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Jaarverslag 2016 Gilde St. Sebastiaan & Barbara, Moergestel

Het gilde jaar wordt begonnen met 49 gildebroeders en –zusters, 1 aspirant gildebroeder
en 6 gezellen.

Overzicht van onze activiteiten in 2016.

Op woensdag 6 januari hebben we onze Nieuwjaar receptie in ons gildehuis ’t Stokske
gehouden. Geert Bakker was op deze dag genezen verklaard en dat was een extra goed
begin van het jaar. Het was weer gezellig en de bijeenkomst werd benut om de nieuwe
blouses (overhemden volgens de koning) te passen. Is de maat voor de nek? De buik? Of
de schouders. Bleek bij iedereen weer anders te zijn.
10 januari zijn we uitgenodigd, samen met de 5 andere gilden van Haaren, Oisterwijk en
Moergestel, bij de mis in de Petruskerk, Oisterwijk. Dit ter ere van de oprichting van de
nieuwe parochie st. Jozef en de installatie van pastoor Francis de Meijer. De nieuwe
pastoor had speciaal om de aanwezigheid van de gildes verzocht. Ons gilde was met een
delegatie van 13 personen vertegenwoordigd. Alles bij elkaar waren er ongeveer 70
gildebroeders/-zusters. Het was een lange zit van nagenoeg 2 uur en nadien kon men bij
cafe ’t molentje nog napraten waar voor een natje en droogje gezorgd werd..
13 januari: Overheidsvergadering.
Op zaterdag 23 januari hadden we onze statiedag en teeravond. Na om 8.00 uur
bijeengekomen te zijn in Café ’t Centrum trokken we in optocht naar Stanislaus alwaar
we de koning en keizer hebben “uitgehaald”. Na het ontbijt en borrel van de koning begon
om 09.30 uur de mis onder leiding van Pastor Ad Verrest. Toen tijdens de mis de telefoon
van de hoofdman ging dacht de pastor dat de heer belde. Het was er ook lekker warm.
Knappe prestatie van de vaandrig om zonder schade de vendelgroet in de kapel te
brengen. Na de mis bleek de situatie wat onoverzichtelijk en was van enige verdwaling
sprake. In de aula was het nu drukker met bewoners en die vonden de aanwezigheid van
het gilde wel leuk. Na het koffie moment nog een vendeldemonstratie gegeven o de
binnenplaats. We waren met 40 gildebroeders en –zusters op Stanislaus aanwezig. Om 11
uur was het weer tijd voor de gang naar het gildehuis.
Bij de koffietafel waren de heren Van Geloven(schrijver) en Van de Staak (voorzitter) van
het kring bestuur. De pastor kon niet bij de koffietafel aanwezig zijn.
Na de jaarvergadering werd Gos van de Wouw onderscheiden voor zijn inzet in de
overheid (6 jaar) en zijn vele werk wat vaak onzichtbaar uitgevoerd werd.
Jan Timmermans werd ook onderscheiden voor zijn jaren van inzet als gildekastelein.
Door de hoofdman en de leden van het kringbestuur werd de keizer Frans van der Sande
voorzien van een kringkroontje voor zijn 50 jarig lidmaatschap van het gilde. Dit in het
bijzijn van zijn gehele gezin (die zijn er toch want die zijn allemaal bij de guld). De

verwachting werd uitgesproken dat Frans de speld met kringkroon met trots zal gaan
dragen. Dit werd nog afgesloten met een vendelgroet door de vaandrig.
’S middags zijn we met het gilde en aanhang naar manege Hooijen in Tilburg gegaan. De
activiteiten commissie had een dansmiddag in petto. Na het hilarische linedancing
volgende een swingende boel op de dansvloer op muziek uit oudere tijden. Het bleek dat
bij de guld ook enkele line dance talenten aanwezig zijn.
De dag werd afgesloten op het gildehuis waar het hollands eten opgediend werd. Blijkens
de lege schalen werd het eten goed ontvangen. Het was nog een gezellige avond die om 12
uur toch wel ten einde liep.
9 maart, overheidsvergadering.
21 maart, ledenvergadering met aanwezigheid van 28 gildebroeders.
25 maart, overlijden gildebroeder Eddy Hermus.
28 maart, opening van de Boom ging niet door ivm met overlijden Eddy Hermus.
1 april, Uitvaart Eddy Hermus met gilde eer in de kerk van Moergestel. We waren met
grote getale aanwezig bij de uitvaart. Crematie in besloten kring. Nadien nog met een
aantal gildeleden naar de koffietafel in ons gildehuis ’t Stokske.
13 april, Uitgestelde opening van de boom op woensdag avond. Winnaar van de jeugd
schutters was…… Winnaar van de grote vogel was Chris Moorman die er zichtbaar van
genoot dat hij hierin wederom geslaagd was. Hierna was het binnen nog een gezellig
samen zijn onder het genot van “het natje en droogje”. De wintercompetitie is gewonnen
door onze schutter Jac Wouters gewonnen.
10 April. Rad van Katrien in de Heuvelstraat.
1 mei, Jaarmarkt. Om 08.00 met vele gildebroeders aanwezig om op te bouwen. ’S
Morgens was het koud maar het werd een mooie dag met een druk bezochte markt.
Diverse gildebroeders waren in vol ornaat en dat zorgde wel voor herkenbaarheid en
aandacht. Er werd volop geschoten en dat bracht weer geld in het laadje. Ter plaatse werd
een nieuwe ludieke slogan uitgevonden door onze keizer. “U hebt de volgende keuze”:
Schieten van 5 pijlen kost 2 euro en niet schieten kost 2 euro. Daar werd hartelijk om
gelachen door het publiek!
4 mei, dodenherdenking in Oisterwijk. Deze keer zijn we niet in de kerk geweest omdat
het een andere opzet betrof.
10 mei, vergadering van de drie Moergestelse gilden over het koningsschieten, unilocatie
en organisatie van de jeugddag.
14 mei Gemeenteschild verschieting bij Sint-Joris (Draaiboompje).

22 mei Verschieting kleine kring handboog op wip bij St Sebastiaan in Oisterwijk.
24 mei, Vergadering 3 gilden betreffende unilocatie en jeugddag.
29 mei, Kringdag in Best bij Sint-Odulphus. Om 11.30 uur met 2 bussen vertrokken vanaf
het St Jansplein. We waren met 25 gildebroeders. Onze koning was er niet bij vanwege
uitzending naar het buitenland. De functie van koning werd waargenomen door het
koningsdeken. Onze vaandrig was door ziekte helaas niet aanwezig. Het weer was een
spelbreker maar was uiteindelijk toch beter dan voorspeld. Alle activiteiten konden
daardoor toch gewoon doorgang vinden. De gehaalde prijzen zijn als volgt: Handboog op
doel 2e prijs viertal, Handboog op doel Frans 2e prijs personeel en Erwin 3e prijs personeel.
1 juni, Overheidsvergadering.
13 juni, Ledenvergadering. Aanwezig 26 gildebroeders. Marinus Wolfs is deze vergadering
geïnstalleerd om reglementair mee te kunnen dingen naar het koningschap. Bart van
Dartel is in deze vergadering unaniem ingestemd als gildelid. Hij zal op de statiedag
geïnstalleerd worden.
19 juni, Gilde Kringdag Baronie en Markiezaat bij St Willibrordus Alphen. We waren met
25 gildebroeders aanwezig. Door het ontbreken van de koning, die langdurig in het
buitenland verblijft, nam het koningsdeken de honneurs waar. De weergoden waren ons
goed gezind. Op doel werd goed geschoten. Viertal 1e prijs en Frans van de Sande jr
kampioen. Helaas werd op de wip minder gepresteerd waardoor er geen prijzen werden
gewonnen op deze discipline.

22 juni, 5 gilde verschieting was dit jaar bij St Catharina in de Heuvelstraat. Winnaar St
Joris Moergestel.
25 juni, Plaatsen van de leugenvogel op het terrein van ’t Stokske door de drie
hoofdmannen en Jo. Het terrein was door de overvloedige regenval van juni drassig. Een

zestal schutters gaan op de vogel schieten maar dan begint het te regen. Even met z’n
allen onder de parasol schuilen. Maar dan gaat het zo tekeer dat we ook daar niet meer
droog blijven. Een voor een door de regen vluchtend naar binnen waar we ouderwets, oa
op kistjes zittend, gebuurd hebben. Van schieten is niet veel meer gekomen.
4 Juli Kermismaandag. Koningschieten bij ons gilde. Omdat onze koning Gert van
Elderen niet aanwezig kon zijn vanwege verblijf in het buitenland hebben we alleen de
keizer uitgehaald. Ontbijt werd verzorgt door cafe ’t Centrum. Na het ontbijt volgde de
mis in de kerk waar de koningsvogel gezegend werd. We werden opgehaald door de
andere gilden waarna we in optocht vertrokken naar ons gilde terrein. Door de extreem
natte juni maand was het terrein bijzonder zacht en nat. Nadat de pastor en de
burgemeester hebben hun 3 schoten gelost hadden verzamelden de kandidaat koningen
zich onder de boom. Er waren 7 kandidaten die allen tot het laatste hebben meegeschoten
De vogel werd vaak geraakt maar kwam maar niet los ondanks diverse aanpassingen
door de 3 hoofdmannen. Na vele schoten en ongeveer anderhalf uur kwam de vogel geheel
los te staan op een schot van Chris. Adrie Burgers benutte de kans en haalde de vogel met
een raak schot naar beneden. Hij is de nieuwe koning en Gert daardoor het nieuwe
koningsdeken. Tijdens het koningsschieten werden de schutters Frank en Adrie geraakt
door een pijl met een bloedende wond tot gevolg. Adrie werd zelfs vol in het verband
gezet. Het schieten werd hierdoor tijdelijk gestaakt. Na alle ceremonies en felicitaties
volgde een waar gildefeest waar het goed vertoeven was. Over de organisatie en feest
vielen vele complimenten ten deel aan de organisatoren. Het was nog tot laat druk bij het
gildehuis ’t Stokske.

9 juli, Koningin van de dag verschieting. Het was een mooie dag die prima was verzorgd
door ’t Stokske. Na een mooie strijd was het uiteindelijk Arna van de Sande die met de eer
ging strijken en de vogel neer haalde. Nu hebben we een echt keizerlijk-koninklijk paar.

15 augustus Mariaviering. De meeste gildebroeders die aanwezig waren waren van ons
gilde. Chapeau voor ons ons gilde.
8 September was de jaarlijkse fietstocht met aansluitende barbecue van ons gilde
gepland. De organisatie had besloten het niet door te laten gaan vanwege te geringe
belangstelling/opgave. Helaas.
28 september Sluiten van de boom. Georganiseerd door de schietcommissie en met name
Jo van Zon. Is gewonnen door Gert van Elderen. Hij is het schieten niet verleerd tijdens
zijn langdurige afwezigheid naar de zandbak van de emiraten. Willeke Wolfs is op deze
avond gehuldigd als winnaar van de zomer competitie.
3 oktober verbroedering op doel in Hilvarenbeek.
8 oktober Deze zaterdag was de jaarlijkse hoofdliedendag. Is een delegatie van 3 personen
naar toe geweest. Locatie Den Bosch.
18 oktober overleg van de 3 Moergestelse hoofdlieden met de pastor.
28 oktober overheidsvergadering.
7 november ledenvergadering. 30 gildebroeders aanwezig. 5 afmeldingen. Wederom gaan
we worstenbrood verkopen deze keer iets meer dan vorig jaar. De jeugddag, jeugd beleid,
unilocatie en aanhanger zijn aanbod gekomen. Met een groot aantal rondvragen wordt
de vergadering afgesloten.
10 november. Najaarsvergadering kring in Oirschot.
14 december de worstenbrood verkoop van 1750 stuks. Mede door enkele grote bestellers
is het gelukt om de geplande hoeveelheid te halen. Een leuk financieel resultaat voor onze
gildekas.

28 December kerstballen verschieting. Was erg goed bezocht ook door de jeugd. Prima

verzorgd door Jo van Zon.
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