tehuis als steuntje in de rug in deze voor 
velen zware tijd. Een andere unieke bijkomstigheid was dat de voordraaier tijdens deze hulde 
wel erg jong is. Alles geheel volgens de richtlijnen van het R.I.V.M. i.v.m. afstand e.d. 

 
Maandag 6 april 

 Eerste maandag van de maand. Vanaf 13:00 uur is het voor een groep vrijwilligers van het gilde 
een middag van onderhoud aan het gildeterrein en aan de gebouwen die op het gildeterrein 
staan. De werkzaamheden duren tot ca 16:00 uur. 
Ieder gildelid die zin en tijd heeft om mee te komen helpen is van harte welkom en de koffie 
staat klaar.  

 
Dinsdag 7 April 

Het onvoorstelbare bericht kwam bij het secretariaat dat 
Guus Konings op 29-jarige leeftijd is overleden.  
Guus lag sinds enkele weken op een ic-afdeling van het 
Erasmus MC in Rotterdam als gevolg van het Coronavirus. Op 
maandagavond kreeg hij complicaties en aan de gevolgen van 
die complicaties is Guus in deze vroege morgen overleden. 
Guus was geen lid van het gilde maar was wel onlosmakelijk met het gilde 
verbonden. In 1998 heeft Guus als 9-jarige jongen geposeerd voor de 

beeldengroep ‘Toekomst door samenspel’ 
die op het Servaasplein opgesteld staat, als 
jonge tamboer op skeelers die les krijgt van 
Hannes Dekkers die begin vorige eeuw de 
tamboer bij het Lieshoutse gilde was. 
Inwoners van Lieshout en Beek en Donk 
hebben na het bekend worden van zijn 
overlijden massaal bloemen neergelegd bij 
deze beeldengroep, voor Guus… 
Het coronaleed in Lieshout heeft een 
gezicht gekregen. 
Op Woensdagmiddag 15 april is er in 
familiekring afscheid genomen van Guus. 
Wegens de Corona-maatregelen kon er 
geen afvaardiging van het gilde bij deze 
dienst aanwezig zijn.  

 
 
 

 

 

 
 

Guus Konings rechts op deze foto van de beeldengroep 
‘Toekomst door Samenspel’. 

 

https://www.facebook.com/kringlandvancuijk/?eid=ARCrDcORuZ7HW-1uN70c3ruYyHfWwhSrqip_niEn697hwBdWn2cdpNcFVltzgrSwEH3S7htwQXKQVzjG&fref=tag
https://www.facebook.com/Graatendelaat.omroepbrabant/?eid=ARChKLxa5dAMM88jX7ZxZDtw4mS1CUzkfgaoYej-RYk4-V1Hf6gPVblD_NfS4mmwlNPZKJBtlbqm0EVF&fref=tag
https://www.facebook.com/Graatendelaat.omroepbrabant/?eid=ARChKLxa5dAMM88jX7ZxZDtw4mS1CUzkfgaoYej-RYk4-V1Hf6gPVblD_NfS4mmwlNPZKJBtlbqm0EVF&fref=tag
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Zaterdag 11 april 

Vorige week zaterdag, 4 april, was er door ons gilde al gereageerd op de oproep vanuit de Kring 
Land van Cuijk en het radioprogramma Graat en de Laat wat door Omroep Brabant wordt 
uitgezonden. Men vroeg om op deze dag een vendelhulde te brengen bij een gekozen instelling 
voor de inzet van personeel en aan de bewoners. Ons gilde koos voor het Franciscushof in 
Lieshout. U hebt dit al kunnen lezen. 
Voor vandaag dus een hernieuwde 
oproep van het programma “Graat en 
de Laat van Omroep Brabant” en via de 
gildekring Land van Cuijk. Een aantal 
vendeliers van het Sint Servatius gilde is 
opnieuw op pad gegaan om op 
verschillende plaatsen in Lieshout en 
Mariahout een vendeldemonstratie te 
geven op het lied “Brabant” van Guus 
Meeuwis.  
Deze keer zijn bezocht: De bejaarden-
woningen aan de “Nieuwe Erven” door 
Peter van der Burgt en bij “het 
Laarhuys” in Lieshout zwaaiden Bas en 
Max van Pelt hun vendels voor de 
bewoners en het personeel. Willem van 
Pelt zwaaide zijn vendel op het 
Servaasplein bij de beeldengroep 
‘Toekomst door samenspel’ wat 
momenteel volop in de belangstelling 
staat. 
De vendeliers hebben applaus mogen 
ontvangen van vele passanten en vele 
goedkeurende blikken van de bewoners 
en personeel. 
Soms doet het er toch goed aan om in 
bepaalde tijden onszelf op een andere 
manier te laten zien dan men van het 
gilde gewend is en dit past geheel in de 
“sfeer” waarmee gilden zich al eeuwen 
verdienstelijk maken voor de 
dorpsgemeenschap. Daar zijn wanneer 
het nodig is, niet alleen bij feesten maar 
ook in mindere tijden… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bas en Max van Pelt brengen een vendelgroet bij het 
Laarhuys in Lieshout. 

 
 

Peter van der Burg brengt een vendelgroet aan de    
bewoners van de Nieuwe Erven in Mariahout 

 
 

Willem van Pelt brengt een vendelgroet bij de        
beeldengroep Toekomst door Samenspel in Lieshout 
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Dinsdag 14 april 
 Bestuursvergadering in andere setting.  

Met inachtneming van alle richtlijnen en uitgevaardigde maatregelen naar aanleiding van het 
Coronavirus is het bestuur ‘bij elkaar geweest’ voor een overleg met betrekking tot de 
evenementen die in de nabije toekomst zouden gaan plaatsvinden. Weliswaar zullen er eind 
april nieuwe richtlijnen en maatregelen uitgevaardigd gaan worden maar daar kan niet op 
gewacht worden. Onder het motto: ‘Gewoon thuisblijven en toch knopen doorhakken’ heeft het 
bestuur ‘digitaal’ vergaderd.  
De hoofdman heeft een snapshot gemaakt van zijn 
beeldscherm en op de foto zijn van l.b. naar r.o. te 
zien: Gerard Verhoeven, 1e deken; Mark Lommen, 
Staande deken; aspirant deken Pierre Steegs en 
deken Frank van de Kam en helemaal r.o. in het 
hoekje Hoofdman Willem van Pelt). Niet in beeld: 
Klaas van der Zanden, deken en Bert van den 
Biggelaar, 2e deken. Het programma werkt zo dat 
telkens de 4 laatste sprekers in beeld zijn.  
Met een aan redelijkheid grenzende waarschijnlijkheid zal dit dan ook de eerste keer in 600 
jaren zijn geweest dat dit zo heeft moeten geschieden.  
Wat niet doorgaat in de komende tijd en wat verzet kan worden naar een nog nader te bepalen 
datum zijn de volgende evenementen: 

o De Teerdag van 16 mei a.s. gaat niét door en zal naar een nog te bepalen datum worden 
verzet; 

o 75 Jaar OLTM gaat niét door op zondag 17 mei 2020 en wordt verzet naar een nog nader 
te bepalen datum; 

o Het H. Mis bij de kapel op zondag 24 mei gaat dit jaar niét door en een vendelhulde bij 
ons gouden keizerlijk paar, wat in mei 50 jaar getrouwd is, zal op een nog te bepalen 
datum gaan plaatsvinden; 

o De Roefeldag op zaterdag 13 juni 2020 gaat niét door; 
o De mini gildendag in Lieshout van zondag 21 juni 2020 gaat niét door en zal naar alle 

waarschijnlijkheid naar zondag 20 juni 2021 worden verzet; 
o Het koningschieten op kermismaandag 7 september 2020 gaat niét door. Na informatie 

blijkt dat het huidige koningspaar en de ere-koning nog een jaar willen aanblijven; 
o Het NBFS-toernooi V.T.B.S. laten we niét door gaan. Er zal nog overleg gaan plaatsvinden 

met het kringbestuur en met de NBFS om dit naar september 2021 te gaan verzetten. 
Gezien de huidige situatie zou dit geen probleem hoeven te zijn en voor de organisatie 
van het V.T.B.S.-toernooi in 2021 had zich nog geen gilde uit kring Baronie en 
Markiezaat aangemeld; 

o Er is een verzoek gekomen om een herinneringsboom te planten op het gildeterrein. 
Een koningslinde als herinnering aan Guus Konings; 

o Wanneer de mogelijkheid bestaat zal een vervangende teerdag georganiseerd worden 
tijdens de onthulling van de schutsboom eind dit jaar op het Servaasplein. 

Zoals aangegeven op de website van de N.B.F.S. zullen nagenoeg alle georganiseerde 
gildeactiviteiten, die onder hun auspiciën staan, tot 1 september 2020 afgelast zijn of verzet 
zullen gaan worden naar verschillende, nog nader te bepalen data. 

 
 
 
 
 
 

 
Digitaal vergaderen.  
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Vrijdag 24 april 
Lintjesregen 2020: Burgemeester Frank van der Meijden heeft vrijdagochtend 24 
april onder andere 5 inwoners van Lieshout en Mariahout gebeld om hen te laten 
weten dat ze een Koninklijke onderscheiding krijgen. De coronacrisis maakt het 
opspelden van de versierselen op deze ‘uitreikings-dag’ dit jaar niet mogelijk. De 
feestelijke uitreiking van de onderscheidingen wordt gedaan wanneer dit weer 
mogelijk is. De gedecoreerden zijn allen benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-
Nassau’. Drie gedecoreerden komen uit Mariahout en twee gedecoreerden uit 
Lieshout. Niet alleen de coronacrisis maakt het opspelden van de versierselen dit 
jaar niet mogelijk, ook het gilde kan door deze crisis geen vendelhulde gaan brengen bij al deze 
gedecoreerden. Hoofdman Willem van Pelt heeft telefonisch contact gehad met de 
contactpersonen en afgesproken dat het gilde later in het jaar een vendelhulde komt brengen 
als blijk van waardering voor o.a. hun inzet voor de dorpsgemeenschappen van Lieshout en 
Mariahout. 

 
 

De heer F.M.J. (Frans) Biemans uit Mariahout,  
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  
Frans Biemans zet zich al lange tijd in voor de politiek en voor diverse 
verenigingen. Hij was totaal ruim 25 jaar raadslid. Oorspronkelijk zat hij in de 
gemeenteraad van Lieshout (1990-1997). Na de samenvoeging van de 
gemeenten Lieshout, Aarle-Rixtel en Beek en Donk, kwam hij in de 
gemeenteraad van Laarbeek (1999-2018). In die jaren zette hij zich in voor 
diverse commissies. Daarnaast zet hij zich al meer dan 40 jaar in voor 
Badmintonclub Lieshout waar hij 25 jaar bestuurslid was en waarvoor hij in 2011 de 
Vrijwilligerspenning van Laarbeek ontving. In het verleden was hij 5 jaar bestuurslid van 
Carnavalsvereniging de Heikneuters in Mariahout. Sinds 2019 is hij gildecoördinator voor de 5 
gilden in Laarbeek en sinds 2020 lid van de werkgroep Herdenk en Vier in Laarbeek. Buiten 
Laarbeek zet hij zich sinds 2016 in als adviseur voor het behoud van de Sint-Lambertus kerk in 
Eindhoven. Sinds 2016 is hij lid van de Ondernemingsraad bij zijn werkgever en sinds 2017 lid 
van het Ledenparlement van FNV/Overheid. Ook is hij sinds de Waterschapsverkiezingen van 
2019 lid van het algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas. 

 
 
 

De heer J.G.H.W. (John) Brugmans uit Mariahout,  
Lid in de Orde van Oranje-Nassau  
Met groot enthousiasme zet John Brugmans zich al 22 jaar intensief in voor 
carnavalsvereniging De Heikneuters uit Mariahout. Hij draait er al sinds 1998 
mee als bestuurslid en sinds 2012 is hij er voorzitter. Mede onder zijn leiding is 
de carnavalsvereniging gegroeid als een sociale verbinder in het dorp 
Mariahout. Hij is ook voorzitter van de jeugdcommissie. Samen met anderen 
zorgt hij er bovendien voor dat er allerlei carnavalsactiviteiten worden 
opgepakt richting jeugd, ouderen en zieken. Zijn carnavalsactiviteiten blijven niet beperkt tot de 
carnavalsperiode maar gaan het hele jaar door, bijvoorbeeld via het organiseren van de zeskamp 
voor de jeugd en als instructeur voor Sambaband Heisa, die vele activiteiten in het dorp 
opluistert. Eén van de ondersteuners schreef: “Hij zet zich met hart en ziel in en regelt alles 
prima en probeert vooral om de jeugd overal bij te betrekken, wat voor de leefbaarheid van het 
dorp in de toekomst belangrijk is.” 
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De heer H.A. (Henk) Hulsen uit Mariahout,  
Lid in de Orde van Oranje-Nassau  
Henk Hulsen zet zich al lange tijd intensief in/voor Mariahout: voor de kerk, 
voor sportverenigingen en voor de dorpsraad. Al sinds 1996 is hij vrijwilliger 
voor voetbalvereniging ELI. Hij was er 22 jaar bestuurslid waaronder secretaris. 
Op dit moment zorgt hij nog voor de communicatie en zet hij zich in als 
fondsenwerver. Van 2010 tot 2015 was hij bestuurslid van korfbalvereniging 
Spirit. De Parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout kan al sinds 1980 op zijn 
inzet rekenen als lector, acoliet, koster en lid van de locatieraad. Ten slotte is hij sinds 2015 
secretaris en vicevoorzitter van de dorpsraad ‘Zorg om het Dorp’ in Mariahout, waar hij zich 
onder andere bezighoudt met de subsidieaanvragen. Henk Hulsen zet zich al 40 jaar 
ononderbroken in voor de leefbaarheid van Mariahout. Dat doet hij op integere, zorgvuldige en 
betrokken wijze en daar wordt hij zeer om gewaardeerd. 
 
 
De heer M.P.N. (Marinus) Smits uit Lieshout  
Lid in de Orde van Oranje-Nassau  
Al 45 jaar is Marinus Smits een trouwe vrijwilliger voor Hengelsport-vereniging 
’t Sluisje. Met 600 leden is het een grote vereniging in Lieshout met veel 
jeugdleden. Marinus Smits zet zich met veel passie in voor de jeugd, tijdens 
trainingen en wedstrijden. Daarnaast zorgt hij voor het onderhoud en de 
omgeving van het clubgebouw en organiseert hij jaarlijks samen met anderen 
diverse activiteiten zoals de nationale Hengeldag, de nationale Zwerfvuildag en 
een dag voor KansPlus. Hij is secuur, betrouwbaar en een aanpakker, waardoor georganiseerde 
activiteiten altijd op rolletjes verlopen. Toen de oude schuil-gelegenheid was afgebrand, was hij 
vele uren als bouwvakker in de weer om het nieuwe clubhuis op te bouwen. 
Inmiddels is hij ermee gestopt maar hij was 28 jaar bestuurslid van de vereniging waarvan 20 
jaar als secretaris. In die functie vertegenwoordigde hij de vereniging in de Beheerseenheid 
Sportvisserij Regio Helmond en in de Beheerseenheid Stroomgebied de Aa. 

 
 
 

Mevrouw M.A.H. (Ria) van der Zanden-Swinkels uit Lieshout  
Lid in de Orde van Oranje-Nassau  
Als politiek actief mens heeft Ria van de Zanden-Swinkels, zich intensief ingezet 
voor de gemeente Lieshout en later voor Laarbeek. Ze kwam in 1989 in de raad 
van de voormalig gemeente Lieshout als opvolger van J. van Vijfeiken die 
tussentijds ontslag nam. Ze bleef daar voor de partij Demokratisch Lieshout, tot 
het einde van de zelfstandige gemeente Lieshout in 1990. Ze zat in de 
gemeenteraad van de gemeente Laarbeek van 2002-2006 voor de VVD en van 
2010-2018 voor Partij Nieuw Laarbeek. Ook was ze fractievoorzitter van de PNL. Na de 
verkiezingen van 2018 stapte ze uit de raad om zonder onderbreking verder te gaan als 
wethouder financiën in Laarbeek. Ze vervulde die functie met hart en ziel maar zag zich na een 
vertrouwensbreuk met haar partij gedwongen om vrij plotseling haar ontslag te nemen, in juli 
2019. Met haar vertrek verdween ze uit de politieke arena van Laarbeek. Haar inzet voor de 
politiek roept bewondering af, zowel om de lengte als de deskundigheid die ze hierin liet zien. In 
haar raadswerk kende ze haar feiten en was ze zeer deskundig in ruimtelijke en bouwkundige 
zaken. Het is haar van harte gegund om haar inzet voor ruim 13 jaar raadslidmaatschap beloond 
te zien met een Koninklijke onderscheiding. 
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Zaterdag 25 april 
En weer werd er vandaag om 13:30 uur 
gevendeld door de vendeliers van het 
Sint Servatius gilde op het lied Brabant 
van Guus Meeuwis en deze keer ‘Live’ 
gezongen.  En ook dit keer kwam het 
verzoek vanaf Omroep Brabant. In het 
p
r
o
g
r

programma Graat en de Laat was wederom 
de oproep geplaatst om de gilden weer in 
actie te krijgen. Deze keer zijn er niet alleen 
foto’s gemaakt maar ook video-opnames 
vanaf de grond en vanuit de lucht met op de 

achtergrond molen de Leest aan de Molenstraat in Lieshout. Met dank aan de vendeliers 
Maarten Engels, Peter van der Burgt en Willem, Bas en Max van Pelt. Het lied ‘Brabant’ van Guus 
Meeuwis zal overigens de komende tijd iedere zaterdag op hetzelfde tijdstip worden 
uitgezonden via Omroep Brabant. 

 
Maandag 27 april 

Vanwege het coronavirus wordt Koningsdag dit jaar niet 
gevierd zoals gebruikelijk. De koninklijke familie zal niet 
afreizen naar Maastricht zoals de bedoeling was en ook alle 
gebruikelijke oranjeactiviteiten zijn afgelast. ‘Thuisblijven is 
het advies en daarom wordt Koningsdag voor een keer 
omgedoopt tot ‘Woningsdag’. De weersverwachting voor 
deze dag: Het blijft droog en er zal een mooi 
oranjezonnetje zijn. Een zwak windje draait naar het zuiden 
tot zuidwesten. Er zijn zonnige perioden, al trekken er ook 
wat wolkenvelden voorbij. Het wordt zo’n 21 tot 22 graden 
en eigenlijk zou dit prachtig weer zijn geweest voor alle 
activiteiten die al georganiseerd waren.  
Het enige wat vandaag op het programma stond was de 
vlag hijsen op het gildeterrein en de vlag weer strijken voor 
zonsondergang (20:59 uur). 

 
Dinsdag 28 april 

Bij het secretariaat is het overlijden bekend geworden van Maria van de Laar. 
Afgelopen zaterdag, 25 april, overleed zij op 87-jarige leeftijd. 
Dit jaar zou Maria 25 jaar als lid aan het gilde zijn verbonden en tijdens de komende 
teerdag zou Maria gehuldigd gaan worden met haar zilveren jubileum. 
Op vrijdag 1 mei wordt er in familiekring afscheid van Maria genomen. Wegens de 
Corona-maatregelen zal er geen afvaardiging van het gilde bij deze dienst aanwezig 
zijn.  
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De vendelgroet voor de kerk na afloop van de                 

aangepaste Dodenherdenking 2020 

Vrijdag 1 Mei 
  
Een van onze gildebroeders, Piet van Lierop, heeft al een 
hele poos de gesteldheid van het grasveld op het 
gildeterrein in het vizier en vond deze 1e dag van deze bloei- 
én groeimaand een mooie dag voor groot onderhoud. Door 
de hete en droge zomers van de afgelopen jaren is het 
grasveld aan een opknapbeurt toe. De fa. Leenders uit 
Mariahout kwam met wat mest om het gazon te injecteren.  
15 m³ Drijfmest was voldoende om het gras weer wat 
groener te kunnen krijgen.  Het zou goed mogelijk zijn dat het gazon opnieuw ingezaaid moet 
gaan worden. Bovendien komt er op termijn  van tijd nog een installatie voor kunstmatige 
beregening van het gildeterrein. 

  
Maandag 4 mei en Dinsdag 5 mei 

Eerste maandag van de maand. Vanaf 13:00 uur is het 
voor een groep vrijwilligers van het gilde een middag van 
onderhoud aan het gildeterrein en aan de gebouwen die 
op het gildeterrein staan. Een 7-tal gildeleden hadden 
vandaag weer zin en tijd om mee te komen helpen bij het 
onderhoud. De heg is in ieder geval gesnoeid en het gras 
rondom de vijver is gemaaid. 

 
 

Op 4 mei herdenken we jaarlijks de oorlogsslachtoffers. 
Dit jaar zal er rekening worden gehouden met de 
maatregelen die nodig zijn om het coronavirus onder 
controle te krijgen. De activiteiten rond 4 en 5 mei vinden 
dit jaar door de omstandigheden vooral vanuit thuis 
plaats. Daarom is er gevraagd om af te wijken van het 
vlagprotocol. Op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok 
te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers 
en op 5 mei de vlag uit te steken om de vrijheid uit te 
dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden 
hebben bevrijd. Ton van de Baar, die al jarenlang voor de Dodenherdenking in Lieshout 
medeverantwoordelijk is, heeft het gilde benaderd om mee te werken aan filmopnames die als 
aparte ‘onderdelen’ zullen worden gemonteerd tot een documentaire over de Dodenherdenking 
in Lieshout tijdens deze coronacrisis. Het zal u niet verbazen dat het gilde hierin wil participeren. 
Voor de eed van trouw aan het geestelijk gezag, gaan meewerken: Tamboer Frans Manders en 
het vaandel wordt door hoofdman Willem van Pelt gedraaid.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ook bij de ingang van het gildeterrein hing 

op 4 mei de vlag halfstok. 

 
De hernieuwde eed van trouw voor het kerkelijk gezag 

afgenomen door Pastor Geoffrey de Jong, 
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De Laarbeekse Pastor, kapelaan Geoffrey de 
Jong zal de eed af nemen. Voor een vendel-
hulde op het kerkplein deden Frans 
Manders, tamboer en de vendeliers Bas van 
Pelt, Peter van der Burgt en Willem van Pelt 
mee. 
Er was een oproep aan alle trompettisten in 
Nederland gedaan om op deze maandag-
avond, om 19:58 uur het signaal taptoe 
infanterie te blazen.  
Dit kon in de voortuin, midden op straat of 
op het plein of in je inrit, eigenlijk overal 
waar een mooie plek is om dit te doen. Ook 
was de wens om na de 2 minuten stilte het 
Wilhelmus te spelen. Ook dit verzoek werd 
gehonoreerd. 
Ook ‘onze’ bazuinblazers, Peter en Rini van Kaathoven, hebben hieraan deelgenomen. 

 
Dinsdag 12 mei 

Wederom een digitale bestuursvergadering. Door de heersende coronacrisis en de afgekondigde 
maatregelen is ook deze bestuursvergadering aanpast. De aanvang was 20:00 uur en duurde tot 
21:10 uur. 

 
Zaterdag 16 mei 

Op deze zaterdag de 16e mei was de Teerdag van het gilde gepland. Ook deze hoogtijdag voor 
het gilde kon door de Coronamaatregelen geen doorgang vinden. Er was een vol programma 
samengesteld met een traditionele gildemis aan het begin van dit programma. Na de mis was 
het de bedoeling geweest dat de jubilarissen gehuldigd zouden worden. Dit jaar zouden een 4-
tal leden een zilveren lidmaatschap hebben. Hierbij zou ook Maria van de Laar zijn maar zij is ons 
op 25 april ontvallen. Ook zouden er 3 robijnen jubilarissen gehuldigd worden voor hun 40- jarig 
lidmaatschap. Dit alles is doorgeschoven naar een volgende mogelijkheid. Wanneer dit zal zijn is 
onbekend. 

 
Zondag 17 mei 

Op uitnodiging van Parochie Zalige pater Eustachius 
van Lieshout hebben een 4-tal gildebroeders van het 
Sint Servatius Gilde de eucharistieviering bijgewoond 
die integraal door RTVKontakt.NL als online 
kerkstream uitzonden wordt via hun website maar 
ook via ‘Kontakt TV’. Deze H. Mis was in de 
Michaelkerk in Beek en Donk en begon om 11:00 uur. 
De voorganger was de pastor van de parochie, kapelaan Geoffrey de Jong en werd geassisteerd 
door Hans Beks, Diaken in deze parochie. Namens het gilde waren Koning Gerard Verhoeven, als 
vaandrig was Willem van Pelt meegegaan en tamboer Frans Manders en vendelier Peter van der 
Burgt. 

 
Dinsdag 2 juni 

Een informele bijeenkomst van het bestuur op het gildeterrein. De harmonie had een verzoek 
ingediend bij het gilde over een vermeende barbecue die eind augustus op het gildeterrein 
georganiseerd zou kunnen worden door de harmonie en dit was tijdens een telefoongesprekje 
niet te regelen. De afgekondigde maatregelen van de rijksoverheid en het RIVM zijn hierbij in 
acht genomen.  

 
Rini van Kaathoven voor de 

uitvoering van de Taptoe 

 
Peter van Kaathoven met zijn 

uitvoering van de Taptoe 
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Maandag 8 juni 

Omdat het 2e Pinksterdag was op de eerste maandag van 
de maand, zijn de onderhoudswerkzaamheden met een 
week verzet naar vandaag. Vanaf 13:00 uur is het voor 
een groep vrijwilligers van het gilde een middag van 
onderhoud aan het gildeterrein en aan de gebouwen die 
op het gildeterrein staan. De werkzaamheden duren tot 
ca 16:00 uur. Ieder gildelid wat ‘zin en tijd’ heeft om mee 
te komen helpen is van harte welkom en de koffie in het begin van de middag staat klaar. 
In de afgelopen tijd is het onderhoudsteam bezig geweest met de renovatie van het 
‘straatmeubilair’ en inmiddels zijn de banken op het gildeterrein gerenoveerd. Ze zien er weer 
als nieuw uit en kunnen nu weer jaren mee. Met dank aan ons onderhoudsteam die toch zeer 
verdienstelijke werkzaamheden doen voor het gilde. 
 

Donderdag 2 juli 
Op deze 2e juli gaat onder voorwaarden het gildepaviljoen 'BoMé' 
weer open voor de leden. Sinds 10 maart van dit jaar was het 
gesloten om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te 
voorkomen. Woensdagavond is het paviljoen ingericht door enkele 
bestuursleden volgens de richtlijnen van het RIVM die op dat 
moment golden. De 1.5 metersamenleving blijft gehandhaafd en 
zo kunnen er 28 personen in het paviljoen BoMé (Bar en 
overkapping). Er zijn looprichtingen aangegeven e.d. conform de 
voorschriften. Het aantal bezoekers dat op deze eerste avond naar 
het paviljoen BoMé kwam was net voldoende om niet in 
overtreding van de regels te zijn. Andere regeltjes zijn: Drankje zelf 
ophalen bij de bar; Niet achter de bar komen want daar staat het 
barpersoneel. Het toilet mag telkens door 1 persoon bezocht worden. Het is dus soms even 
wachten en zowat meer... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 6 juli  

Eerste maandag van de maand. Vanaf 13:00 uur is het voor een groep vrijwilligers van het gilde 
een middag van onderhoud aan het gildeterrein en aan de gebouwen die op het gildeterrein 
staan. De werkzaamheden duren tot ca 16:00 uur. 
Ieder gildelid die zin en tijd heeft om mee te komen helpen is van harte welkom en de koffie 
staat klaar. 
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Dinsdag 7 juli 

Bestuursvergadering om 20:00 uur. Voor het eerst sinds 10 maart komt het bestuurweer “life” 
bij elkaar voor een bestuursvergadering, met in achtneming van de voorschriften. Iets voor 
20:00 uur opende de voorzitter de vergadering.  
In hoofdzaak zijn de gevolgen van het coronavirus voor ons gilde en vooral voor onze activiteiten 
besproken. Het moge inmiddels duidelijk zijn wat het coronavirus met jullie of mensen uit jullie 
directe omgeving kan aanrichten en welk leed het kan bezorgen.  
Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Met de huidige ‘1,5-meter-samenleving’ zijn we nog steeds 
beperkt in het organiseren van evenementen.  

De evenementen die gepland stonden voor dit jubileumjaar, met uitzondering van het weekend 
in januari jl. hebben door de maatregelen van de Rijksoverheid geen doorgang kunnen vinden.  
Die evenementen om het 600 jarig bestaan te vieren gaan we nu, indien mogelijk, in 2021 
organiseren. We gaan ons daarom nu richten op dat jaar: 2021.  
Een bijkomstigheid is dat het in 2021 dan 40 jaren geleden is dat het gilde, na een lange 
‘slapende periode’, werd gereactiveerd. Tijdens een receptie van 3 januari 1981, ter gelegenheid 
van het koperen ambtsjubileum van burgemeester PACC van Hout, trad het Sint Servatius gilde 
voor het eerst na de tweede wereldoorlog weer ‘in vol ornaat’ naar buiten.  
2021 Zal dus waarschijnlijk een druk jaar gaan worden.  

 
Maandag 3 augustus 

Eerste maandag van de maand. Vanaf 13:00 uur is het voor een groep vrijwilligers van het gilde 
een middag van onderhoud aan het gildeterrein en aan de gebouwen die op het gildeterrein 
staan. De werkzaamheden duren tot ca 16:00 uur. 
Ieder gildelid die zin en tijd heeft om mee te komen helpen is van harte welkom en de koffie 
staat klaar. 

 
Zondag 30 augustus 

De Eustachiusviering in de Sint Servaaskerk in Lieshout. Het parochiecentrum had gevraagd of 
elk Laarbeeks gilde een afvaardiging van 8 gildebroeders/ -zuster wilden sturen. Dit i.v.m. de 
maatregelen die afgekondigd zijn door de Rijksoverheid vanwege de Coronapandemie.  

 
Maandag 7 september 

Op deze maandag de 7e september was het jaarlijkse Koningschieten bij het Lieshoutse gilde 
gepland, een van de hoogtijdagen van ons gilde. De maandag na de eerste zondag van de 9e 
maand zoals dit al jaren is. Jammerlijk heeft de Covid-19 of wel het Coronavirus voor iedereen 
maar zeker onze gildekoning en -koningin veel plezierige kanten van het koningschap verknald. 
Mede hierdoor is aan de huidige gildekoning en ere-koning, zoals bij nagenoeg alle Brabantse 
gilden, een verlenging van zijn (ere)koningsjaar aangeboden en zowel Gerard Verhoeven als 
koning en Leon van Loon als ere-koning hebben dit dan ook graag geaccepteerd. B.g.v. nog een 
jaar koningschap heeft ons koningspaar op deze maandag bij de gildebroeders een flesje wijn 
bezorgd. Zo kan de “Sint Servatius Gildebroeder” toch een glaasje koningswijn nuttigen en 
toosten op een beter koningsjaar. Op 
het labeltje wat aan de fles was 
bevestigd stond een tekst die begin 
jaren ‘90 van de vorige eeuw 
geschreven is door de gildeheer Mgr. 
Floris van der Putt: 'Drinkt voor uw 
koning kostelijke wijn, zijn rijk zal alle 
kans kortstondig zijn'. Deze tekst is 
echter voor deze gelegenheid 
aangepast… 
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Zondag 13 september 

Een rectificatie: Vandaag is het 1 jaar geleden dat het oorlogsmonument op het Prinsenhof werd 
onthuld. Omdat het gilde daarbij betrokken was is hierover een mutatie gemaakt in het 
jaaroverzicht van 2019. In deze mutatie staat vermeld dat Jos Bekx de geestelijk vader is van dit 
monumentje en dat het toenmalige initiatief bij de heemkundekring ’t Hof van Liessent’ lag. Dit 
was echter niet zo. Initiatiefnemer en geestelijk vader was Jos Bekx en de uitvoering van het 
geheel werd in handen gegeven van de heemkundekring… 

 
Vrijdag 18 september 

Om 12:30 uur werd in het Dorpshuis in Lieshout een gedenktegel (her)onthuld met de dichtregel 
“Er komt een dag na elke nacht, voorbij trekt ied’re wolk” uit een van de bekendste 
verzetsgedichten uit de Tweede Wereldoorlog “Het Lied der 18 doden”, geschreven door Jan 
Campert. 
De tegel werd op 5 mei 1985 al onthuld in het toenmalige gemeentehuis van Lieshout. Door het 
opgaan van Lieshout in de gemeente Laarbeek verloor die plaats haar status en diende voor die 
gedenktegel naar een andere plek te worden omgezien. De hal tussen het gemeenschapshuis en 
de basisschool de Sprankel, “De Corridor” genoemd, leek daarvoor de beste plek omdat hier 
jong en oud samenkomen en de gedenktegel recht tegenover de in- en uitgang van de 
basisschool hangt. 
De eigenlijke onthulling zou op 5 mei plaatsvinden maar wegens COVID-19 werd dit uitgesteld 
naar 18 september, 75 jaar nadat Zuid-Nederland werd bevrijd. 
De bijeenkomst was beperkt van omvang en werd geleid door de voorzitter van 
heemkundekring ’t Hof van Liessent, Louis Doomernik.  De tegel werd onthuld door 
burgemeester Frank van der Meijden en Max van Pelt, lid van de jeugdraad.  Verder waren twee 
veteranen en enkele scholieren met hun ouders aanwezig. Namens het gilde waren aanwezig 
Toon Gevers, Piet Swinkels en Peter Keursten. Peter van Kaathoven vertegenwoordigde de 
harmonie met het blazen van de Taptoe. 

 
Dinsdag 29 september 

Een tussentijds overlegje van alle bestuursleden via een 
besloten sociale mediagroep heeft het bestuur doen 
besluiten om het gildepaviljoen 'BoMé' voor onbepaalde 
tijd te sluiten voor haar leden. Dit in verband met de 
nieuwe opgeschaalde regeringsmaatregelen om het Covid-
19 virus te voorkomen en te bestrijden. 

 
Maandag 5 oktober 

 Eerste maandag van de maand. Vanaf 13:00 uur is het voor een groep vrijwilligers van het gilde 
een middag van onderhoud aan het gildeterrein en aan de gebouwen die op het gildeterrein 
staan. De werkzaamheden duren tot ca 16:00 uur. 
Ieder gildelid die zin en tijd heeft om mee te komen helpen is van harte welkom en de koffie 
staat klaar. 
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Zondag 1 november 

In de nacht van zaterdag 31 oktober op zondag 1 november overleed, veel te 
jong en onverwachts, op 67-jarige leeftijd Klaas van der Zanden. Klaas was lid van 
het gilde sinds 16 maart 2000 en werd op 15 mei 2010 gildebroeder.  Klaas heeft 
zich in de jaren 2001 en 2004 tot ere-koning geschoten. Na zijn beëdiging als 
gildebroeder heeft hij zich op maandag 6 september 2010 tot koning geschoten.  
Hij is actief geweest tijdens diverse evenementen en was 3 jaar deken bij het gilde. Als 
bestuurslid had hij allerlei activiteiten onder zijn beheer o.a. het gildepaviljoen 'BoMé'. Als 
gildebroeder was hij hellebaardier en zilverdrager en bij afwezigheid van onze vaandrig droeg 
Klaas met ingetogen trots de hoofdvaan. Verder was Klaas lid van de schietcommissie en actief 
schutter.  
Een natuurliefhebber pur sang. De jacht was een andere grote hobby van Klaas die naadloos 
aansloot aan zijn activiteiten bij het gilde. Ook in die wereld had hij vele vrienden. 
We verliezen in Klaas een waardig gildebroeder die duidelijk liet merken wanneer hij het ergens 
wel of niet mee eens was.  
Achter in deze kroniek is een in-memoriam opgenomen. Voorafgaand aan dit in-memoriam het 
overlijdensbericht van Klaas. 
Op een nog te bepalen datum en tijdstip zal het gilde Klaas gaan herdenken samen met zijn 
gezin. Bij die gelegenheid zal een naamplaatje met zijn naam daarop gegraveerd worden 
bevestigd op de herdenkingsplaquette die in het gildepaviljoen 'BoMé' hangt. 
We zullen hem gaan missen… 

 
Maandag 2 november 

 Eerste maandag van de maand. Vanaf 13:00 uur is het voor een groep vrijwilligers van het gilde 
een middag van onderhoud aan het gildeterrein en aan de gebouwen die op het gildeterrein 
staan. De werkzaamheden duren tot ca 16:00 uur. 
Ieder gildelid die zin en tijd heeft om mee te komen helpen is van harte welkom en de koffie 
staat klaar. 

 
Dinsdag 3 november 

Bestuursvergadering om 20:00 uur 
 

Donderdag 5 november 
Vandaag is het bericht van het overlijden van 
de eerwaarde heer Johannes Antonius 
Gerardus (Hans) Beks, diaken van de parochie 
Zalige Pater Eustachius van Lieshout te Beek 
en Donk (Laarbeek) bij het secretariaat 
binnengekomen. Als diaken in deze parochie was Hans Beks 
regelmatig bij de activiteiten van het gilde aanwezig. Diaken 
Beks is geboren in Vught op 10 juni 1951. Na zijn wijding 
werd hij per 1 december 2015 benoemd tot diaken van de 
parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout (Beek en Donk, 

Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout) waar hij zich, naast de liturgie, bijzonder inzette voor de 
minderbedeelden in en buiten de parochie. De uitvaartdienst van Hans zal, i.v.m. de 
Coronamaatregelen, in besloten kring plaatsvinden. Op do. 12 november a.s. zal een 
vesperdienst gehouden worden in de Michaëlkerk te Beek en Donk ter nagedachtenis aan hem. 
Deze H. Mis begint om 19:00 uur en vaandrig Jos Kuijpers en koning Gerard Verhoeven zullen 
het Sint Servatius gilde vertegenwoordigen. 
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Zaterdag 7 november 

Op deze 7e november heeft een kleine afvaardiging van onze eigen gildebroeders samen met de 
familie afscheid van Klaas genomen in de aula van natuurbegraafplaats ‘Schoorsveld’ in Heeze. 
24 Gildebroeders verzamelden om 09:30 uur op de parkeerplaats van deze begraafplaats om 
een erehaag te vormen bij aankomst van de auto die het lichaam van Klaas vervoerde. Om 10:00 
uur begon de afscheidsdienst voor Klaas waarna we hem naar zijn laatste rustplaats hebben 
gebracht op deze natuurbegraafplaats.  
Op een nog te bepalen datum en tijdstip zal het gilde Klaas gaan herdenken samen met zijn 
gezin. Achter in deze kroniek is een in-memoriam opgenomen. Voorafgaand aan dit in-
memoriam het overlijdensbericht van Klaas. 

 
Maandag 7 december 

 Eerste maandag van de maand. Vanaf 13:00 uur is het voor een groep vrijwilligers van het gilde 
een middag van onderhoud aan het gildeterrein en aan de gebouwen die op het gildeterrein 
staan. De werkzaamheden duren tot ca 16:00 uur. 
Ieder gildelid die zin en tijd heeft om mee te komen helpen is van harte welkom en de koffie 
staat klaar. 

 
Zondag 13 december 

We kregen het droevige bericht dat onze gildeheer Pater Arie Wester O.F.M. is 
overleden. Hij was al enige tijd ziek. Afgelopen zomer liet hij nog in een brief 
weten dat hij ziek was. Hij schreef toen dat na hectische dagen van onderzoeken 
was gebleken dat hij een tumor in de alvleesklier zou hebben. Een operatie zou 
niet mogelijk zijn en als enigste lichtpuntje zou hij een chemokuur kunnen ondergaan al zou 
deze pas plaats kunnen vinden wanneer hij voldoende aangesterkt zou zijn. In 2012 streek Pater 
Wester neer met zijn huisgenoot broeder Josep in Lieshout na een periode van 6.5 jaar in Bakel 
werkzaam geweest te zijn. Daarvoor was hij vlootaalmoezenier bij de Koninklijke Marine in Den 
Helder. Op 22 augustus is Pater Wester lid geworden van het Sint Servatius Gilde en een kleine 
maand later werd hij benoemd tot gildeheer. 
Onze gildeheer overleed op 81-jarige leeftijd. In oktober vierde hij nog zijn 50-jarig jubileum als 
pater. "Lang was het onzeker of hij dit zou halen. Zoals het ook onzeker was of hij zijn verjaardag 
op 5 november zou halen". Komende vrijdag nemen we afscheid van hem. Het zal een 
uitvaartmis in besloten kring worden, vanwege corona. De afscheidsdienst in de Lieshoutse 
Servatiuskerk zal via een streamdienst te volgen zijn. Dit zal door de plaatselijk radio- en 
televisiezender verzorgd gaan worden. 
Op een nog te bepalen datum en tijdstip zal het gilde onze gildeheer pater Arie Wester gaan 
herdenken. Bij die gelegenheid zal een naamplaatje met zijn naam daarop gegraveerd worden 
bevestigd op de herdenkingsplaquette die in het gildepaviljoen 'BoMé' hangt. 
Achter in deze kroniek is een in-memoriam opgenomen. Voorafgaand aan dit in-memoriam het 
overlijdensbericht van onze gildeheer. 
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Vrijdag 18 december 
Op deze vrijdag begon om 19:00 uur de afscheids-viering 
voor onze gildeheer Pater Arie Wester in de Sint 
Servatiuskerk. Door het parochiebestuur waren 
afvaardigingen van 5 gildebroeders en/of -zusters van de 5 
Laarbeekse gilden uitgenodigd. Van het Lieshoutse gilde 
was een kleine afvaardiging van de uniformdragers present  
Helaas kon onze Koning niet aanwezig zijn in afwachting van 
het resultaat van een coronatest. Als plaatsvervanger was 
onze keizer bereid gevonden om aanwezig te zijn. Tijdens 
de afscheidsdienst waren o.a. Gerrit van Kaathoven, Jos 
Kuijpers, Willem van Pelt, Frans Manders, Theo Gevers en 
Frits Vorstenbosch. Theo Gevers was ook aanwezig namens 
de Stichting Sint Servatiuskapel. 
Arie is thuis opgehaald en door de Lieshoutse gildebroeders 
naar de kerk gebracht, achter de tamboer die de 
dodenmars ten gehore bracht en het hoofdvaan. Achter de 
kist liep zijn broer, zijn neef en twee Franciscaner paters 
mee. Bij de trappen voor de hoofdingang van de kerk hebben de aanwezig gildebroeders die niet 
mee naar binnen mochten, afscheid genomen. De broer, neef en de twee Franciscaner paters 
zijn naar binnen gegaan. In de deuropening is Arie begroet door Geoffrey de Jong, onze pastoor, 
en onder begeleiding van de tamboer met de dodenmars is de stoet naar binnen getrokken 
waarna Arie op het priesterkoor is geplaatst. 
De overige afvaardigingen van de Laarbeekse gilden hadden rechts in de kerk plaatsgenomen, 
de Lieshoutse gilden Links. Ook deze dienst werden de Coronamaatregelen in acht genomen. 
Er waren ook een groot aantal parochianen aanwezig en de hele viering is “live” uitgezonden. 
Aan het einde van de dienst, hebben de afvaardigingen van de gilden als eerste afscheid 
genomen, door het presenteren en langzaam neigen van de 2 aanwezige hoofdvanen, onder 
tromgeroffel. Daarna zijn de gezamenlijke afvaardigingen van de gilden met “stille” trom de kerk 
uit getrokken. De parochianen hebben daarna afscheid genomen van Arie. Dezelfde avond hij 
naar zijn Minderbroeders van de Fransiscanen in het klooster te Megen is gebracht. 
Op Zaterdag is er nog in besloten kring een afscheidsdienst in de kloosterkerk geweest waarna 
hij begraven is op het kloosterkerkhof 
 

 
 
 
 
 

 
 

Afscheidsviering op zaterdagmorgen 19 december 2020                                                     
in de Kloosterkerk van de minderbroeders-franciscanen te Megen  

 
 

Gildebroeders van het Sint Servatius gilde 
brachten de kist de kerk van Lieshout binnen. 

 
 

Afscheidsviering op vrijdagavond 18 december 2020                                                     
in de Sint Servatius kerk te Lieshout  
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In Memoriam: 
 
 

 
16 Maart 2020 
 

Karel Berkhof ( 18 maart 1939 ) 

Eredeken bij het Sint Servatius gilde en voorzitter van de Jan Merkelbach Collectie. 
Karel overleed in de leeftijd van 80 jaar 
 
Er zijn extra gegevens van Karel opgenomen in deze kroniek. 
 

 
 

 
25 april 2020 
 

Maria van de Laar ( 24-11-1932 ) 

Lid van het Sint Servatius Gilde Lieshout sinds 19 oktober 1995. 
Dit jaar zou zij haar zilveren jubileum als lid van het gilde mee komen 
vieren tijdens de teerdag. 
Maria overleed in de leeftijd van 87 jaar 
 

 
 
 

1 november 2020 
 

Klaas van der Zanden ( 22 september 1953 ) 

Lid van het Sint Servatius gilde Lieshout sinds 16 maart 2000 
Gildebroeder sinds 15 mei 2010 
(Ere)Koning en deken bij het Sint Servatius gilde. 
Klaas overleed in de leeftijd van 67 jaar 
Er zijn extra gegevens van Klaas opgenomen in deze kroniek. 
 

 
 
 

13 december 2020 
 

Pater Arie Wester O.F.M. ( 5 November 1939 ) 
Lid van het Sint Servatius gilde Lieshout sinds maart 2013 
Gildeheer bij het Sint Servatius Gilde sinds 2 september 2013 
Pater Arie Wester overleed in de leeftijd van 81 jaar 
 
Er zijn extra gegevens van onze gildeheer opgenomen in deze kroniek. 
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Lid van onze vereniging sinds 14 november 1997. Karel was toen gevraagd 
om, samen met anderen, een gildefeest te organiseren in Lieshout. En deze samenwerking is hem, maar ook bij het 
gilde goed bevallen.  
Na dit Lieshouts gildefeest is Karel bij ons gilde tot ere-deken benoemd voor zijn aandeel in het ‘tot in detail 
georganiseerde Lieshouts gildefeest’. 
 

Een ambitie om gildebroeder te worden heeft Karel niet gehad. Hij voelde zich als ere-deken (sjerpdrager) op 
dezelfde voet als gildebroeder en voelde zich zo net zoveel verbonden met ons en de gildewereld. 
 
 

Karel heeft zich sinds die tijd veel ingezet voor het Sint Servatius Gilde maar zeker ook de gildewereld in zijn 
algemeen. Hij heeft zich vooral op bestuurlijke en organiserende taken gericht. Zo heeft hij o.a. zitting gehad in de 
“bouwcommissie” van ons gildepaviljoen BoMé. Ook heeft hij het boekje “wetenswaardigheden” voor ons 
opgetekend en heeft hij diverse presentaties gemaakt om ons gilde te promoten bij excursies en zo nodig bij 
andere gelegenheden. Tot in lengte van jaren vertelde Karel “ons verhaal”. 
Ook heeft hij diverse keren het “scholenproject” vormgegeven, waarbij Karel de verbinding tussen gilde en 
schooljeugd van de groepen 7 en 8, gelegd heeft. 
 

Bijzonder was de rol van Karel bij het in eigendom krijgen van een grote verzameling gildezilver en gilde-attributen 
van het eeuwenoude gilde welke lang in bezit is geweest bij de fam. Merkelbach. Deze verzameling kreeg de naam 
‘Jan Merkelbach Collectie’ en werd ondergebracht in een stichting.  Karel was tot op de dag van zijn overlijden de 
voorzitter van deze stichting, die toezicht houdt op het beheer door het gilde van deze collectie. 
 

In de gildewereld is Karel ook een bekend persoon. Karel is een tijd lang voorzitter geweest van de gildetrom, het 
magazine van de Noord-Brabantse schuttersgilden. Dit is in 2011 aan Karel het zilveren schild van de Noord-
Brabantse Federatie van Schuttersgilden verleend, o.a. voor zijn verdiensten als voorzitter van De Gildetrom.  
 

Karel was een ere-deken die duidelijk zijn rol uitvoerde zoals die van hem verwacht werd. Altijd bereid om te 
helpen, steeds kritische vragen stellend en zoveel als mogelijk, gevraagd of ongevraagd, advies geven. Ook kon het 
gilde vrijwel altijd rekenen op zijn aanwezigheid bij uitrukken of andere gelegenheden waarbij het gilde naar 
buiten trad. 
 

Weliswaar ging het de laatste jaren “iets rustiger aan”, maar toch schrokken wij enkele weken geleden van de 
ziekenhuisopname en zeker van de berichten die daarna kwamen.  
Hij heeft altijd volgehouden dat hij minimaal 96 jaar oud ging worden... helaas heeft hij dat niet mogen halen. 
 

Wij zijn verdrietig, maar dankbaar voor de vele jaren dat wij Karel in ons midden mochten hebben. 
 

Helaas kunnen wij wegens de wereldwijde gevolgen van het Coronavirus op dit moment niet op gewenste wijze 
afscheid van Karel nemen. In samenspraak met de familie zal dit wellicht later op een gepaste wijze plaatsvinden. 
Wij wensen, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies. 
 

Ons rest niets dan de goede en leuke herinneringen te koesteren aan een fijn persoon. 
Karel, we zullen je missen… 
 
 
 

 

In Memoriam 
 

Karel Berkhof 
18 maart 1939 – 16 maart 2020 

 

Ere-deken Sint Servatius Gilde 
Voorzitter Stichting Jan Merkelbach Collectie 
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Enkele reactie bij het overlijden van Karel: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
blavalval 
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Sinds 15 maart 2000 lid van onze vereniging. Aanvankelijk als steunend lid zodat hij mee kon schieten 
voor de titel “ere-koning” wat hem ook twee keer is gelukt. Na ongeveer 10 jaar met veel plezier op 
deze manier bij het gilde betrokken te zijn geweest, wilde hij ook toetreden tot het geüniformeerde deel 
van de vereniging. Klaas werd in mei 2010 als gildebroeder beëdigd en in september van dat jaar schoot 
hij zich tot trotse koning van het Sint Servatius Gilde met Beppie als zijn koningin aan zijn zijde. 
Een prachtig koningsjaar met een druk programma volgde. 
Als gildebroeder trad Klaas in de voetsporen van zijn opa (Peer) en vader (Johan) die in het verleden 
standaardruiter bij ons gilde waren. Voor Klaas was de functie van standaardruiter niet weggelegd…  
Niettemin heeft Klaas tijdens een gildedag bij een bevriend Duits gilde onder invloed van enig gerstenat 
op een lokaal geregeld paard in een strakke witte ruiterbroek één keer als standaardruiter mogen 
fungeren. 
Zijn taken als gildebroeder waren hellebaardier en zilverdrager en zijn plaats in de formatie op straat 
steevast en trots aan de zij van het koningspaar of keizer. Soms invallend als hoofdvaandrager.  
Zijn neventaken waren: lid van de schietcommissie, barmedewerker en van 2017 tot en met 2020 
bestuurslid. 
Klaas was altijd nadrukkelijk aanwezig. Hij stak zijn mening nooit onder stoelen of banken en ook dat 
was Klaas. Je wist gelijk waar je aan toe was. Dat “te rap van tong zijn” heeft hem ook wel eens een 
“gezegend” pak opgeleverd. Klaas merkte namelijk eens op dat het zegenen van de nieuwe koningsvogel 
door de toenmalig pastoor maar eens goed moest gebeuren. De pastoor voegde de daad bij het woord, 
zegende een emmer water tot “wijwater” en goot die in zijn geheel richting de koningsvogel….  en Klaas.  
De jacht, zijn andere passie, sluit als fervent schutter naadloos aan op zijn lidmaatschap bij het gilde.  
 
Totaal onverwacht en veel te vroeg is Klaas van ons heengegaan. Dit levert ongetwijfeld een stilte op die 
wij niet gewoon zijn. Klaas was altijd duidelijk aanwezig, maar met het hart op de goede plek.  
Rest ons niets dan de fijne herinneringen aan Klaas als echte Bourgondiër, echtgenoot, vader, opa en 
gildebroeder te koesteren. 
 
Klaas, bedankt dat je bij ons gilde wilde zijn, geniet van de eeuwige jachtvelden en bewaar een potje 
bier met wild voor ons! 
 

 
 

 

In Memoriam 
 

Klaas van der Zanden 
22 September 1953 – November 2020 

 

Gildebroeder Sint Servatius Gilde 
Koning 2010 

Deken 2017-2020 
Ere-koning 2001 en 2004 
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Enkele reactie van gildebroeders of -zuster Kring Peelland of daarbuiten: 
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Begin 2013 is Pater Arie Wester met zijn huisgenoot Joseph Lucas vanuit Bakel in Lieshout komen wonen 
en tijdens hun “verkenning van het dorp”, heeft er al snel een ontmoeting plaatsgevonden met het 
gilde. Wij als gilde hebben hem en zijn huisgenoot broeder Joseph Lucas toen daarna verwelkomt als 
gildelid.  
 

Het was ons direct duidelijk dat Arie meer gezien en beleefd heeft. Ook buiten de kerk. Door de keuzes 
die hij in zijn leven gemaakt heeft, kon hij de zaken brengen zoals alleen hij dat kon. Ook naar ons als 
gilde en altijd met een “knipoog” naar Servatius.  
Hij was objectief. Gaf op tijd aan, duidelijk en rustig wat hij van “zaken” vond zonder eigenbelang of 
minachting naar de ander. Na een kerkdienst, eucharistieviering waarin hij voorging of gesprek had je 
direct het gevoel: “Wat hij daar zojuist zei… daar moet ik toch nog eens over nadenken”...  
 

Omdat zijn lichaam het meer toeliet ging Arie de laatste tijd niet meer met ons gilde mee. Met enige 
aanpassing en hulp bleef hij wel onze voorganger tijdens de kerkdiensten en eucharistievieringen.  
Na het overlijden van zijn huisgenoot, steun en toeverlaat broeder Joseph Lucas leek het na enige tijd 
een stukje beter met hem te gaan, maar door deze vervelende ziekte is er jammerlijk eerder een einde 
aan zijn leven gekomen.  
Enige tijd geleden heeft hij nog een gesprek met onze Hoofdman gehad. Hij gaf toen duidelijk aan dat hij 
niet langer meer “mee voorop wilde te gaan”. Hij stond erop om zijn attributen, die bij zijn functie als 
gildeheer behoren, mee te geven en dringend een opvolger voor hem te gaan zoeken.  
Onze hoofdman kon niet anders dan die wens te accepteren’. Kortgeleden heeft hij Arie nog laten weten 
dat er een opvolger gevonden. Deze heeft zich bereid verklaard om Arie op te volgen als gildeheer maar 
wil pas als gildeheer van het Sint Servatius gilde aantreden nadat Arie aan zijn laatste tocht begonnen 
was.  
 

Door de hoofdman is aan Arie is een ‘Oorkonde ter blijvende herinnering aan de dienstbaarheid voor 
het Gilde’ overhandig tijdens zijn verblijf in de hospice. Enkele dagen later is hij overleden.  
 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Arie, waarbij hij zelf aangegeven heeft dat hij er vrede 
mee had. Hoe anders kunnen wij dat nu dan ook.  
 

Ons rest niets dan fijne herinneringen aan een warm en aimabel persoon. 
 

Arie, bedankt dat je in ons midden wilde zijn! 
 
 
 

In Memoriam 
 

Pater Arie Wester- O.F.M. 

5 November 1939 – 13 December 2020 
 

Ordo Fratrum Minorum  

Minderbroeder franciscaan 
 

Vlootaalmoezenier b.d. 
 

Gildeheer Sint Servatius Gilde Lieshout 
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Enkele reactie van gildebroeders of -zuster Kring Peelland of daarbuiten: 
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Ledenbestand 
 
 
 
Per 31 december 2020 telt het Sint Servatius gilde Lieshout 188 leden. 
Deze zijn verdeeld in gildebroeders, (Bijzondere) leden en donateurs. 
De gegevens zijn in staafdiagrammen zichtbaar: 
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Secretariaat: 
 

Sint Servatius gilde Lieshout 
Gerard Verhoeven Eerste Deken 

Beemdkant 30 
5737 RB Lieshout 

06 5051 4404 
secretaris@sintservatiusgilde.nl 

www.sintservatiusgilde.nl 

Graag dank ik ook dit jaar al díe gildebroeders en/of leden 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 corrector en aan de fotografen. Door hun bijdrage is dit verslag geïllustreerd kunnen worden. 
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