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Beste lezer, 
 
 
 
 
 
Het jaar 2021 begon zoals het jaar 2020 was geëindigd… Erg sober met weinig activiteiten.  
 

Aangezien de maatregelen voor Covid-19 nog steeds van kracht waren kon dit ook niet anders en nu, 
eind december 2021, zijn deze nog steeds van kracht. Afgelopen jaar kregen we te maken met de ‘B-
Variant’ die besmettelijker was van het virus en vanaf oktober met de nog besmettelijkere ‘Omikron 
variant’. Sinds medio november heeft Nederland dan ook opnieuw te maken met vergaande 
coronamaatregelen. 
 

Gelukkig was de impact van het virus in de zomermaanden en in het begin van de herfst wat 
gematigder waardoor er versoepelingen plaatsvonden waardoor het gilde alsnog een geplande 
activiteit uit de kalender van ‘600 jaar Sint Servatius Gilde Lieshout’ kon laten plaatsvinden: Het VTBS-
toernooi, dat naar later bleek een geweldig evenement is geworden. 
De VTBS-commissie van ons gilde kon met het uitwerken van dit festijn beginnen. Vooral de 
vergunningaanvraag had al veel voeten in de aarde. Onder strikte voorwaarden werd de vergunning 
verleend.  
Op zondag 19 september, de laatste zondag van dit astronomisch zomerseizoen, kon het VTBS-
toernooi plaatsvinden. Bijna 100 deelnemers en ’n dubbel aantal aan publiek waren aanwezig op ons 
gildeterrein waar de wedstrijden plaatsvonden. Met dank aan de vele vrijwilligers die mee hebben 
geholpen aan het welslagen van deze dag.  
 

Op 6 september, de kermismaandag, kon het koningschieten eveneens doorgang vinden. Ook hiervoor 
was een vergunning aangevraagd en werden er door de verstrekker voor deze vergunning dezelfde 
eisen gesteld als die voor het VTBS-toernooi. Ook dit was allemaal geregeld door het bestuur. Ditzelfde 
bestuur had de beslissing genomen dat de huidige koning en erekoning nóg een jaar langer van hun 
‘tijdelijke titel’ mochten genieten dus schoten we dit jaar voor een kermiskoning. 
 

In het begin van de herfstperiode kon de vlooienmarkt nog plaatsvinden en ook dit jaar onder de 
bezielende leiding van Frans Manders en Mari Berkvens. Mede door inzet van vele leden en niet leden 
was dit evenement in manege “d’n Perdenbak” aan het Ginderdoor mogelijk. Een welkome afwisseling 
en voor de penningmeester zeker een geslaagde dag.  
 

U gaat dit allemaal lezen in dit verslag. 
 

Ik wens u veel lees- en kijkplezier in dit, wederom kortere jaarverslag van de activiteiten van het Sint 
Servatius Gilde. 
 
 
Gerard Verhoeven 
Eerste deken. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor het derde jaar het koningspaar Gerard en Henjo Verhoeven-Meulendijks 
Voor de tweede keer is op de achterzijde van het koningsschild een 

tekst aangebracht i.v.m. deze tweede verlenging van het koningschap. 
 

In het verslagje over maandag 6 september (verderop in dit verslag) 
zijn de twee rijmen te lezen die zijn aangebracht op het schild. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandag 4 januari 
De eerste activiteit van het jaar 2021. De onderhoudsploeg komt vandaag bijeen voor het 
onderhoud aan de gebouwen en aan het gildeterrein. 

 
Maandag 1 februari 
 Onderhoud aan de gebouwen en het gildeterrein door de onderhoudsploeg. 
 
Dinsdag 2 februari 

Korte, digitale bijeenkomst van het bestuur om het een en ander aan te passen en af te tikken 
voor de digitale stemronde voor enige voorstellen waar we volgens de statuten de 
goedkeuring van onze leden voor nodig hebben. Dit soort stemronden zijn altijd tijdens een 
algemene ledenvergadering maar de Coronamaatregelen beletten dit nog steeds. 

 
Maandag 8 februari 

Vandaag zijn de digitale stemformulieren naar de leden met een e-mailadres gestuurd. In het 
formulier waren enkele vragen geplaatst met betrekking tot het vervullen van een 
bestuursfunctie, het aanstellen van 5 gildebroeders en een 6-tal nieuwe leden. Ook werd er 
gevraagd of de leden een digitale Algemene ledenvergadering nodig vonden. In 2020 konden 
de algemene ledenvergaderingen in het voor- en najaar geen doorgang vinden in verband met 
de genomen regeringsmaatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De 
leden hadden een week de gelegenheid om het digitale formulier in te vullen en terug te 
sturen. 
Een week later blijkt dat er een groot aantal leden het formulier had ingevuld. Uit de uitslag 
bleek dat Piërre Steegs met een overgrote meerderheid van de stemmen tot deken benoemd 
kon worden. Hij is de opvolger van Klaas van der Zanden. Ook is met overgrote meerderheid 
gestemd dat aspirant gildebroeders Peter van Kaathoven (bazuinblazer), Rini van Kaathoven 
(bazuinblazer), Mark Lommen (staande deken), Piërre Steegs (aspirant deken en vendelier in 
opleiding) en Martien Thoonen (vendelier in opleiding) bij de eerstvolgende gelegenheid tot 
gildebroeder geïnstalleerd kunnen gaan worden. Ook voor wat betreft de nieuwe leden 
hebben de stemgerechtigde leden met overgrote meerderheid ingestemd om deze als 
aspirant-leden in te schrijven in het ledenbestand. De secretaris die het ledenbestand onder 
zijn hoede heeft, zal deze nieuwe leden aanschrijven en hen verzoeken om de vragenlijst in te 
vullen en te ondertekenen. Het betreft hier de aspirant-leden Marjon van Overbeek, Carolien 
van den Biggelaar, Sabien van de Weijer, Frans van den Hurk, Willy Berkers en Paul van Hoof. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandag 12 april 
Vandaag is het de dag van onderhoud op het 
gildeterrein. Normaliter is dit de eerste maandag 
van de maand maar deze maand was het tweede 
pinksterdag: Plankenzondag en wordt er niet 
gewerkt. 
De planning is dat vandaag een poging wordt 
gedaan om op het gildeterrein een waterput te 
slaan van 15 meter diep. Het gras van het terrein 
ligt er midden in de zomer belabberd bij en onze 
grasspecialist adviseerde een waterput te laten 
slaan om zo het gazon kunstmatig te kunnen 
beregenen. Hij zou ook voor een pomp zorgen 
en later in het jaar zou de regeninstallatie gekocht worden. Na een tijd van noeste arbeid was 
de klus geklaard. De put is ca 5 meter dieper geworden omdat dit nodig was. Er zal voorlopig 
voldoende water zijn om het gras in de zomer mooi groen te laten blijven. Met dank aan de 
onderhoudsploeg. 

 
Maandag 26 april 

Lintjesregen 2021: Burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek (foto) 
heeft maandagochtend 26 april onder andere 4 inwoners van Lieshout en 
Mariahout een Koninklijke Onderscheiding overhandigd. De coronamaat-
regelen maakte het persoonlijk opspelden van de versierselen op deze 
‘uitreikingsdag’ wederom niet mogelijk. De gedecoreerden zijn allen 
benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Twee gedecoreerden komen 
uit Mariahout en twee uit Lieshout. Ook het gilde kan door deze crisis geen 
vendelhulde brengen bij al deze gedecoreerden als blijk van waardering voor 
o.a. hun inzet voor de dorpsgemeenschappen van Lieshout en Mariahout.  
 
De heer Piërre Steegs uit Lieshout,  
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  
Piërre Steegs zet zich al ruim 40 jaar in voor de jeugd en sporters van Lieshout 
en is daarom gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mensen uit 
Lieshout kennen hem vooral van de wielersport, waar hij zich vanaf 1978 tot 
nu jaarlijks inzet voor de organisatie van de wielerjeugd-vijfdaagse. 
Ook is Piërre al 37 jaar actief bij supportersclub de Laarbeekse Wielrenners. 
Sinds hij er in 2015 bestuurslid werd, zet hij zich in voor de organisatie van de 
jaarlijkse jeugdtoernooien en veldritten en de landelijke kampioenschappen voor de jeugd.  
25 Jaar lang ging hij mee als organisator en begeleider van schoolverlaterskampen van De 
Sprankel en hij was zes jaar bestuurslid van het Oranjecomité Lieshout. Eerder nog was hij in 
de jaren ’70 en ’80 bestuurslid en leider bij Jong Nederland. 
Verder is Piërre sinds 2016 lid van het Sint Servatius Gilde en heeft hij op verzoek wat hand en 
spandiensten verricht. Bij het gilde schoot hij zich in september 2018 tot Erekoning en na een 
jaar aspirant gildebroeder zou hij al gildebroeder zijn geweest. Covid-19 heeft dit echter nog 
niet mogelijk gemaakt. Waarschijnlijk zal Piërre in september, samen met 4 collega-aspiranten, 
beëdigd worden als gildebroeder. Inmiddels is hij gekozen tot deken bij de overheid (bestuur) 
van ditzelfde gilde. 
 
 
 

     

 

 

 



 
Mevrouw Marianne Arends-Fransen uit Lieshout,  
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  
Een zeer waardevolle en actieve vrijwilliger voor Lieshout, zo kun je Marianne 
Arends-Fransen wel noemen. Zij was een van de medeoprichters van 
Badmintonclub Lieshout, die volgend jaar 50 jaar bestaat. Ze was er 
bestuurslid, scheidsrechter en gaf trainingen. Op dit moment is zij nog lid van 
de commissie clubshirts. Ook was ze vanaf het ontstaan van de 
korfbalvereniging Spirit actief voor deze vereniging. Gedurende zes jaar was 
zij er voorzitter maar ze zette zich ook vele jaren in als kampleider en scheidsrechter, tot de 
vereniging werd opgeheven. Ook zet zij zich op dit moment ook nog in voor de KVL Lieshout, 
de KBO Lieshout en is ze betrokken bij de koffieochtenden van LEV Laarbeek. Daarnaast heeft 
ze ook nog de energie om vele uren per week mantelzorger te zijn voor haar zus en schoonzus 
die thuis ondersteuning nodig hebben. 
 
De heer Frans Daniëls uit Mariahout,  
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  
Frans Daniëls is hét gezicht van de speeltuin in de Oranjebuurt in Mariahout. 
Daar is hij al sinds 1970 onafgebroken de vaste timmerman en 
toezichthouder. Sinds de speeltuin in 2018 onder verantwoordelijkheid 
kwam van Zorg Om het Dorp Mariahout, is Frans voorzitter van de werkgroep 
speeltuin. Daarnaast gaf hij vele jaren zijn organisatorische en 
kluskwaliteiten aan korfbalvereniging Flamingo’s. Ook zette hij zich in voor 
de restauratie van de Mariagrot, knapte de speeltuin en rolschaatsbaan op en realiseerde de 
toiletvoorziening bij de Jeu de boulesbaan. Ook werkte hij mee aan het opknappen van het 
openluchttheater, waar hij zich op dit moment nog inzet als parkeerwacht. Als vrijwilliger van 
Zorg om het dorp Mariahout zit hij in de roekenploeg en in diverse overleggroepen. Voor al 
zijn inzet is hij nu benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 
Mevrouw Maria Gilsing-Koopmans uit Mariahout,  
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  
Maria Gilsing-Koopmans mag zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. 
Ze is geen onbekende in Mariahout al treedt zij niet direct op de voorgrond. 
Zij zet zich al ruim 40 jaar in voor de leefbaarheid van de gemeenschap. Zo is 
ze koster in de kerk en was ze in het verleden betrokken bij de voorbereiding 
van de gezinsvieringen. Ook was ze bestuurslid van de Zonnebloem en lid van 
de jeugdcommissie van carnavalsvereniging De Heikneuters. Op dit moment 
is Maria als vrijwilliger betrokken bij Zorg om het Dorp Mariahout, is ze gastvrouw bij 
voetbalvereniging Mariahout en zit ze in het bestuur van de KBO Mariahout. 
 
Alle gedecoreerden hebben dit jaar een felicitatiekaart van het gilde mogen ontvangen met 
de mededeling daarbij dat, wanneer de gedecoreerde dit wenst, er op een later tijdstip een 

vendelhulde gebracht kan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 27 april 
Koningsdag 2021. Zonovergoten en 17 graden.  
Helaas weinig of geen activiteiten door de Covid-
19 maatregelen, al is de koning wel in de buurt 
van Lieshout.  
Koning Willem-Alexander viert zijn 54ste 
verjaardag vandaag in Eindhoven. Hij is samen 
met zijn vrouw Máxima en dochters Amalia, 
Alexia en Ariane in de Brabantse stad voor een 
programma dat achter gesloten deuren 
plaatsvindt. Het enige wat het gilde vandaag kan 
doen is de vlag, met oranje wimpel, hijsen ter 
gelegenheid van deze koningsdag 2021. In 2022 zal het gilde weer graag acte de préseance 
geven op de activiteiten die in Lieshout en Mariahout georganiseerd worden. 

 
Maandag 3 mei 

De onderhoudsploeg is vandaag weer bij elkaar van 13:00 uur tot ca 16:00 uur voor het 
onderhoud aan de gebouwen en aan het gildeterrein. 

 
Dinsdag 25 mei 

De laatste bestuursvergadering in digitale vorm. Althans: ‘dat hopen we’. De maatregelen die 
getroffen zijn i.v.m. de pandemie Covid-19 worden versoepeld waardoor het vergaderen in het 
gildepaviljoen 'BoMé' weer mogelijk zal worden. Aanvang 20:00 uur. 

 
Maandag 7 juni 

De onderhoudsploeg komt ook op de eerste maandag van juni weer om 13:00 uur bij elkaar 
voor het onderhoud aan de gebouwen en aan het gildeterrein. Ook deze dag tot ca 16:00 uur. 

 
Zondag 20 juni 

Vaderdag 2021. Wanneer alles ‘normaal’ zou zijn geweest en er dus geen maatregelen zouden 
zijn als gevolg van Covid-19 dan hadden we vandaag een mini-gildendag gehad in Lieshout. 
Maar helaas mocht ook dit jaar dit geen doorgang vinden. Door de versoepeling van de 
maatregelen was het wel mogelijk om de gildebroeders weer eens een paar uurtjes bij elkaar 
te laten komen. Hier werd dan ook goed gebruik van gemaakt. Een enkele gildebroeder was 
verhinderd door zijn werk of kwam wat later door eerder gemaakte afspraken. Om 10:00 uur 
begon de bijeenkomst die tot ca 12:00 uur zou gaan duren. In deze tijd 
heeft hoofdman Willem van Pelt de gildebroeders op de hoogte 
gebracht over de activiteiten voor het geüniformeerde deel van de 
verenging. Dit zullen slechts maar twee activiteiten zijn: De dag van 
het koningsschieten op kermismaandag in Lieshout en het VTBS-
toernooi op 19 september a.s. Voor deze organisatie wordt de wens 
uitgesproken dat alle gildebroeders hier hun steentje aan zullen 
bijdragen. Alle hulp is welkom. Daarna nam voorzitter Mark Lommen 
het woord en gaf uitleg over de nieuwe uniformen die vandaag 
uitgereikt werden. Door de pandemie liep het vervaardigen van de 
uniformen zeer ernstige vertraging op, want het was de bedoeling dat 
deze in mei vorig jaar uitgereikt zouden worden. Mark vroeg een 
applaus voor de kleding commissie. Het koningspaar heeft gisteren als 
dank voor haar inzet een bos bloemen afgegeven bij Beppie van der 
Zanden. Zij kon vandaag niet aanwezig zijn. De uniformen zijn 
vervaardigd door de Fa. Pisa in Eindhoven en afgelopen week 
afgeleverd in het paviljoen BoMé. 

 

 



 

Maandag 28 juni 
 
Op verzoek van de werkploeg is er vandaag een extra werkdag 
ingepland voor het achterstallig onderhoud aan het terrein. Het 
onkruid groeit gewoon door… 
 

 

   

   

  

 
 
En weer werd ook deze keer 
stevig doorgewerkt door de 
mannen en het resultaat mag 
er zijn. Wederom trots op deze 
ploeg… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Donderdag 1 juli 
 

Precies 8 maanden na het overlijden van gildebroeder Klaas van 
der Zanden heeft het gilde zíjn geweer mogen ophalen bij de 
politie in Eindhoven. De familie van Klaas had dit geweer, samen 
met de jachtgeweren van Klaas, veilig opgeslagen bij de politie 
totdat de overdracht van die geweren geregeld was. 
Kort na het overlijden van Klaas mocht het gilde van Beppie, de 
partner van Klaas, een schrijven ontvangen waarin stond vermeld dat de 
familie het geweer dat Klaas tijdens zijn schietactiviteiten bij het gilde 
altijd gebruikte, aan het gilde wilde schenken. Het heeft even geduurd 
waar ook de Coronacrisis debet aan is geweest, voordat het geweer 
bijgeschreven kon worden op de wapenlijst van het gilde. Wanneer de 
tijd rijp is zal het wapen officieel door Beppie van der Zanden en hun 
(klein)kinderen overhandigd worden aan het gilde. 

 
Maandag 6 juli 

De onderhoudsploeg komt ook op deze eerste maandag van de maand om 13:00 uur bij elkaar 
voor het onderhoud aan de gebouwen en aan het gildeterrein. Wederom tot ca 16:00 uur. 

 
Zondag 18 juli 

Voor deze dag stond het Kringkoning- en kringkeizerschieten bij het Sint-Joris Gilde in Someren 
op het programma en dit gebeurde op hun eigen schietterrein de Jorisveste. De organisatie 
voor de schietwedstrijd werd kortgeleden op touw gezet omdat er voor het tweede jaar na 
elkaar geen kringgildefeest gehouden kon worden i.v.m. de Coronamaatregelen. Hierdoor kon 
ook het kringkoning en -keizerschieten natuurlijk geen doorgang vinden.  
Het werd een gezellige, niet al te drukke spannende middag met stralende zon en strakblauwe 
hemel. Na wat toespraken door o.a. Henk de Hair, voorzitter van kring Peelland, mochten om 
14:00 uur de keizers van de Peelland gildes de spits afbijten met hun wedstrijd waar ook onze 
eigen keizer Frits Vorstenbosch aan deelnam. Na het 61e schot viel het laatste stukje van de 

keizersvogel naar beneden en de fortuinlijke 
schutter was Antoon van Helmond van het Sint-
Joris Gilde uit Asten. 
Om 15:00 uur begon de schietwedstrijd voor de 
gildekoningen uit kring Peelland. Hier waren 16 
schutters die de felbegeerde titel wel wilden 
winnen. Ook onze eigen koning Gerard Verhoeven 
was een van de deelnemers. Dit werd een 
enerverende wedstrijd die bij het 158e schot werd 
beëindigd door Gerard Geutjes van het gilde Onze 

Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën uit Lierop. Hij liet het laatste splintertje van de koningsvogel 
naar beneden dwarrelen.  

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
Keizer Frits Vorstenbosch (L) en koning Gerard Verhoeven. 



 
Maandag 2 augustus 

De onderhoudsploeg is ook deze eerste maandag van augustus bij elkaar voor het 
onderhouden van de gebouwen en het terrein. Deze keer krijgt de parkeerplaats een grote 
beurt. van 13:00 uur tot ca 16:00 uur.  
 
In de avonduren zijn Willem van Pelt en Gerard 
Verhoeven (foto rechts), Mark Lommen en Miryam 
van den Biggelaar bezig geweest met de herschikking 
van de zilveren schilden en de bevestiging op de 
nieuwe zilvervesten. De laatste 40 jaren is ‘de 
zilverschat’ zodanig groot geworden dat er zeker nog 
1 avond of mogelijk meer avonden aan dit werk 
besteed zal moeten worden. Het resultaat is dan wel 
dat het koningszilver bij elkaar hangt maar wel verspreid over meerdere vesten, net zoals het 
ere-koningszilver, het prijzenzilver en het geschonken zilver. 

 
Woensdag 4 augustus 

Broederavond. De hoofdman heeft de geüniformeerden bij elkaar geroepen voor een 
informeel overleg over de komende activiteiten bij het gilde die de komende maand zullen 
gaan plaatsvinden. (Kermismaandag en het VTBS-toernooi). Er zijn enkele afmeldingen. Op 
deze avond heeft de hoofdman zijn functie ter sprake gesteld en om te oordelen of hij, in de 
ogen van de gildebroeders, het op de juiste manier doet komt hier ook een stemming over. 
Met erwten en bonen zoals het de traditie betaamt. Met een positieve uitslag bleek dat Willem 
van Pelt het nog steeds goed doet. Hij blijft dus voorlopig nog aan als hoofdman. 

 
Woensdag 11 augustus 

Afgelopen weekend kreeg het gilde een bericht dat Christ Verhoeven, gildebroeder bij het Sint-
Antonius Gilde in Beek en Donk (de gruun van Beek) is overleden. Vandaag is de afscheids-
dienst van Christ om 10:30 uur. Wegens de Coronamaatregelen mochten er 2 broeders van elk 
gilde aanwezig zijn. Eredeken Louis Doomernik en koning Gerard Verhoeven hebben deze 
morgen het Sint Servatius Gilde vertegenwoordigd. 

 

In de avond was er een overleg van het bestuur met de VTBS-Commissie. Deze begon om 20:00 
uur in het gildepaviljoen aan de Beemdkant. Frank van de Kam was geoorloofd afwezig. 

 
Donderdag 12 augustus 
 Al vroeg in de morgen zijn 3 dames en een heer bezig met de schoonmaakwerkzaamheden 
 aan het gildepaviljoen 'BoMé'. Door de onderhoudsploeg was er de afgelopen weken ruime 
 aandacht besteed aan de parkeerplaats en verharding rondom dit paviljoen. Dit ziet er nu 
 weer prima uit en u weet: Waar gewerkt wordt vallen spaanders, dus de ramen, deuren en 
 kozijnen werden schoongemaakt. Piërre Steegs, Annie Swinkels, Desiree van den Biggelaar en 

Regina van Zoggel hebben de buitenkant van het 
paviljoen gefatsoeneerd en alles bij elkaar is het op en 
top in orde voor de komende maanden. 
 
Tijdens de openingstijd van paviljoen BoMé voor onze 
leden deze avond zijn o.a. Mark Lommen en Miryam van 
den Biggelaar (foto links) bezig geweest met het indelen 
en bevestigen van de zilveren schildjes op de nieuwe 
vesten. 
 



Zondag 29 augustus 
Schieten om de titel ‘Bejaardekoning kring Peelland’ in Aarle-Rixtel. Enkele Lieshoutse 
schutters hebben deelgenomen. Uiteindelijk werd Hans v.d. Boomen van het Gilde Sint-
Antonius en Sint-Sebastianus uit Gemert na het 124e schot de aflosser van onze gildebroeder 
Ruud Mijnsbergen, als ‘Bejaardekoning’ kring Peelland. 

 
Maandag 30 augustus 

De onderhoudsploeg komt ook op deze maandag om 13:00 uur bij elkaar voor het extra 
onderhoud aan de gebouwen en aan het gildeterrein. Wederom tot ca 16:00 uur. 

 
Zaterdag 4 september  
 Opbouw van het terrein voor de kermismaandag. 
 
Zondag 5 september 

’s-morgens: In Aarle-Rixtel vond onder tromgeroffel de 
onthulling plaats van een beeld van Zalige Pater 
Eustachius. Pater Eustachius is in 1890 geboren als 
Huub van Lieshout. Hij woonde op de grens van Aarle-
Rixtel en Beek en Donk. Pater Eustachius is in 2006 
zalig verklaard. Een echte Laarbeker die de moed had 
te kiezen voor een moeilijke roeping in Brazilië. 
Ons gilde werd vertegenwoordigd door Frans Manders, tamboer; Jos Kuijpers, vaandrig en 
koning Gerard Verhoeven. 
 
’s-middags: In Beek en donk zal de inauguratie 
plaatsvinden van Keizer Mario van den Elsen. Op 
zaterdag 7 september 2019 schoot hij zich voor de 
3e opeenvolgende keer tot koning van het Sint 
Leonardus Gilde van de Donk (Beek en Donk). Deze 
inauguratie stond medio 2020 gepland maar door 
Corona kon dit niet plaatsvinden. 
Vanaf 14:00 uur werden de genodigden ontvangen 
met een kopje koffie en om 15:00 uur begon de 
installatie van Mario tot keizer van dit gilde. Daarna 
was er nog een gezellig samenzijn op de 
‘schutsherd’ aan de Zwinkelsweg 6 in Beek en Donk. 
Door de nog altijd geldende Corona-maatregelen vond dit in klein gezelschap plaats. Ons gilde 
werd vertegenwoordigd door onze keizerspaar Frits en Annie Vorstenbosch en koningspaar 
Gerard en Henjo Verhoeven en voorzitter Mark Lommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De 3 keizers van de Laarbeekse gildes 

v.l.n.r.: Huub van den Bergh (Beek) – Mario van den Elsen (Donk) 
en Frits Vorstenbosch (Lieshout) 



Maandag 6 september 
Een zonovergoten dag zou het worden, 
deze 6e september 2021. Na ruim 1,5 jaar 
niet te kunnen optrekken als gevolg van de 
Coronamaatregelen trok het Sint Servatius 
Gilde Lieshout op voor het jaarlijks 
koningschieten op de kermismaandag. 
Daarom is het programma van deze dag 
anders dan we gewend zijn. Geen 
koningsschieten. Door de Coronamaat-
regelen hadden het koningspaar Gerard en 
Henjo Verhoeven en erekoning Leon van Loon wederom niet van een ‘normaal’ koningsjaar 
kunnen genieten. Dat is ook de reden dat het bestuur vorig jaar, toen het koningsschieten 
helemaal geen doorgang kon vinden, al besloot het koningschap voor de huidige koning en 
erekoning een jaar langer te laten duren. Dit zijn nu 3 jaren geworden. Onze koning heeft deze 
verlengde perioden verwoord in twee rijmpjes die hij achter op zijn koningsschild heeft laten 
graveren. 
Deze luiden als volgt:  
 

Verlengd koningschap 2020-2021 
7 september 2020 

 

Door de pandemie een jaar langer gildekoning 
Geen schot gelost voor ‘n tweede kroning 

Een extra jaar koningspaar vinden we zeker fijn 
Na een lange tijd van ‘thuis’ te moeten zijn 

 

En nog een jaar verlenging 2021-2022 
6 september 2021 

 

Het Coronavirus wil maar niet bedaren 
En blijf daarom gildekoning voor ‘n drietal jaren 

Een unicum voor het Lieshoutse gild 
Drie jaar koning met hetzelfde schild 

 
De bijeenkomst van de gildebroeders en gildeleden tussen 09:30 uur en 10:00 uur bij het 
gildepaviljoen 'BoMé' verliep volgens en in overeenstemming met de verleende vergunning 
van de gemeente Laarbeek. Het Gilde, geheel gekleed in nieuwe uniformen, en de gasten 
trokken om ca 10:00 op in de richting van de woning van het koningspaar Gerard en Henjo 
Verhoeven. Daar werd het gezelschap even van de straat gehaald om een ‘welkomstborrel’ 
en/of een ander, vooral plaatselijke gebrouwen drankje te kunnen nuttigen.  
Daarna vertrok het gilde vanaf de woning van het koningspaar voor een rondgang door 
Lieshout en werden de terrassen bij de plaatselijk horeca niet overgeslagen. Na een goed 
verzorgde brunch bij café de Koekoek ging het gezelschap, met nog een tussenstop bij ’t café 
van Lieshout, naar het gildeterrein aan de Beemdkant 30 om na een lange tijd weer eens langer 
samen te kunnen zijn.  
 

 
Het Sint Servatius gilde aangetreden voor de woning van het koningspaar 

 
Frank van de Kam 

was in zijn nopjes… 
Eindelijk weer bij elkaar! 

 
Erekoning Leon van Loon  

bood zijn ‘Erekoningsschild’ aan de  
hoofdman (gilde) aan. 

 
Maarten Engels 

trekt zijn afgezakte sokken 
omhoog 



Onder het motto ‘verbroederen met een onderlinge schietwedstrijd’ 
werd er vandaag geschoten voor de titel ‘kermiskoning in een 
bijzonder seizoen 2021’. De winnaar zou gaan strijken met eeuwige 
roem en natuurlijk een bijhorend zilveren schild. Het schieten voor 
‘Kermiskoning in een bijzonder seizoen 2021-2022’ werd een 
enerverende wedstrijd waarin uiteindelijk Bas van Pelt bij het 249e 
schot de vogel van zijn houder schoot en deze begeerde titel in zijn 
cv kon gaan bijschrijven. Na deze wedstrijd mochten de overige 
leden op de puist schieten om enkele prijzen. Anny Vorstenbosch-
Kuijpers, José van Pelt-Verhees, Laura Steegs-de Louw, Harry van de 
Weijer en Betsie Kuijpers-de Groot werden winnende schutters bij 
dit puistschieten. Intussen was ook een ‘frietwagen’ gearriveerd. Hun snacks konden de grote 
of kleine honger stillen van de bezoekers van deze middag. Omstreeks 20:00 uur was alles 
opgeruimd en kwam er een einde aan een geslaagde dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 13 september 
De onderhoudsploeg komt ook op deze maandag om 13:00 uur bij elkaar voor het extra 
onderhoud aan de gebouwen en aan het gildeterrein. Wederom tot ca 16:00 uur. Na afloop 
zag het er weer heel netjes uit. Klaar voor de jubilarissenavond op zaterdag 18 september en 
het VTBS-toernooi op zondag de 19e september. 

 
 

 
Bas van Pelt 

Kermiskoning in een bijzonder 
seizoen 2021-2022 

 

 

  

 
  

 
 



Woensdag 15 september 
Afgelopen vrijdag, 10 september, ontving het gilde een overlijdensbericht van een van de leden 
bij onze zustervereniging uit Fröndenberg Duitsland. Heinz Demmer is op 69-jarige leeftijd 
overleden en zijn afscheidsdienst vindt vandaag plaats in Fröndenberg. Het Sint Servatius Gilde 
wordt vertegenwoordigd door Ger en José van Pelt, Peter en Jo Keursten, eredeken Louis 
Doomernik met zijn vrouw Wilhelmien en het koningspaar Gerard en Henjo Verhoeven. 

 
Vrijdag 17 september 

Foto’s: Jan Jansen Mariahout 

Om 13:30 uur komen ruim 30 kinderen uit groep 8 van de Sprankel bij het monument op de 
Prinsenhof in Lieshout. Reden: herdenking van de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog 
bij het oorlogsmonument op de dag van de bevrijding 17 
september, 77 jaar geleden. Aanwezig waren Louis 
Doomernik, voorzitter van Heemkunde Kring ’t hof van 
Liessent en ook Teun van Leuken-de Lange van de 
heemkunde kring. Verder: de heren Pellegrino en van den 
Heuvel, 2 veteranen uit Laarbeek. Op de foto (R) Peter van 
Kaathoven, muzikant bij de harmonie en het gilde werd 
vertegenwoordigd door de gildekoning Gerard Verhoeven.  
Tijdens deze bijeenkomst, die ca 30 min. duurde, werden enkele toespraken gehouden door 
Louis Doomernik en Henk van Beek uit Aarle-Rixtel. Peter van Kaathoven bracht de Taptoe ten 
gehore waarna een bloemstuk werd gelegd bij het monument. 

 
Zaterdag 18 september 

’s Morgens vanaf 09:00 uur tot ca 11:00 uur komen de gildebroeders samen, in werkkleding, 
om voorbereidingen te treffen voor het VTBS-toernooi dat morgen, zondag 19 september gaat 
plaatsvinden. Er zijn nog wat ‘dingetjes’ die gedaan moeten worden. Dranghekken plaatsen, 
borden plaatsen, wedstrijdvelden uitzetten, horeca inrichten, paviljoen inrichtingen voor de 
administratie op die dag enz. enz. enz. 
 
’s Avonds vond de huldiging van de jubilarissen bij het gilde uit de jaren 2020 en 2021 plaats. 
Omdat de afgelopen (bijna) 2 jaren weinig tot niks georganiseerd kon worden in verband met 
de Coronapandemie, zijn jubilarissen vanavond uitgenodigd om in het zonnetje gezet te 
worden. Omdat het dit jaar 40 jaren geleden is dat het gilde op 3 januari 1981 werd 
gereactiveerd zijn ook de robijnen jubilarissen in het zonnetje gezet.  
 

 

 



De jubilarissen van 2020 en 2021 
 
Jan Cardol, 25 jaar: ‘Zilver’: Sinds 19 oktober 1995 lid van ons gilde. Jan heeft 
een aantal jaren op kermismaandagen bij het gilde geschoten voor het ere-
koningschap, waarbij hij dan ook nog succesvol is geweest. Hij heeft deze titel 
zelfs een keer weten te prolongeren. Dit was in 1999 en 2000 en liep hij mee 
met de gildebroeders wanneer het gilde optrok. Jan is een drukbezette man 
en pendelde vaak tussen Nederland en Zwitserland. 
 
Ad Daniels, 25 jaar: ‘Zilver’: Sinds 19 oktober 1995 lid van het gilde. Ad is lid 
van vele verenigingen in Lieshout die een helpende hand aangereikt krijgen 
als dit aan hem gevraagd wordt. Het gilde uniform heeft hij nooit gedragen 
desondanks is hij geen onbekende binnen de vereniging.  
Ad woont samen met zijn Annie aan de Beemdkant, is een goede buurman 
die het gildeterrein ‘in de gaten houdt’ en eventuele onregelmatigheden 
doorgeeft aan het bestuur. Gelukkig is dit nog maar weinig gebeurd. 
 
Ton Vorstenbosch, 25 jaar: ‘Zilver’: Op 18 maart 1996 is Ton lid geworden bij 
het gilde. Telg uit de gildefamilie Vorstenbosch. Eveneens als contribuant bij 
het gilde en het kan ook niet anders dan dat zijn buurman Roel van Eijndhoven 
daar de hand in gehad heeft. Ton is sinds die tijd ook onze vaste geluidsman 
bij de evenementen van ons gilde die een aantal keren per jaar plaatsvinden. 
Door hem wordt het geluid opgebouwd, ingeregeld en versjouwd en weer 
opgeruimd en of dit nu bij de kapel is of op het gildeterrein of tijdens de 
vlooienmarkt, het maakt allemaal niet uit. Ook tijdens de vlooienmarkt is Ton, 
samen zijn partner, een vaste verkoper en kent hij zijn klanten…  
Een bijkomstigheid is ook dat vandaag zijn verjaardag is… Dus dubbel feest. 
 
Claartje Manders-Vogels, 25 jaar: ‘Zilver’: Echtgenote van gildebroeder Jan 
Manders. Toen het gilde nog in de donkere dagen voor kerstmis de 
najaarsvergadering hield is zij lid geworden van het gilde en dit was op 20 
december 1996. 
Klaartje is vaak aanwezig bij allerlei evenementen om hand- en spandiensten 
te verlenen en/of voor het plezier.  
Naast het gilde is een van haar grote hobby’s wandelen. Het vermoeden 
bestaat dan ook dat ook een jubileum te vieren is voor het aantal deelnames 
aan de 4-daagse in Nijmegen… 
 
Jan Corsten, 40 jaar: ‘Robijn’. Sinds 24 april 1981 is Jan lid bij het gilde, als 
“mobiel” ondernemer uit Mariahout is hij mogelijk zo onder de indruk geraakt 
van het gereactiveerde gilde, dat hij direct, en waarschijnlijk zal onze 
erehoofdman Toon Gevers toentertijd daar wellicht de hand in hebben 
gehad, lid van het gilde is geworden. In al die jaren is Jan een veel geziene gast 
geweest bij tal van activiteiten en vergaderingen. Ook kunnen wij altijd een 
beroep op hem doen en staat hij ons met raad en daad bij.  
Op kermismaandag is Jan bijna altijd aanwezig bij het koningschieten en zo 
lang als we ons het kunnen herinneren, probeert hij toch al ruim 30 jaar het 
laatste restje van de koningsvogel naar beneden te halen, wat hem maar niet 
wil gelukken. De aanhouder wint Jan… 
 
 
 

 

 

 

 

 



Lau Leenders, 40 jaar: ‘Robijn’. Sinds 20 april 1981 is Lau lid bij het gilde. Op 
Lau kon in het verleden op ieder tijdstip een beroep worden gedaan. Nu hij 
qua leeftijd bij de sterkste der sterken zit, doet hij het rustig aan omdat het 
lopen niet meer zo goed gaat. Toch geniet hij met zijn Ans van de alledaagse 
dingen. In het verleden mocht het gilde gebruik maken van zijn vakkennis en 
kunde als stukadoor en zette Lau zich, samen met zijn broer, in voor het 
maken van het stucwerk in het gildepaviljoen en gildekapel die gelegen is aan 
het Ginderdoor tussen Lieshout en Mariahout. 

 
Piërre Luijten, 40 jaar: ‘Robijn’. Sinds 3 november 1981 is Piërre lid bij het 
gilde. Destijds was Piërre gemeentesecretaris van de gemeente Lieshout en is 
dit mogelijk voor het gilde weleens goed van pas gekomen. Pierre had zo zijn 

netwerk… 😊.  
Sinds zijn pensionering zien wij Pierre niet meer zoveel. Hij geniet op zijn 
manier, samen met zijn partner, van de dingen die voorbijkomen. Hij is wel 
een trouw lid van de vereniging en thans wonende in Nuenen.  

 

Piet Swinkels, 25 jaar: ‘Zilver’. Lokale bouwheer die sinds 22 december 1995 
lid is bij ons gilde, waar hij na een aantal jaren meer vrije tijd kreeg en jaren 
later bij het koningschieten een uitstekend schutter bleek te zijn. Piet is 3 keer 
ere-koning geweest, waarvan 1x 2 jaren opeenvolgend. Dit was hem zo goed 
bevallen, dat hij, na het doorstaan van een proefjaar in 2011 gildebroeder 
geworden is, met de functie “zilverdrager”. Ook echtgenote Annie heeft hij 
mede lid gemaakt van de vereniging. 
 

Piet van der Burgt, 40 jaar: ‘Robijn’. In 1980, het jaar waarin de reactivering 
van het Lieshoutse gilde op handen was, is Piet lid geworden. Dit was op 20 
maart. Zijn lidmaatschap heeft enige discussie gekend omdat hij woonde aan 
de Grensweg in Mariahout. Gemeente Beek en Donk dus aan de verkeerde 
kant van de weg. Zijn geluk was dat hij in Mariahout naar de kerk ging.  
Piet is direct gaan oefenen als vendelier en heeft tot in lengte van jaren de 
vendelstokken beheerd maar heeft deze ook bijna altijd rondgereden in zijn 
vendelstokkenaanhanger. Piet heeft meegeholpen met allerlei, zo niet alle 
bouwwerken die het gilde gerealiseerd heeft. Na zijn vendelpensioen is hij 
zich de laatste jaren gaan toeleggen op het schieten. Nooit doet het gilde 
tevergeefs een beroep op zijn inzet (of het moet zijn dat hij het even niet 
gehoord heeft. Piet heeft een functie van penningmeester bij de overheid van 
het gilde gehad en twee keer heeft Piet zich tot gildekoning geschoten. Dit 
was in de seizoenen 1997-1998 en 2011-2012 
 

Peter van der Burgt, 40 jaar: ‘Robijn’. Ook hij is al 40 jaar lid. Hoe dit komt 
gaan we uitleggen. Zonen van gildebroeders, geboren in het jaar van 
heroprichting zijn automatisch lid geworden. Naast Peter hebben we nog Ivo 
Donkers. Die kon echter vandaag niet aanwezig zijn wegens diensten maar 
krijgt in 2022 zijn huldiging. Peterke, zoals wij hem aanspreken, was er 
natuurlijk als baby en peuter regelmatig bij. De laatste ca 20 jaar is Peter 
vendelier en 10 mei 2008 is hij gildebroeder geworden. Peter is nagenoeg 
altijd aanwezig en het mag echt gezegd worden: Dé vendelier die het meest 
oefent… Nagenoeg ieder donderdagavond is hij bezig met het aanslijpen van 
zijn (vendel) technieken. En dit blijkt ook uit zijn vele zilveren schildjes die hij 
gewonnen heeft op diverse gildefestijnen. Net als zijn vader heeft Peter zich 
2x tot gildekoning geschoten. Dit was in de seizoenen 2016-2017 en 2017-
2018. 

 

 

 

 

 



Gerard Verhoeven, 40 jaar: ‘Robijn’. Halverwege 1980 kwam Toon Gevers, 
het jaar waarin de reactivering van het Lieshoutse gilde op handen was, 
Gerard vragen of hij tamboer wilde worden bij het gilde. Hij is toen ook in 
september lid geworden van het gilde. Opgeleid als tamboer liep hij in de 
eerste jaren voorop bij het gilde. In het begin was het niet alleen de trom die 
hij roerde. Ook vertegenwoordigde hij 4 jaar het gilde als bestuurslid van de 
commissie Trommen en Bazuin van Kring Peelland. Regelmatig was hij te 
vinden achter het stuur van een Zuidooster bus, als het gilde op pad ging. 
Gerard is enige jaren niet veel aanwezig kunnen zijn als gildebroeder i.v.m. 
zijn werk. Maar sinds een aantal jaren weer terug in de groep en is inmiddels 
secretaris en zelfs onze huidige gildekoning, met zijn Henjo als koningin aan 
zijn zijde. Toeval of niet: 2x was/is Gerard gildekoning. In het seizoen 1991-
1992. Toen werd zijn jongste (konings)dochter Tessa geboren en in het 
seizoen 2019-2020 is deze (konings)dochter bevallen van een 
(konings)kleinzoon Timo. 
 

Ruud Mijnsbergen, 40 jaar: ‘Robijn’. Sinds 3 november 1981 is Ruud lid bij 
het gilde. Zo net na de reactivering is deze belastingdeskundige toegetreden. 
Fan van historie en cultuur en tot op de dag van vandaag een fervent schutter. 
Op 14 januari 1983 is Ruud gildebroeder geworden en opgeleid als vendelier. 
Jarenlang heeft hij het vendel meegedraaid, bestuursfuncties binnen gilde en 
kring peelland gediend. 
Door zijn schutterstalent heeft Ruud zich 3x tot gildekoning geschoten. Dit 
waren de seizoenen 1985-1986, 1986-1987 en het seizoen 1989-1990. Ook 
schoot Ruud zich 2x tot erekoning. Dit waren de seizoenen 1992 tot 1995. Ook 
hier was er één keer sprake van een dubbel jaar. 
Vandaag de dag is Ruud zilverdrager en doet het wat “rustiger” aan. 

 

Ger van Pelt, 40 jaar: ‘Robijn’. Ook sinds 3 november 1981 is Ger contribuant 
bij het gilde. De toenmalige “warme bakker” kwam vanaf het begin van het 
koningschieten als zodanig naar het gildeterrein, om worstenbroodjes en een 
‘heullang’ krentenbrood te brengen op kermismaandag. Het heeft dan ook 
niet lang geduurd of Toon Gevers haalde Ger over om mee te gaan schieten 
en tot zijn eigen verbazing is hij in 1988 erekoning geworden en is erekoning 
gebleven tot 1991. In die tijd is hij gildebroeder geworden. Dit was op 13 mei 
1991. In het seizoen 1992-1993 heeft hij zichzelf tot gildekoning geschoten en 
heeft dit herhaald in het seizoen 2005-2006. Ger heeft zich daarnaast nog 
jaren als bestuurslid en voorzitter ingezet. Na deze periode bekleedde hij de 
functie van zilverdrager/hellebaardier. Tijdens het optrekken van het gilde is 
hij de vaste beschermer van de huidige koningin. 

 

Cor van Vegchel, 40 jaar: ‘Robijn’. En ja, ook Cor is sinds 3 november 1981 
lid bij het Gilde. Deze avond van de 3e november 1981 moet voor hoofdman 
Toon Gevers toen toch wel als een zeer vruchtbare avond aangevoeld 
hebben… 
Cor is op 13 mei 1987 gildebroeder geworden en heeft daarbij de rol van 
Commandant vervult tot 2015. Een beroep op Cor doen is al die jaren 
makkelijk en prettig geweest. Een goed verstaander heeft maar een half 
woord nodig. Bij Cor hoef je alleen maar je lippen te bewegen en Cor is er…  

Altijd! Steeds weer gesteund of mogelijk soms gestuurd door “ons Toos” 😊. 
Steevaste bezoeker van het paviljoen op donderdagavonden en vrijwel altijd 
aanwezig als het gilde optrekt. Stefan, zoon van Cor, is ook gildebroeder en 
vendelier en kleinzoon Stijn, Opa’s grote trots, is eveneens vendelier. 

 

 

 

 

 



 
Op deze foto zijn te zien, staande van links naar recht: Piet van Lierop, Toon Gevers-ere hoofdman, koningspaar Henjo Verhoeven en  

Gerard Verhoeven (40 jaar lid), Jos Kuijpers, Claartje Manders-Vogels (25 jaar lid), Ton Vorstenbosch (40 jaar lid), Roel van Eijndhoven,  
Jan Corsten (40 jaar lid) met zijn partner Toos Corsten, Theo Gevers, Peter van der Burgt (40 jaar lid), zijn vader Piet van der Burgt (40 jaar lid). 

Daarachter Mark Lommen-voorzitter, Piet Swinkels (25 jaar lid), Cor van Vegchel (40 jaar lid) met zijn partner Toos van Vegchel,  
Frits Vorstenbosch-Keizer, Pierre Luijten (40 jaar lid), Ad Daniëls (25 jaar lid), Louis Doomernik-eredeken, Jan Cardol, (25 jaar lid), José van Pelt en  

Ger van Pelt (40 jaar lid). Ans Leenders met daarachter Ruud Mijnsbergen (40 jaar lid) en Louise Mijnsbergen, Stefan van Vegchel. 
Gehurkt van links naar rechts: Stijn van Vegchel-Jeugdvendelier, Willem van Pelt-hoofdman, Gerrit van Kaathoven-tamboer,  

Rini van Kaathoven-Bazuinblazer, Frans Manders-Tamboer, Bas van Pelt-jeugdvendelier, Ad Donkers-Commandant. 
In de rolstoel zit Lau Leenders (40 jaar lid). 

 
Zondag 19 september - Verbroederingsfeest 

VTBS-toernooi op ons eigen gildeterrein aan de Beemdkant 30 in Lieshout. Precies een jaar 
later dan de bedoeling was en de oorzaak zal bij u bekend zijn. 
Het had veel voeten in de aarde om dit geregeld te krijgen tijdens de nog steeds heersende 
Coronapandemie. De vergunning door de gemeente Laarbeek was gegund op voorwaarden en 
die waren best wel streng. Om ‘de anderhalve meter samenleving’ te omzeilen, zodat er meer 
deelnemers en toeschouwers op het gildeterrein aanwezig mochten zijn, had het bestuur 
gekozen voor een ‘Testen voor Toegang beleid’. Dit kon op 3 manieren:  

 Vaccinatiebewijs: Een bewijs dat iemand volledig is gevaccineerd. Dit kon door een QR-
code te tonen bij de ingang door middel van een app op een gsm-toestel of een afdruk 
op papier van deze code; 

 Een herstelbewijs. Bewijs van een positieve coronatest van minimaal 11 dagen en 
maximaal 180 dagen geleden; 

 Een testbewijs: Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit; 
 Naast deze 3 mogelijkheden was ook een persoonlijk ID-bewijs nodig. 

Bij het begin van de controle zijn 3 personen geweigerd die een van deze drie mogelijkheden 
niet konden tonen en gelukkig kwam er geen protest. Deze bezoekers hadden begrip voor de 
situatie en keerden weer om. De gemeente Laarbeek had een toezichthouder gestuurd om het 
een en ander mee te kunnen begeleiden. Hij heeft echter niet in actie hoeven te komen. 
Vele vrijwilligers hadden zich opgegeven om te komen helpen en dit siert toch wel de 
vereniging. Ook de gildebroeders, in uniform aanwezig, hebben zich ingezet op deze dag. 
Samen met de vrijwilligers hebben zij zich ingezet als parkeerbegeleider, als toegangs-
controleur, medewerkers in de afdeling Horeca of voor alle andere voorkomende werkzaam-
heden. We kunnen deze mensen nooit genoeg bedanken… ze zijn heel hard nodig bij zulke 
evenementen. 
Het zou een, voor ons als gilde in meerdere gevallen, stralende dag gaan worden. Het 
gildeterrein aan de Beemdkant in Lieshout was helemaal gereed voor de wedstrijden vendelen, 
trommen, bazuinblazen en voor de standaardruiters. Het gilde had aan de overkant van de 
ingang een stuk terrein van de fam. Biemans ter beschikking gekregen voor dit laatstgenoemde 
onderdeel, maar ook auto’s en fietsen konden er geparkeerd worden. 
Een zonovergoten middag. Een prachtige herfstdag met ca 23 gr. Ideaal weer voor alle 
activiteiten.  



Om 12:30 uur was de opening door onze hoofdman 
Willem van Pelt. Daarna kwam de burgemeester met 
zijn openingstoespraak. Namens de gemeente 
Laarbeek bood hij het gilde een zilveren schild aan als 
aandenken aan het 600-jarig bestaan van het gilde in 
2020. Na het uitreiken van het schild had de 
burgemeester nog een grote verrassing: 
Het Sint Servatiusgilde heeft de Koninklijke Erepenning 
ontvangen.  
Burgemeester Frank van der Meijden reikte op zondag 
19 september namens de koning de onderscheiding uit 
tijdens het Federatietoernooi in Lieshout. Het Sint 
Servatiusgilde kreeg de onderscheiding voor zijn 600-
jarig bestaan in 2020. De onderscheiding kon door de 
RIVM-maatregelen nog niet eerder uitgereikt worden. 

 

Koninklijke Erepenning 
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan 
worden verleend aan verenigingen, stichtingen of 
instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het 
symboliseert het respect en de waardering die de 
koning heeft voor bijzondere verdiensten van de 
ontvanger. Koning Willem-Alexander waardeert het 
Sint Servatiusgilde om het leefbaar houden van het 
dorp en als bewaarder van het cultureel erfgoed van 
Lieshout en Mariahout. 

 

De onderscheiding bestaat o.a. uit een erepenning, die 
werd overhandigd aan Gerard Verhoeven, gildekoning 
van het Sint Servatiusgilde. De medaille werd (blijvend) 
bevestigd op het zilvervest van de koning. Hoofdman 
Willem van Pelt kreeg de bijbehorende oorkonde en 
Staande Deken Mark Lommen de beschikking. 
 

600 jaar Sint Servatiusgilde 
Het Sint Servatiusgilde bestond in 2020 600 jaar. De 
huidige Kamer van Koophandel houdt 1781 aan als 
oprichtingsdatum, maar de vereniging zelf houdt als 
startjaar 1420 aan, omdat in dat jaar in Erp een gilde 
werd opgericht waarbij als voorbeeld voor de statuten 
gebruik werd gemaakt van de inschrijving van de Kamer 
van Koophandel (de ‘Caert’) van het Sint Servatiusgilde. 
Vermoedelijk is het gilde dus nog ouder dan 600 jaar. 

 

Het Sint Servatiusgilde uit Lieshout is met 600 jaar niet 
het oudste gilde uit Laarbeek maar het is met 206 leden 
een grote vereniging die met een flinke jaarlijkse 
aanwas het gilde steeds weet te verjongen. De 
vereniging staat bekend om de speciale jaarlijkse 
tradities die nauwgezet in ere worden gehouden, 
bijvoorbeeld tijdens het jaarlijks bezoek aan het 
wereldlijk gezag in het gemeentehuis.  

 

Hoofdman Willem van Pelt bij aanvang 
van de opening van het toernooi 

 
Burgemeester Frank van der Meijden bevestigt 
de Koninklijke Erepenning op het koningsvest. 

 
v.l.n.r.: Hoofdman Willem van Pelt, Burgemeester  
Frank van der Meijden, Koning Gerard Verhoeven 

en Staande Deken Mark Lommen 

 
Hoofdman ontvangt de bijhorende oorkonde 

 
Staande Deken Mark Lommen 

ontvangt de beschikking 

 
Hoofdman Willem van Pelt met de  

onderscheiding van de gemeente Laarbeek. 



Door hun verzorgde uniformen met de vele zilveren gildeplaten, het gedisciplineerde 
marcheren, trommen en vendelzwaaien, de aanwezige gildekoning en -koningin, straalt de 
vereniging kracht uit. Door het brengen van hun indrukwekkende traditionele vendelgroet 
benadrukken zij het belang van de persoon of vereniging aan wie ze de groet brengen en 
daardoor verbinden ze inwoners en verenigingen tot een gemeenschap.  

 

Naar hun eigen leden toe presenteren ze zich als een sociale vereniging, waar tegen lage 
kosten wekelijks activiteiten worden georganiseerd. Oudere leden blijven betrokken en 
overleden uniformdragers worden in herinnering gehouden.  

  

De leden zetten zich in heden en verleden ook in voor de gemeenschap, bijvoorbeeld door het 
bouwen van een dorpspomp op de Heuvel in Lieshout in 1985, die naast water soms ook bier 
schenkt. Ook bouwden ze in 1996 een Sint Servatiuskapel waar iedere vierde zondag in mei 
een openluchtmis wordt opgedragen. Uiteraard werd het gildepaviljoen ook in eigen beheer 
gebouwd en verbouwd, in 2001 en 2014. 

 

De vereniging is aangesloten bij de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ze doet 
mee aan kringwedstrijden van de Bond van Schuttersgilden Kring Peelland en werd meerdere 
malen Brabants Kampioen vendelen. 

 

De voormalige gemeente Lieshout kende de vereniging in 1996 een gemeentelijke Erepenning 
toe wegens bijzondere en algemene diensten. 

De foto’s die bij deze vermelding staan zijn van Marcel van de Kerkhof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat de burgemeester het gilde gefeliciteerd had met deze toekenning kwamen vervolgens 
dhr. Henk de Hair, voorzitter van Kring Peelland en Jos Verbeeten, voorzitter van de NBFS aan 
het woord. Beiden wensten alle deelnemers veel succes met de wedstrijden. 
 
Na de toespraak van Jos Verbeeten zorgde onze Erehoofdman 
Toon Gevers samen met ons jongste geüniformeerd lid Bas van 
Pelt (foto rechts) dat de NBFS-vlag werd gehesen naar de top 
van de vlaggenmast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om 13:00 begonnen de wedstrijden Vendelen, Trommelen en bazuinblazen en de dressuur 
voor de standaardrijders. Na afloop van de dresseur was er ook nog een wedstrijd ringsteken. 

 
Henk de Hair, 

voorzitter Kring Peelland 

 
Jos Verbeeten 

Voorzitter NBFS 



Het aantal deelnemende gildes was 27 en het aantal deelnemers was 90. 
 

Om ca 15:00 uur kwam de Commissaris van de Koning Noord-Brabant, Mr. Ina Adema een 
informeel bezoekje brengen aan dit gildefeest. Graag was ze in gesprek met de deelnemers en 
bezoekers van dit evenement. Zoals bekend is, staan de Brabantse Gildes bij haar hoog in het 
vaandel en draagt zij allen een warm hart toe. 
  

Om ca 18:00 uur begon de prijsuitreiking. De winnaars van het zilver worden hierna vernoemd. 
Direct na afloop van de prijsuitreiking kwam de plaatselijke harmonie Sint Caecilia een 
serenade brengen aan het gilde voor de Koninklijke onderscheiding die zij vandaag heeft 
ontvangen. 
 

De uitslagen van de vendel-wedstrijden 

1e Prijs Klasse A - Gedeelde 1e prijs Ruud v.d. Hoogenhof Sint Matthias Gilde Oploo 

2e Prijs Klasse A - Na loting Ronald van Meel Sint Willibrordusgilde Bakel 

1e Prijs Klasse B Peter v.d. Burgt Sint Servatius Gilde Lieshout 

1e Prijs Klasse C Roberto Philips St Ant. / St. Seb. / H. Sacr. Beugen 

2e Prijs Klasse C Stijn van Vegchel Sint Servatius Gilde Lieshout 

1e Prijs Klasse C+ Iris de Brouwer Gilde Sint-Joris Goirle 

1e Prijs Vaandel 40 jr. > Martien Verhoeven Gilde Sint Willebrordus Esch 

1e Prijs Vaandel 50 jr. > Marc Ermens Sint Matthias Gilde  Oploo 

2e Prijs Vaandel 50 jr. > Marcel van Helvoirt Sint Catharina/ Sint Joris Rosmalen 

1e Prijs Vaandel zonder Acrobathiek Willem Hamers Sint Barbara Gilde Ravenstein 

2e Prijs Vaandel zonder Acrobathiek Gert-Jan van Dinter O.L.V. en Catharinagilde Erp 

3e Prijs Vaandel zonder Acrobathiek Marius Gieben Gilde Salvator Mundi Oeffelt 

1e Prijs Jeugd 13 t/m 15 jaar Joris Doensen Gilde Sint-Joris Zesgehuchten 

1e Prijs Jeugd t/m 12 jaar Anne Klaassen Sint Willibrordusgilde Alphen NB 

2e Prijs Jeugd t/m 12 jaar Sanne Vromans Sint Catharinagilde Hilvarenbeek 

1e Prijs Groepsvendelen 3-4 Personen Vendelgroep Sint Servatius Gilde Lieshout 

1e Prijs Groepsvendelen 5 Personen > Vendelgroep Sint Matthias Gilde Oploo 

    

 
Trommen 

1e Prijs Klasse A Mieke van der Heijden Sint-Antonius Abt Vorstenbosch 

2e Prijs Klasse A Melanie Nieuwenhuisen Sint Ambrosius Loon op Zand 

1e Prijs Klasse B Linda Huijben Sint Willibrordus Gilde Alphen NB 

1e Prijs Klasse C - Gedeelde 1e prijs Mees van Hees Sint Catharina Hilvarenbeek 

2e Prijs Klasse C - Na loting Marcel de Jong Sint Margaretha Gilde Aarle-Rixtel 

1e Prijs Klasse E Ed Vincent Sint Margaretha Gilde Aarle-Rixtel 

2e Prijs Klasse E Andre van Nunen Sint Leonardus gilde Beek en Donk 

1e Prijs Klasse U Maarten Hoefs Sint-Antonius Abt Vorstenbosch 

2e Prijs Klasse U Maarten Derks Sint-Antonius Abt Vorstenbosch 

1e Prijs Groepstrommen Klasse A Tamboersgroep Sint Leonardus gilde Beek en Donk 

1e Prijs groepstrommen Klasse B Tamboersgroep Sint Willibrordus Gilde Alphen NB 

Bazuinblazen 

1e Prijs Klasse B Melanie Nieuwenhuisen Sint Ambrosius Loon op Zand 

1e Prijs Klasse C Lucie van Riet-Klauwer Sint Matthias Gilde Oploo 

Standaardrijden - Dressuur 

1e Prijs Elise Frenken-Theunisse Sint-Antonius Gilde Aalst 

2e Prijs Emiel van der Weijer Sint Matthias Gilde Oploo 

3e Prijs Gerard van den Oever Sint Barbara Gilde Veghel 

Winnaar ringsteken Jannie Wouters-Kleiren Sint Willibrordusgilde Alphen NB 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het jubilerende Sint Servatius Gilde 
Staande v.l.n.r.: Mari Berkvens, Cor van Vegchel, Maarten Engels, Theo Gevers, Frank van de Kam, Keizer Frits Vorstenbosch, 

Erekoning Leon van Loon, Jos Kuijpers, Koningin Henjo Verhoeven-Meulendijks, Ger van Pelt, Pierre Steegs, Koning Gerard 
Verhoeven, Rini van Kaathoven, Bert van den Biggelaar, Peter Keursten, eredeken Louis Doomernik, Hoofdman Willem van 
Pelt, Martien Thoonen, Corné van Overbeek, Piet Swinkels, Roel van Eijndhoven, Piet van der Burg, Stijn van Vegchel en Ad 

Donkers. 
Gehurkt v.l.n.r.: Jan Manders, Peter van der Burgt, Mark Lommen, Frans Manders, Gerrit van Kaathoven, Bas van Pelt en Stefan 

van Vegchel. 
Niet op deze foto staan: Hugo Donkers, Erehoofdman Toon Gevers, Piet van Lierop, Ruud Mijnsbergen, Beschermheer Tom Swinkels 
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Wie is Wie op de foto’s van pagina 25 
 

Foto Wie is wie 
01 De vendeliers van het Sint Servatius Gilde stellen zich op voor de deelname aan de wedstrijd 

in de groep 3 en 4 personen. 
02 Gildebroeders Cor van Vegchel en Theo Gevers. 
03 Jeugdvendelier Stijn van Vegchel staat klaar voor zijn individuele vendelwedstrijd. Hij 

behaalde, naar later bleek, een tweede prijs. 
04 Rini van Kaathoven (Thzn) Bazuinblazer bij het Sint Servatius gilde. Hij had vandaag een 

rustdag. 
05 Tamboer Gerrit van Kaathoven en commandant Ad Donkers bij het optreden voor de 

vendelwedstrijd groepen 3 en 4 van de vendeliers van het Sint Servatius Gilde. 
06 De vendeliers van het Sint Servatius Gilde in actie tijdens de wedstrijd. Uiteindelijk werd de 

eerste prijs veroverd. Op de Foto v.l.n.r.: Frank van de Kam, Peter van der Burgt en Stijn van 
Vegchel. 

07 De gildebroeders en zusters van het Gilde Sint-Catharina en Sint-Joris hebben een 
onderonsje en anderen kijken dan weer naar de uitvoeringen van de verschillende 
disciplines.  

08 De vendeliergroep van het Sint Mathias Gilde uit Oploo tijdens hun optreden voor de 
wedstrijd vendelen roep 5 of meer personen. Zij haalden de eerste prijs in hun groep. 

09 De aftocht van de tamboers en vendeliers van het Sint Mathias Gilde uit Oploo na hun 
wedstrijd. 

10 De Broeders van het Gilde Salvator Mundi uit Oeffelt treffen hun voorbereidingen om deel 
te namen aan de vendelwedstrijden. 

11 De, naar later bleek, uiteindelijke winnares bij het Standaardrijden Elise Frenken-Theunisse 
van het Sint-Antonius Gilde, Aalst. 

12 Gildebroeders van het Lieshouts gilde: v.l.n.r. Piet Swinkels, Theo Gevers en erehoofdman 
Toon Gevers 

13 Vendelier Marcel van Helvoirt van het Gilde Sint-Catharina en Sint-Joris vendelt zich naar 
een tweede prijs in de discipline Vendelen met acrobatiek 50 jaar en ouder. 

14 Hoofdman Willem van Pelt met de Commissaris van de Koning Noord-Brabant Mevr. Mr. Ina 
Adema. 

15 Vendelier Yentl Groenedaal van het Gilde Sint Ambrosius uit Loon op Zand bezig met het 
behalen van een tweede prijs bij het vendelen in de discipline vendelen 13-15 jaar. 

16 Gildebroeders en -zuster van het Gilde Sint-Antonius Abt, Vorstenbosch in overleg over hun 
strategie van aanpak. Ook dit bleek te helpen. 

17 Timo van der Sanden, ‘Koningskleinzoon’ van het huidige Lieshouts Koningspaar. 
18 De deelnemende standaardruiters op ’n rij tijdens de uitreiking van hun prijzen… 

 
We hebben wel een leuke tip voor u: 
 

Wanneer u meer foto’s wilt bekijken die gemaakt zijn tijdens de activiteiten van het gilde kunt u deze 
bekijken via onze website of klik op de link (Ctrl + klik): ‘Foto’s van het gilde’ 
Klik op een jaartal en daarna op het evenement. Downloaden van de foto’s is ook mogelijk. 
 
 
 
 
 
 

17 
 

16 18 

https://sintservatiusgilde.sharepoint.com/sites/Foto/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFoto%2FGedeelde%20documenten%2FFoto%27s&p=true


Maandag 20 september 
Zondagmiddag hadden de vrijwilligers met elkaar afgesproken om maandagmorgen om ca 
10:00 uur bij elkaar te komen om het e.e.a. op te ruimen. Sommige waren om 09:00 uur al 
bezig en Peter en Jo Keursten hadden de koffie al gezet en er werd voor een stukje gebak 
gezorgd. Er moest een heleboel worden afgebroken en worden weggebracht. Vlaggenmasten, 
podium, vlaggen, drankhekken en de gehuurde mobiele bar moest opgeruimd en 
schoongemaakt worden. Daarna nog wat tenten opruimen en opbergen. Omstreeks 12:00 uur 
was het karwei geklaard met uitzondering van enkele tenten. Die stonden nog volop in de zon 
om te drogen en werden later in de middag nog door enkele gildebroeders afgebroken. Daarna 
was er niets meer te zien van het geweldige feest dat we op zondag 19 september hebben 
gehad met elkaar.  

 
Donderdag 30 september 

Laden ingezamelde vlooienmarkt spullen. 
In de afgelopen maanden is er heel veel verzameld en dit gaat door enkele vrijwilligers die een 
auto met aanhanger ter beschikking hebben verplaatst worden van het adres Provincialeweg 
2 in Lieshout naar manege ‘d’n Perdenbak’ aan het Ginderdoor tussen Lieshout en Mariahout. 
 

Vrijdag 1 oktober 
Werkzaamheden in manege ‘d’n Perdenbak’ 
Op vrijdagmorgen om 09:00 uur gaat het team vrijwilligers beginnen met het inrichten van de 
manege met marktkramen, rekken en een podium enz. Ook het sorteren en uitstallen van de 
goederen die donderdagavond zijn gebracht wordt in gang gezet. En er is heel veel uit te 
pakken en te sorteren. 

 
Zaterdag 2 oktober  

Werkzaamheden in manege ‘d’n Perdenbak’ en ophalen van goederen binnen de bebouwde 
kom in Lieshout 
Op zaterdagmorgen om 09:00 uur gaat het team vrijwilligers verder met het sorteren van de 
goederen en het uitstallen hiervan. Ook werden deze zaterdag goederen opgehaald binnen de 
bebouwde kom van Lieshout. Enkele vrijwilligers die deze dag een auto met aanhanger ter 
beschikking hadden, hebben zich hiervoor ingezet. Ook nu weer een heleboel spullen die 
gesorteerd en uitgestald dienden te worden. 

 
Zondag 3 oktober  

Deze zondag werd dus de lang uitgestelde 
vlooienmarkt van het gilde georganiseerd 
in manege d’n Perdenbak aan de 
Provincialeweg in Lieshout.  
Wederom een grote inzet van onmisbare 
vrijwilligers voor deze dag die om 9:00 uur 
bij elkaar kwamen bij de ingang van d’n 
Perdenbak. Nog even de puntjes op de i 
zetten voor de verkoop die om 10:00 uur 
begon. Het was voor de 25e keer dat Frans 
Manders en Mari Berkvens deze 
organiseerden en het gilde wilde dit niet 
zomaar voorbij laten gaan. Als dank voor 
hun inzet hebben Frans en Mari een 
zilveren speld gekregen. Hoofdman 
Willem van Pelt heeft een foto gemaakt 
voordat de bezoekers toegelaten werden 



en op het moment dat de vloeienmarkt gesloten werd. Er is veel verdwenen in de vier uurtjes 
van verkoop. Kan ook niet anders. Toos van Vegchel en Anny van Lierop die de kassa voor hun 
rekening hadden genomen vertelden dat er bijna 900 bezoekers zijn geweest die niet met lege 
handen d’n Perdenbak verlieten. Dit blijkt ook wel wat we zien op de foto’s van de geparkeerde 
voertuigen langs de Provincialeweg en de foto’s die tijdens de verkoop zijn gemaakt. 

Heel veel gildeleden en gildevrienden hebben 
de afgelopen 3 dagen geholpen met de 
voorbereidingen van de vlooienmarkt en de 
verkoop op deze zondag.  
Onze hartelijke dank hiervoor.  
We kijken terug naar een geslaagde 
gildeactiviteit, die voor de 25e keer onder 
leiding stond van Frans Manders en Mari 
Berkvens. Omstreeks 17:00 uur was de 
manege opgeruimd en leeg en het leek erop 
alsof er niks was gebeurd… 

 
Zondag 10 oktober 

NBFS koning-, keizer- en jeugd koningschieten en schieten in alle 
schietdisciplines. De wedstrijden werden gehouden op het 
schietterrein van de Sint Antoniusschut Eeneind Opwetten aan de 
Mulakkers in Nuenen. Zij had de organisatie van deze federatiedag 
op zich genomen. De wedstrijden begonnen om 12:00 uur. Ook 
schutters uit Lieshout namen deel aan dit schietfestijn. Onze keizer 
Frits Vorstenbosch (R) bij het onderdeel keizerschieten en 
gildekoning Gerard Verhoeven (L) bij het onderdeel koningschieten 
en Bas van Pelt (M) had zich opgegeven voor de titel van 
Jeugdkoning tijdens dit NBFS-evenement.  
Om 14:00 uur begon het koningschieten. 22 Deelnemers koningen 
hadden zich aangemeld voor dit onderdeel. Een spannende 



wedstrijd was het geworden die na het laatst geloste 
schot van Gerard (kogel 191) eindigde door het schot van 
de koning van het gilde Sint-Joris uit Udenhout (Op de foto 

rechts). Met kogel 192 haalde hij het restant van de vogel 
naar beneden.  
Daarna begonnen de 13 Deelnemers die zich aangemeld 
hadden voor het onderdeel jeugdkoning NBFS 2021 met 
hun wedstrijd. Bas van Pelt vertegenwoordigde hier het 
Sint Servatius gilde en wat bij Gerard Verhoeven tijdens 
het koningschieten net niet lukte, lukt Bas wel. Hij haalde 
hij het restant van de vogel naar beneden en heeft 
daarbij de titel van ‘Federatieve Prins 2021’ veroverd.  

Na dit festijn was het de beurt aan 
de keizers van de deelnemende gildes. 8 Keizers hadden zich ingeschreven 
voor deze wedstrijd. Ook hier weer een spannende wedstrijd die voor 
Frits Vorstenbosch, die het Sint Servatius Gilde Lieshout 
vertegenwoordigde, net iets anders afliep dan was gewenst. Hier ging de 
keizer van het Sint Willebrordus Gilde uit Heeswijk Dinther (op de foto in het 

midden) met het zilveren kruis strijken. 
 
Dinsdag 19 oktober 

Algemene ledenvergadering 2021 
Op dinsdag 19 oktober was de algemene ledenvergadering 2021 in de 
zaal van café de Koekoek. Ca 75 leden hebben de presentielijst 
getekend. Tijdens deze vergadering, die na ruim anderhalf jaar weer 
kon plaatsvinden, werden onze overleden leden herdacht die sinds 
oktober 2019 ons zijn ontvallen: Karel Berkhof, Maria van de Laar, 
Klaas van der Zanden en Broeder Arie Wester. Ter nagedachtenis 
werd een minuut stilte in acht genomen. In de agenda waren o.a. een 
bestuursverkiezing, het aanstellen van kapelaan Geoffrey de Jong als 
Gildeheer en het ‘inlijven’ van 7 nieuwe 
gildeleden opgenomen. Gerard Verhoeven 
was aftredend en herkiesbaar. Er was geen 
tegenkandidaat en na stemming blijft Gerard 
voorlopig als deken fungeren binnen het 

bestuur. Voorzitter Mark Lommen (foto links) was aftredend en níét 
herkiesbaar. Mark heeft uitgelegd waarom hij deze plotselinge 
beslissing heeft moeten nemen. Hij werd bedankt voor zijn inzet en de 
1e Deken overhandigde hem de plaquette en een flesje ‘genever’ als 
dank voor zijn inzet als voorzitter. Met instemming van de vergadering 
is onze hoofdman Willem van Pelt benoemd in de functie van interim-
voorzitter voor de duur van max. 1 jaar. In die tijd zal het huidige 
bestuur een geschikte kandidaat zoeken die dan voorgesteld kan 
worden in de voorjaarsvergadering of uiterlijk de najaarsvergadering 
2022. De pastor van de Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout 
in Laarbeek is in 2019 lid geworden van ons gilde. Vandaag is hij, als opvolger van pater Arie 
Wester, de functie gaan bekleden van Gildeheer. Tijdens deze vergadering is kapelaan 
Geoffrey de Jong (foto rechts) met instemming van de vergadering geïnstalleerd. Zeven 
aspirant leden hadden zich via enkele leden van het gilde bij het bestuur aangemeld: Vivian 
van Kaathoven, Linda van den Broek, Bas van Kaathoven, Miryam van den Biggelaar, Chantall 
Lodiers en Lonneke en Maurice Vereijken, allen uit Lieshout en Mariahout. Zij zijn door de 

Bas van Pelt (L) in gezelschap van de 
winnaars bij het Koningschieten en 

het keizerschieten 



vergadering allen toegelaten als lid bij het gilde. Inmiddels zijn er weer twee aspirant leden 
aangemeld bij het bestuur. Buitengewoon fijn dat er zoveel belangstelling is voor het gilde.  
 

Zondag 7 november 

  

Tijdens de herdenkingsdienst ‘Coronaslachtoffers 2022-2021’ waren er veel nabestaanden, die 
in de middag op deze zondag, in de kerk in Lieshout luisterden naar een aantal sprekers en 
passende muziek die door harmonie O&U uit Beek en Donk ten 
gehore werd gebracht. In de kerk werd de Laarbeekse 
coronaherdenking gehouden. In het begin van zijn 
openingswoord gaf burgemeester Frank van der Meijden al 
meteen aan dat het jammer is, dat juist nu bij deze herdenking er 
berichten komen van meer besmettingen en dat er weer 
strengere maatregelen getroffen zullen gaan worden om de 
verspreiding van het Coronavirus te beperken of liever uit te 
bannen. De bijeenkomst is georganiseerd om iedereen die te 
lijden heeft gehad van corona een hart onder de riem te steken. 
Het eerste gedicht is van Diniëtte Konings, die haar zoon Guus 
verloor. Het gedicht wordt voorgedragen door Anite Nabuurs van 
de gemeente Laarbeek. Pastor Geoffrey de Jong roept de mensen 
op elkaar perspectief te geven en voor elkaar een licht te zijn. Er zijn 
meer sprekers, zoals Pieter Verschuren, die vraagt om elkaar tot steun 
te zijn voor zover dit kan binnen de regels. In de kerk is ook een ruime 
vertegenwoordiging van de Laarbeekse gilden aanwezig. Zij laten zien,  hoe de gildes respect 
tonen aan hun gildebroeders. Voorafgaand aan het onder tromgeroffel ‘neigen der vaandels’ 
steken alle koningen en keizers van alle Laarbeekse gilden een kaars aan. Wim Daniëls belicht 

de coronatijd op geheel eigen wijze. Zo vond Daniëls het gedicht 
van de moeder van Guus Konings “Een mooi en erg moedig 
gedicht”. Met uitspraken als “De rekenmachine is een wonder, 
maar altijd nog een kleiner wonder dan een mug”, zegt hij dat 
veel zaken in de toekomst gerelativeerd zullen worden. Hij 
benadrukt echter dat dit niet geldt voor deze tijd: “Om corona 
lachen we niet.” 

 
 
 
 
 
 



Zaterdag 13 november 

 Belofte maakt schuld… 
 Rondje door Noord-Brabant voor Willem van Pelt 
 en Gerard Verhoeven. Tijdens de aanvang van de 
 besprekingen voor de organisatie van het VTBS-
 toernooi op zondag 19 september van dit jaar was 
 afgesproken dat de prijzen, in de vorm van Zilveren 
 schilden voor de wedstrijdonderdelen Vendelen, 
 Trommen, Bazuinblazen en Standaardrijden pas de 
 dag ná het toernooi besteld zouden gaan worden. Dit 
 voor het geval dat het toernooi niet door zou gaan 
 wanneer de coronamaatregelen aangescherpt zouden 
 worden. Zoals we allen weten was dit gelukkig niet het 
 geval en vandaag werd die schuld dus ingelost en de 
 tijd begint te dringen. De maatregelen zijn toch 
 aangescherpt. Ook tot het dragen van een mondkapje 
 tijdens het zich verplaatsen. 
 Om ca 08:00 uur vertrokken onze hoofdman en 
 gildekoning aan een reis van 255 km door het 
 Brabantse land. De route die zij gereden hebben staat hiernaast afgebeeld. Het ging van 
 Lieshout naar Oploo waar de winnaars uit de kring ‘Land van Cuijk’ werden verblijd met hun 
 gewonnen zilveren schildjes. Na wat buurten en kopjes koffie ging het naar Vorstenbosch en 
 Loon op Zand (Kring Maasland) om ook daar de winnaars nogmaals te huldigen met hun 
 gewonnen zilveren schildjes. De route liep verder langs Tilburg naar Alphen NB (Kring: Baronie 
 en Markiezaat), naar Goirle en naar Hilvarenbeek (Beide uit de kring Kwartier van Oirschot). 

Daarna nog naar Hooge Mierde en naar Geldrop 
(Kring Kempenland) waar nog eens twee schilden 
werden overhandigd aan de nieuwe eigenaars. 
Er was door de koning een strak schema gemaakt 
met een uitgestippelde route, een reistijd en 
“hoelang” de duur van de bezoekjes bij de diverse 
gildes zouden mogen duren en de hoofdman had de 

schilden zodanig geordend op route dat er niks mis kon gaan. 10 Minuten later dan de planning 
was kwamen Willem en Gerard om 15:30 uur in Lieshout terug in ons eigen gildepaviljoen 
'BoMé' om de Laarbeekse winnaars te verblijden met hun verworven zilver. Alleen twee 
tamboers van het Margaretha Gilde uit Aarle-Rixtel konden niet aanwezig zijn. Zij krijgen hun 
prijs later en een Bakelse winnaar had zijn zilveren schild op zaterdag 6 november al mogen 
ontvangen toen enkele Lieshoutse gildebroeders een receptie van enkele jubilarissen van dit 
Bakelse gilde hadden bezocht. Hoofdman en koning werden bij alle gildes vriendelijk 
ontvangen zoals bij het Sint 
Matthias in Oploo. Er zijn foto’s 
gemaakt die zichtbaar zijn bij 
alle overige foto’s van het gilde 
die via onze internetsite 
opgezocht kunnen worden. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Vanaf begin november begon het Coronavirus weer toe te slaan. De maatregelen werden 
 strakker en strakker gezet. In het begin mocht b.v. de Horeca tot 22:00 uur geopend zijn. Naar 
 mate de tijd verstreek ging de Horeca om 17:00 uur dicht. en halverwege de maand december 
 ging de Horeca weer helemaal dicht. Dit was natuurlijk ook van toepassing op het eigen 
 gildepaviljoen 'BoMé'. De openingstijd voor de leden van het gilde was al aangepast en verzet 
 van de  donderdagavond naar de zaterdagmiddag en 2 weken voor kerstmis werd het 
 gildepaviljoen 'BoMé' helemaal gesloten. De huidige maatregelen gelden in ieder geval tot 
 en met 14 januari 2022. 
 
 Tijdens deze periode zijn de gildebroeders toch nog bij elkaar gekomen om bv de 
 hoeden af te geven voor de controle op het materiaal en het vervangen van de verenranden 
 van alle hoeden. Dit was nog tijdens de opening van het gildepaviljoen 'BoMé' op zaterdag 4 
 december met in achtneming van de maatregelen die ook door het gilde in acht worden 
 genomen. 
 
 
 
 

Dinsdagmorgen 21 december  
Door onze eredeken Louis Doomernik is de hulp van o.a. de gildebroeders ingeroepen. Maar 
ook van leden van de K.B.O. en de Heemkundekringen van Lieshout en Mariahout, om deze 
avond ca 1200 brieven te bezorgen in Lieshout en Mariahout, Beek en Donk en Aarle-Rixtel. 
Het zijn uitnodigingen voor het verkrijgen van een boosterprik. Zoals het gilde vroeger 
dienstbaar was aan een gemeenschap was het die dag ook dienstbaar doordat enkele 
vrijwilligers uit de groep gildebroeders hun medewerking hebben verleend aan de distributie 
van deze ‘booster uitnodigingen’. Waarom was dit? 
Door de huisartsenpost in Lieshout en Mariahout is een initiatief gekomen om voor de 
 kerstdagen nog een boosterprik uit te delen aan hun patiënten. 
 Deze was nodig i.v.m. een explosie van positief geteste mensen 
 op de Omikron variant van het Coronavirus. Deze 
 prikactie heeft op donderdag 23 december plaatsgevonden in 
het Dorpshuis aan de Grotenhof in Lieshout. Een 30-tal 
 vrijwilligers van de 4 genoemde verenigingen hebben diezelfde 
 avond nog de post rondgebracht. 
De volgende morgen ook nog enkele uitnodigingen die te laat 
 van de drukker zijn gekomen maar op woensdagmorgen 22 december had iedere patiënt 
 van de huisartsenpost in Lieshout/.Mariahout zijn of haar uitnodiging op de keukentafel 
 liggen. Onze eredeken Louis Doomernik, die deze distributie coördineerde, bedankte al die 
vrijwilligers die een ander een vervroegd kerstcadeau in de vorm van een boosterprik hebben 
bezorgd. 
Van het gilde waren dit o.a. Frits en Annie Vorstenbosch, Ad Donkers, Piërre Steegs, Willem en 
Sandra van Pelt, Cor en Toos van Vegchel, Peter van der Burgt en Piet van der Burgt, Gerard 
Verhoeven, Gerrit van Kaathoven, Corné van Overbeek, Rini van Kaathoven, Louis en 
Wilhelmien Doomernik, Frans Manders en uiteraard alle overige niet genoemde vrijwilligers. 



Vrijdag 24 december 
 De staande deken Willem van Pelt laat een ‘kerstgedachte’ via het secretariaat naar alle leden 
 sturen. De tekst van zijn brief: 
 
 

Geachte leden, 
 

Samen zijn wij weer aan het einde van het jaar gekomen. Een jaar na ons ingekort jubileumjaar waarbij 
wij net als ieder ander de hoop hadden weer vooruit te kunnen. 

Helaas voor ons allen is het niet verlopen zoals ieder voor zich en wij gezamenlijk dat voor ogen 
hadden. De grootste mokerslag is nog wel de huidige lockdown. 
 

Wat zou het fijn geweest zijn om weer in grote getalen het kerstfeest te kunnen vieren. Nu zal dit 
toch opnieuw in wat kleinere kring plaats gaan vinden. 

 

Laten wij ons troosten met de gedachte, dat wij dit niet alleen doormaken. Wij zullen er allen 
doorheen moeten en ook doorheen gaan komen. 

Hoe donker het op dit moment ook lijkt, er is altijd weer licht aan het einde van de tunnel (al mag die 
wellicht wat korter zijn...). 
 

Troost is er ook met de gedachte, dat afgelopen jaar een aantal activiteiten wel doorgang hebben 
kunnen vinden, al dan niet met aanpassingen. 
Denk hierbij o.a. aan: 
- Kermiskoningschieten, met een wel erg jonge winnaar die het koningschap toch van 24 ervaren 
schutters wist af te troeven. 
- Het goed geslaagde NBFS-toernooi, waar wij onze titel konden verdedigen en waarover de overige 
gilden nog steeds praten.  
- De Hoofdman en koning die in uniform persoonlijk overal de prijzen gingen uitreiken. Ook hier praat 
men nog over.  
- Het mogen ontvangen van de Koninklijke Erepenning! 
- Een goed geslaagde vlooienmarkt 
- Een toernooi NBFS-geweerschieten, waar onze kermiskoning, zich ook nog tot prins van de Brabantse 
gilden heeft weten te schieten. 
 

Ook de diverse vrijwilligers van het gilde hebben niet stilgezeten. Het noodzakelijke onderhoud aan 
ons terrein is “gewoon” doorgegaan. Het bestuur heeft “gewoon” vergaderd. Het schietterrein is 
opnieuw voor 5 jaar gecertificeerd namens de KNTS. Toch een verdienste van ons allemaal samen. 
De verbintenis met elkaar is verankerd in de wortels van het gilde en maakt ons dienstbaar zoals 
bijvoorbeeld afgelopen week toen een beroep werd gedaan op het Gilde bij het rondbrengen van 
brieven voor het ‘boosteren’ in Lieshout.  
Nog dezelfde dag boden een aantal uniformdragers zonder vragen of bedingingen de gevraagde hulp 
en hielpen onze dorpsbewoners daarmee sneller aan een  
prik. 
 

Laten wij daar trots op zijn en blijven. We laten ons niet uit het lood slaan als de corona pandemie wat 
langer duurt. Het duurt nog even, maar het komt weer goed en/of wij passen ons aan. 
Geniet de komende dagen met je gezin, familie en/of geliefden van kerstmis 
en het nieuwe jaar, wij gaan ons dan vast en zeker weer ontmoeten! 
 
 
Namens de overheid, 
Willem van Pelt 
Hoofdman/ Staande deken 
 
 
 



Donderdag 30 december 
 Afscheid van Peter en Jo Keursten 
 

Met een ludieke actie, bedacht door Frank van de Kam, 
namen donderdagmiddag 30 december 2021 de 
gildebroeders afscheid van Peter en Jo Keursten - van 
den Akker als beheerders van het gildepaviljoen. Na 
ruim 20 jaren dienstbaar te zijn geweest aan de 

bezoekers van ons 
gildepaviljoen wilden ze 
het beheer graag aan 
een ander overdragen. 
Om ca 13:00 uur gingen 
erehoofdman Toon Gevers en hoofd-man Willem van Pelt 
enkele ‘cadeautjes’ aan Peter en Jo op hun huisadres afgeven. 
Wat ze toen nog niet wisten was dat alle gildebroeders bij Frank 
van de Kam op het Servaas-plein een cadeautje voor hen 
konden afhalen. Na terugkomst van erehoofdman en hoofdman 
was het de beurt aan oud-voorzitter Frans Manders om naar 
hun huis te gaan en daarna onze koning Gerard Verhoeven. In 
de loop van de middag gingen alle overige gildebroeders ‘hun’ 
cadeautje als bedankje overhandigen. Alles bij elkaar 
resulteerde dit uiteindelijk in een omvangrijk kerstpakket voor 
Peter en Jo. Natuurlijk kwam er na afloop een reactie van onze 
scheidende ‘gildekastelein en zijn vrouw’: 

 “Wat een geweldige verrassing. Dit hadden we niet verwacht! Iedereen bedankt voor de 
 attenties en de tijd die jullie voor ons genomen hebben. 
 Kei bedankt !!“ 
 

Beste Peter en Jo, ook jullie bedankt dat jullie beide dit ‘al die tijd’ 
voor het gilde hebben willen doen. 

 
Niet alle bestuursvergaderingen zijn genoemd: 
 Het bestuur, de overheid van het Sint Servatius Gilde, vergadert een keer per maand en 
 wanneer nodig wordt een extra bestuursvergadering ingelast. Door de Coronacrisis heeft 
 het gilde ook dit jaar veel minder activiteiten gehad. Ook vonden enkele vergaderingen 
 ‘digitaal’ plaats en dat dit niet de meest geschikte manier van vergaderen is zult u begrijpen. 
  Dinsdag 05 januari 2021 – Digitaal; 
  Dinsdag 02 februari 2021 – Digitaal; 
  Dinsdag 06 april 2021 – Digitaal; 
  Dinsdag 25 mei 2021 - Wij dachten: ‘de laatste digitale bestuursvergadering’; 
  Dinsdag 29 juni 2021- In het gildepaviljoen 'BoMé'; 
  Dinsdag 27 juli 2021 - Gildepaviljoen 'BoMé'; 
  Dinsdag 31 augustus 2021- Gildepaviljoen 'BoMé'; 
  Dinsdag 28 september 2021 - In het gildepaviljoen 'BoMé'; 
  Dinsdag 26 oktober 2021 eveneens in het gildepaviljoen 'BoMé'; 
  Dinsdag 30 november 2021 - En deze was wederom digitaal gehouden; 
  Dinsdag 28 december 2021 - Omdat er maar 4 personen aanwezig konden zijn en het 
    door de Coronamaatregelen was toegestaan is deze laatste  
    bestuursvergadering van 2021 in het gildepaviljoen 'BoMé' gehouden. 
 
 

 



Leden administratie: 
 

Op 31 december 2021 had het Sint Servatius Gilde 197 leden en donateurs. 
(op 31 december 2020 waren dit 188 leden en donateurs. (Na correctie) 

Deze zijn verdeeld in gildebroeders, (bijzondere) leden en donateurs. 
De gegevens zijn in onderstaande staafdiagrammen zichtbaar: 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er zijn een aantal leden waarvan wij zijn of haar geboortedatum niet weten. Daarom is ‘onbekend’ toegevoegd. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Het aantal vrouwelijke leden is in 2022 licht gestegen naar 30.96% van het leden- en donateursaantal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geüniformeerde leden: 
 

Op 31 december 2021 had het Sint Servatius Gilde 37 geüniformeerde leden  
Dit is 18,78% van het aantal leden en donateurs 

 

Deze zijn verdeeld in:  
26 Gildebroeders (72,27%) 

3 Aspirant gildebroeders (8,11%) 
3 Sjerpdragers (8,11%) 

* 2 Geüniformeerde jeugdleden (5,41%) 
3 Gildebroeders die momenteel in uniform niet actief zijn (8,11%) 

 

* 1 Jeugdlid is inmiddels 18 jaar en zal in 2022 als gildebroeders worden beëdigd. 

 
 

 

 
Tijdens dit verenigingsjaar is ons Gilde bespaard gebleven van het overlijden van een onzer 
leden. 1 Lid heeft de vereniging verlaten en 6 nieuwe leden hebben we mogen verwelkomen 
en tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering zullen wederom enkele leden worden 
voorgedragen. 
 
 
 
 
 
Nu u dit jaarverslag gelezen en bekeken hebt, zijn misschien uw interesses voor het gilde 
groter geworden.  
 
Het Sint Servatius Gilde heeft altijd wel een plaatsje voor vendeliers, bazuinblazers en/ of 
tamboers. 
Ben u een van die mensen die tradities waarderen, respect hebben voor de geschiedenis van 
de eigen leefomgeving en het culturele erfgoed? 
En/of bent u iemand die interesse heeft om het vendelen onder de knie te krijgen, of het 
trommen op de gildetrom of het blazen op de bazuin wil(t) gaan beoefenen? 

Of kent u misschien iemand die deze interesses heeft? 
 
Neem dan contact op met het gilde… 
Gewoon… via het contactformulier op onze internetsite of kom eens naar ons gildepaviljoen 
'BoMé' aan de Beemkant 30 in Lieshout of stuur een mailtje naar het secretariaat: 
secretaris@sintservatiusgilde.nl 
 
 

mailto:secretaris@sintservatiusgilde.nl


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Graag dank ik ook dit jaar al díe gildebroeders die voor mij voortreffelijke 
(sfeer)verslagen hebben geschreven van enkele evenementen waarbij ikzelf, om 
verschillende redenen, niet aanwezig heb kunnen zijn. Al hun verhaaltjes heb ik in dit 
jaarverslag, al dan niet aangepast, kunnen gebruiken.  
Ook dank aan mijn correctoren en voor de foto’s van de fotografen waarmee dit verslag 
rijkelijk geïllustreerd kon worden. 

Secretariaat: 
 

Sint Servatius gilde Lieshout 
Gerard Verhoeven Eerste Deken 

Beemdkant 30 
5737 RB Lieshout 

06 5051 4404 
secretaris@sintservatiusgilde.nl 

www.sintservatiusgilde.nl 
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