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Jaarverslag 2015 Gilde St. Sebastiaan & Barbara, Moergestel

We beginnen dit gilde jaar met 48 gildebroeders en –zusters, 1 aspirant gildebroeder en 6
gezellen.

Overzicht van onze activiteiten in 2015.

Op woensdag 7 januari hebben we onze Nieuwjaar receptie in ons gildehuis ’t Stokske
gehouden. Dank zij de grote aanwezigheid van vele gildebroeders en gildezusters was het
weer een gezellige avond.

Op zaterdag 17 januari hadden we onze statiedag. Om 8.00 uur zijn we bijeengekomen in
Café ’t Centrum waarna we eerst onze Keizer Frans van der Sande hebben opgehaald
waarna we naar het huis van onze Koning Gert van Elderen zijn gegaan. Zoals iedere keer
werden we gastvrij door Gert (en Koen) ontvangen met de koffie, worstenbrood, broodjes
en de traditionele brandewijn met kandijsuiker.
In de Kerk aangekomen was de jonge Pastoor Francis de Meyer onze voorganger.
Aansluitend aan de Heilige Mis werd Frans van Esch geïnstalleerd als gildebroeder en
kregen zij en de Kerkelijk en Wereldlijke overheid in de vorm van Pastoor Francis de
Meyer en Wethouder Peter Smits te samen met onze Keizer, Koning, Wnd. Hoofdman de
vendelgroet namens het gilde door onze vaandrig Kees van Rooij. Op deze frisse maar
mooie zijn we daarna naar ons gildehuis ’t Stokske gegaan waar we door Hannelies en
haar medewerkers werden ontvangen. De koffietafel was weer als vanouds goed en
gezellig.
Na diverse jaren trouwe dienst als schrijver nam Antoon Linschoten afscheid als
schrijver. Als dank voor al zijn inzet werd hij bekroond met de zilveren veer. Jack Welten
is vervolgens geïnstalleerd als nieuwe schrijver. Elly van Zon werd “in het zonnetje” gezet
met het zilveren sebastiaantje voor al haar werk voor ons gilde. Willeke Wolfs werd
geëerd voor het in orde maken van de recreantenpijlen. Harrie Franken werd ook nog
hoffotograaf benoemd.
Na de jaarvergadering kwam de trein voorrijden met chauffeur Jan Oerlemans. Na een
hele rit en veel gissen “waar gaan we naar toe” hebben we een stop gehad bij de
Jacobushof in Lennisheuvel en nog een bij De Stroom in “Sporring”. Bij terugkomst in het
gildehuis stond het eten al weer klaar. Het speenvarken werd steeds kleiner en de magen
gevuld. Na het eten volgde het altijd komische verkoop van het vérreke door Gos en
gildekastelein Jan Timmermans. Voor de veiligheid had Jan zelfs een helm opgezet.
Achteraf bleek deze helm toch niet nodig maar je weet maar nooit……Het bleef nog lang
druk en de gezellige dag werd laat en met een goed gevoel afgesloten.

2 maart, overheidsvergadering.
23 maart, ledenvergadering met aanwezigheid van 28 gildebroeders. Op deze avond werd
Jan van Rooij unaniem gekozen tot hoofdman.
27 maart, rikavond
6 april, Opening van de boom op 2e paasdag. Na het zoeken van de zorgvuldig door Nort
verstopte paaseieren start de jongste jeugd met het schieten op de boom. De winnaar van
deze wedstrijd was Diewertje van de Sande. Bij de jeugd van 12 t/m 18 plaatste Tomas van
Erp het winnende schot. Hij kreeg de vogel als prijs uitgereikt. Bij de strijd om de
wisselbokaal schoten Chris en Willeke beide de vogel naar beneden! Er zat nog steeds een
restblokje op dus er was nog geen winnaar. Uiteindelijk werd dit blokje door Chris van de
boom geschoten en werd tot winnaar uitgeroepen. Hierna was het binnen nog een
gezellig samen zijn onder het genot van “het natje en droogje”.
April. Rad van Katrien
3 mei, Jaarmarkt. Het schieten was een succes. Mede dankzij de uitvinding van het rad
van ballonnen schieten. Drankverkoop viel tegen ook door het slechte weer. Ook nog
controle gehad van de BOA’s in verband met verkoop van alcoholische dranken.
Ternauwernood is een behoorlijke boete voorkomen.
3 mei, handboog op wip kleine kring in Lage Mierde
31 mei, Kringdag in Oirschot (georganiseerd door gilde Onzer Lieve Vrouw
Broederschap). Ondanks het niet al te beste weer was het een gezellige dag. Wij waren
met maar liefst 36 gildebroeders aanwezig en diverse prijzen in de wacht gesleept. Gert
van Elderen – Koningskruis, Ruud van Esch kampioen, Jac Wouters 1e personeel op wip,
Merijn Bekkers …… Erwin vd Sande …….., 1e viertal op de wip, 2e viertal op doel.

3 juni, Overheidsvergadering
10 juni Kermis vergadering drie gilden bij de hoofdman van st Joris.
22 juni Ledenvergadering. Opkomst van 29 gildebroeders. Marinus Wolfs is ingestemd als
gildebroeder en zorgt meteen voor een levendige vergadering. Veel onderwerpen
waardoor ook een lange vergadering.
5 juli Gildefeest Casteren. We waren weer met vele gildebroeders (ongeveer 30). Dat was
mooi aangezien we de volgende dag weer paraat moesten zijn voor de kermismaandag.
We hadden een nar en een nieuw vendeliertje bij. Jassen uit of aan vanwege het warme
weer bracht enige discussie teweeg. Ook onze nar had het warm door het poetsen maar
het bracht wel wat in het laatje. De volgende prijzen zijn gewonnen: Frans vd Sande –
Keizerskruis, Erwin vd Sande – Kampioen doel, Viertal doel – 1e prijs, Frans vd Sande jr –
3e prijs personeel doel en last but not least Merijn Bekkers – 1e prijs doel jeugd. Door de
ongelukkige harde wind helaas geen prijs op de wip.
6 Juli Kermismaandag. Koningschieten St Joris Moergestel. Zoals gewoonlijk verzamelde
de meesten zich om 8 uur bij het Centrum alvorens naar het ontbijt bij de koning te gaan.
Onderweg de keizer uithalende en nog een paar gildebroeders aan zien snellen vanuit de
Krijtestraat. Na het prima ontbijt en diverse borrels richting de kerkdienst. Zoals het
volgens goede gilde traditie betaamt ging niet alles conform afgesproken protocol maar
kwam toch alles uiteindelijk goed. Aangekomen bij het Draaiboompje kon, na de eerste
officiële schoten, de strijd om het koningschap beginnen. Na een spannende korte strijd
was de huidige koning Peter Moorman wederom de winnende schutter. Hierna was het,
mede dank zij het prachtige weer en de Vlaamse Corry Konings, een geweldige feestelijke
middag. De latere “optochten” in kleiner verband richting het dorp waren minder ordelijk
dan op weg naar ’t Draaiboompje in de ochtend.

15 augustus Mariaviering.
6 September Fietstocht van ons gilde. We waren met 24 fietsers en 34 personen op de bbq
aanwezig. Het weer dreigde roet in het eten te gooien maar gelukkig bleef het droog.
Door Nort en Inge was een mooie tocht uitgezet met een foto puzzel. De winnaars van de
puzzel waren Geert Bakker, Gert van Elderen en Eline. De Barbecue was op de locatie van
Gos en Samantha. Het was erg gezellig en iedereen liet het zich goed smaken gelet op het
geringe wat over was. Met dank aan de goede organisatie van Nort, Inge, Samantha en
Gos was het een geslaagde dag en voor herhaling vatbaar.
13 september Gildedag Etten-Leur. We zijn met de drie Moergestelse gilden in 2 bussen
naar Etten-Leur gereden. Prima idee en erg makkelijk. Met de optocht hebben we de
nieuwbouwwijk van Etten-Leur mogen aanschouwen. De straatnamen waren heel
toepasselijk (gildenamen). Op Doel hebben we nog een twee-tal prijzen behaald.

20 september Reuzenoptocht Oisterwijk. Met een keurige delegatie van 15 gildebroeders
waren we aanwezig in de optocht. Prachtig weer en een mooie optocht van gilden en
allerlei reuzen. Omdat we vooraan liepen duurde het niet lang. St Catharina en gilde van
Heukelom waren ook present. In de verspreide semi-glossy was er een volle pagina aan
ons gilde gewijd.

30 september Sluiten van de boom. Georganiseerd door de schietcommissie en met name
Jo van Zon. Ruud van Esch was de gelukkige winnaar en dit werd Moergestelkundig
gemaakt door een licht flare van Jo. Op deze avond werd ook het afscheid van onze
gildekastelein paar Jan en Hannelies gevierd. Met dank aan de “drinks on the house” was
het een geslaagde avond.

3 oktober verbroedering op doel in Hilvarenbeek.
28 oktober overheidsvergadering
2 november ledenvergadering. 31 gildebroeders aanwezig. Erwin vd Sande volgt Gos vd
Wouw op als bestuurslid. Er is besloten geborduurde witte overhemden en een aanhanger
aan te schaffen. We gaan worstenbrood verkopen. En een jeugddag mee organiseren. Een
unilocatie voor de moergestelse gilden is volop in discussie geweest.
8 december worstenbrood verkoop. De 1500 geplande te verkopen worstenbroodjes leek
eerst niet te gaan lukken. Uiteindelijk is dat grandioos gelukt mede dankzij enkele actieve
broeders die grote orders plaatsten. Het is uiteindelijk een groot succes gebleken en goed
voor de gildekas zodat we iets extras kunnen doen. Bovendien smaken de broodjes prima.
Altijd handig om ze zelf in de diepvries op voorraad te hebben. Wellicht over een half jaar
nogmaals!

December kerstballen verschieting.
Alternatieve schietwedstrijd zoals enkele jaren terug. Ongeveer 35 aanwezigen dus een
hele mooie opkomst. Jan Timmermans werd meteen gediskwalificeerd (schoot de kerstbal
stuk) en Frans vd Sande wist zelfs een tl lamp te raken.
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