
Jubilaris Herman Bouwmans 40 jaar Gildebroeder. 
 
 
4  Juni: vierden 2 Gildebroeders hun jubileum, Marius Sleegers Staande Deken  
60 jaar en Herman Bouwmans Zilverdrager 40 jaar. Ons Gilde ging om 11.45 uur  
de jubilarissen vanaf de Schutskamer afhalen bij de Jubilaris Marius Sleegers. 
 

             
 
Daar aangekomen werd er eerst wat drinken en broodjes aangeboden, toen werd er 
een groepsfoto gemaakt en namen de jubilarissen met partners plaats op de wagen 
getrokken door een mooi span met een Belse-knol, toen vertrokken we samen naar de 
kerk waar om 13.30 uur een H.Mis met Gildeeer was.  
 

  
 
Deze werd voorgegaan door Gildepastor van Berkel, de eerste lezing werd voorgelezen 
door Hans Sleegers en de voorbeden door Twan Bouwmans en Henrie van Nuenen. 
Tijdens de overweging had Pastor van Berkel mooie woorden voor onze jubilarissen. 
De H.Mis werd muzikaal zeer mooi verzorgt door leden van Friends with Voices uit 



Milheeze en leden van La Vivacitè uit Bakel. Onze Kapitein Jos de Groot sprak aan 
het einde van de dienst een Dankwoord uit:namens het St.Willibrordusgilde wil ik 
graag iedereen bedanken die de dienst bijgewoond heeft. In het bijzonder Pater van 
Berkel, hij heeft weer erg enthousiast deze dienst geleid, we vinden het ook erg  fijn 
dat het Kringbestuur en de Ereleden van Kring Peelland erbij zijn.  
 

 
 
We hebben allemaal genoten van de mooie muziek tijdens deze dienst,er is een unieke 
samenwerking tot stand gekomen tussen Friends with Voices en La Vivacitè de 
dochters van Marius zijn lid van deze koren en speciaal voor het jubileum hebben ze 
samen geoefend op de liedjes misschien is het voor herhaling vatbaar. Voor degene die 
de kerk versierd hebben bedankt voor de bloemen.    Het St.Willibrordusgilde wenst 
iedereen nog een mooi feest en in het bijzonder natuur de jubilarissen Marius Sleegers 
en Herman Bouwmans. Na deze woorden sprak Ronald de Kroon namens Pastor 
Wester en de Pastorale Eenheid  enkele mooie woorden. Na deze mooie dienst vertrok 
men samen met alle genodigden naar ons Gildehuis Hein v/d Horst. Toen gingen we 
naar feestzaal deze was prachtig versierd door de families, toen iedereen voorzien was 
van een drankje heette onze Voorzitter Willem Royackers iedereen welkom en in het 
bijzonder de jubilarissen met partners en familie, onze Ere Beschermvrouwe Nellie 
Koppens, burgemeester  
Jan van Zomeren, Gildepastor van Berkel het Kringbestuur met de Ereleden en de 
Gildebroeders met partners.  



Toen begon de huldiging van de jubilarissen door onze voorzitter Willem 
Royackers:samen 100 jaar Broederschap zoals in het misboekje staat: 
Marius 60 jaar Gildebroeder en Herman 40 jaar Gildebroeder. Jullie kunnen 
samen wel een boek schrijven over alles wat jullie bij het Gilde hebben 
meegemaakt. 
 
 
 
Herman in 1971 bij de Schut gekomen begonnen als vendelier iets wat hij jaren met 
plezier heeft gedaan. En als het ooit nodig is staat hij er nog,Herman je bent bij ons 
Gilde 12 jaar bestuurslid geweest of zoals wij zeggen Deken. Ook ben je Koning 
geweest en wel van 2001 tot 2004. Herman denkt over het Gilde gebeuren na en heeft 
over het algemeen goede ideeën en tips. Maar niet alleen voor ons Gilde  ook voor 
Kring Peelland waarbij Herman in 1994 gekozen werd als bestuurslid wat hij nog 
steeds is. Herman ge bent zoals wij in Boakel zeggen altijd boer geweest en ge bent dé 
nog. En je hebt dat altijd samen met je huishouden goed kunnen combineren met de 
Schut.  
En zoals jouw uitspraak luidt:Tijd moette maken dan lukt dat.  
Herman wij weten allemaal dat je een goeie Gildebroeder bent die de Broederschap 
hoog in het Vaandel heeft staan en we hopen dat dit nog jaren zo mag zijn. Herman 
bedankt voor die 40 jaar, en van harte gefeliciteerd aan Herman werd een traditioneel 
tinnen bord overhandigd. Maar Herman je stond niet alleen,jou vrouw Cisca heft 
jouw altijd gesteund in alles dus ook met het Gildebroeder zijn. Maar jouw niet 
alleen, de hele Schut,met het maken van complete vendels, onze jeugdleden helemaal 
in het pak gezet en als er iets aan onze pakken mankeert kunnen we altijd bij Cisca 
terecht. Ciska jij weet we hebben geen vrouwen bij de Schut dus we hebben voor jou 
geen traditioneel cadeau maar ik wil jouw heel hartelijk feliciteren met het 40 jarig 
jubileum van Herman en eigenlijk ook van jou, bedankt voor de diensten voor de 
Schut en ik hoop dat we nog lang een beroep op je mogen doen. Aan Cisca werd een 
mooie bos bloemen overhandigd.  
 

 
Wilma Crooijmans sprak een woordje en bood namens de fam. Bouwmans Herman 
een mooie klok met foto’s van Herman aan.  
  
 
 
 
 
 



 
Toen werden de jubilarissen door alle aanwezigen gefeliciteerd,na dit gebeuren ging 
iedereen naar buiten waar onze Vendeliers en Jeugdvendeliers een prachtige 
Vendelgroet brachten. 
 
 

 
 
 
Toen was het tijd om te gaan eten dit ging er goed in ,Hein de koffietafel was goed en 
goed verzorgt, iedereen bedankt voor de goede verzorging. Om half zeven begon de 
receptie voor de jubilarissen er kwamen vele de jubilarissen de hand schudden 
waaronder Rob Koppens, ook vele Gildebroeders uit de Kring kwamen hun felicitaties 
overbrengen. Na deze zeer druk bezochte receptie begon de feestavond met koffie en 
vlaai. Onze voorzitter opende de avond en heette iedereen welkom. Deze avond werd 
muzikaal opgeluisterd door Kwartjesvolk uit Zeeland die ons van mooie muziek 
verzorgden.  
 
Zie hieronder. 
 
 
 
 
 



Foto-impressie: 
 

  
 

  
 
De Families Sleegers en Bouwmans hadden een prachtig lied voor onze jubilarissen. 
Herman bedankte iedereen en bood aan ons Gilde een prachtige sjerp voor het zilver  
voor het paard aan Om elf uur was er nog een warm en koud buffet, dit ging er goed 
in.  
 
Dit was het prachtig feest van onze jubilarissen Marius en Herman,  
 
 
Hein en al het personeel bedankt voor de goede verzorging………….. 


