7 november 2009: TEERDAG van het St. Willibrordusgilde, Bakel
Dit jaar was het een heel bijzondere teerdag:
- Arno Verberkt: 40 jaar gildebroeder
- Twan Bouwmans: 25 jaar gildebroeder
- Afscheid van beschermvrouwe Nelly Koppens
Traditiegetrouw werd de dag begonnen met een H. Mis met Gilde-eer voor de levende en
overleden Gildebroeders en Gildeheren. Gildepastor Jan van Berkel, Pastoor Arie Wester en
Broeder Jozef gingen ons voor in deze dienst en het koor verzorgde de gezangen. De pastor
richtte mooie woorden aan het adres van onze jubilarissen Arno en Twan en hun
echtgenotes. Aan het einde van deze prachige dienst brachten twee trompettisten van
Harmonie Musis Sacrum “Memory” en het “Ave Maria” ten gehore.

Na de H. Mis werd de Eed van Trouw afgelegd en trokken we naar de Wilbertdries waar
onze vendeliers de vendelgroet brachten aan de bewoners. Ad Jansen bedankte de
vendeliers namens de bewoners en nodigde ons met de dames uit om binnen een borreltje
te drinken.
Om 12.00 uur werd het tijd om te vertrekken naar het schietterrein. Er werd geschoten op
drie blokjes in de kleuren rood, wit en blauw. Gerald van Meel had de eerste prijs, Benjo
Sleegers de tweede en Rieky Kanters de derde.
Na het schieten hielden we in ons Gildehuis een korte vergadering. Erik Kuijpers en Lambert
van de Weijst werden als nieuw leden ingestemd.

Vervolgens werd het programma weer opgevat. Voorzitter Willem Royackers heette iedereen
welkom, in het bijzonder Rob Koppens, Gildepastor Jan van Berkel, Pastoor Arie Wester,
broeder Jozef, de heer en mevrouw Van Maasakkers, de families van de jubilarissen, alle
gildebroeders met dames en de jeugdleden.
Daarna werden de jubilarissen Arno en Twan gehuldigd:

Twan Bouwmans was 20 jaar toen hij het voorbeeld van vader Gradje volgde en lid werd
van de Schut. Twan heeft vanaf het begin gevendeld en is ook nu nog vendelier. Maar er is
meer waar Twan zich voor inzet. Hij is onze wapenmeester, wat wil zeggen dat Twan de
leiding heeft als ons Gilde een schietwedstrijd organiseert. Ook is hij de kontaktpersoon voor
onze maandelijkse oudpapier actie.
Twan is een echte Gildebroeder. Met recht kan gezegd worden: “zo vader, zo zoon”.
Twan werd bedankt voor zijn 25 jaar inzet als schutsman, en de hoop werd uitgesproken dat
hij nog lang actief mag zijn binnen het Gilde. Ook zijn echtgenote Ferdinanda werd
gefeliciteerd.
Drie dagen voordat Arno Verberkt 14 jaar werd is hij bij het Gilde gekomen als jeugdlid. Net
als zijn grote voorbeeld Marius Sleegers werd hij tamboer en dat is hij nog steeds. Van 1994
tot 2004 bekleedde hij de functie van Deken binnen het bestuur. Arno is een verdienstelijk
spreker bij o.a. het kermis schieten, op recepties en gildefeesten. Ook Arno is een echte
Gildebroeder die de stemming erin brengt en houdt als we met de gildebroeders samen zijn.
Arno werd bedankt voor zijn 40 jaar inzet als gildebroeder, en zijn echtgenote Joke werd
gefeliciteerd.

Ook namens Twan bedankt Arno iedereen en hij blikte terug in verleden en heden, waarna
iedereen de gelegenheid kreeg beide jubilarissen te feliciteren.

Afscheid van Beschermvrouwe Nellie Koppens:
In het voorjaar zijn we met het bestuur bij haar op bezoek
geweest in Brasschaat en toen gaf ze aan dat ze op
Willibrordusdag (7 november) terug wilde treden als
Beschermvrouwe omdat het te zwaar wordt om steeds bij alle
gilde-activiteiten aanwezig te zijn. Wij respecteren deze
beslissing. Wij waarderen de grote betrokkenheid die de
familie Koppens altijd met de Schut heeft gehad en nog heeft.
Wim is op 7 november 1981 Beschermheer geworden, en na
zijn overlijden in 1993 heeft Nelleke zijn taak overgenomen.
Misschien dat in de toekomst zoon Rob in hun voetsporen wil
treden. Nelleke’s goede raad en tips zijn voor ons heel nuttig
geweest, en daarvoor werd ze bedankt. Om toch altijd van het
wel en wee van de Schut op de hoogte te blijven werd Nelleke
benoemd tot Ere Beschermvrouwe.
Er werd haar een cadeau aangeboden in de vorm van een schilderij geschilderd door Ad
Janssen, waarop de Schutskamer met Willibrordusput, vendels, trommen e.d. te zien zijn.

Nelleke vroeg het woord en bedankte iedereen. Ze schonk het gilde haar zeer mooie
medaillon, haar sjerp, een schild dat zij gekregen hadden op hun 25-jarig huwelijksfeest, en
een foto van het oude Gildehuis Sjoke van Tiel.
Daarna richtte burgemeester Van Maasakkers enkele zeer lovende woorden tot haar en
feliciteerde haar met haar nieuwe titel van Ere Beschermvrouwe. Ook sprak hij lovend tot de
jubilarissen en het gilde.
De vendeliers en jeugdvendeliers brachten tenslotte een vendelgroet aan de jubilarissen en
aan Ere Beschermvrouwe Nelleke Koppens.

