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Verslag van het Kringgildenfeest en de festiviteiten erom heen

Na een lange voorbereiding en

enkele dagen van hard werken

om het feestterrein in orde te

brengen konden de festiviteiten

beginnen met op woensdag 16

mei een afscheidsconcert van

Richocher.

Donderdag 17 mei 2007

’s Avonds was er de generale repetitie voor het wensconcert; onze Gildebroeders oefenden het

Gildenlied samen met de Harmonie.
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Vrijdag 18 mei 2007

De uitvoering van het wensconcert voor en door de Bakelse gemeenschap i.s.m. Harmonie

“Musis Sacrum”. Ons Gilde trok bij de opening in vol ornaat op en zong het Gildenlied onder

begeleiding van de Harmonie, hetgeen zeer goed in de smaak viel.

Het was een zeer geslaagde avond, die werd afgesloten door Rens Nijsen die het “Brabant”

ten gehore bracht terwijl enkele vendeliers er op de catwalk een prachtig schouwspel van

maakten.
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Zaterdag 19 mei 2007 – opening van het Kringgildenfeest

18.00 uur De kerkklokken

luidden en de gilden

trokken vanaf de

toegangswegen op

richting rotonde: de

twee Gemertse gilden

op de Gemertseweg,

de twee Aarlese gilden

en het Catharinagilde

uit Helmond op de Helmondsestraat, de twee Deurnese gilden

op de Schoolstraat, en vanaf het Gildehuis het eigen gilde

samen met het Kringbestuur en beschermvrouwe Nelleke

Koppens, die een prachtige nieuwe sjerp droeg. Ook Rob

Koppens was aanwezig met de jongste telg van de Koppens

dynastie.

Op de Dorpsstraat stond de Harmonie klaar om ons voor te gaan naar de rotonde.

Op de rotonde sloten de buurtgilden aan om gezamenlijk naar het feestterrein De

Groene Long te trekken voor de opening.
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Onze Kapitein Marius Sleegers heette iedereen van harte welkom op het Kring-

gildenfeest in Bakel. Burgemeester Van Maasakkers had lovende woorden voor

de organisatie en bood ons Gilde een prachtig schild aan. Ook Kringvoorzitter

Loek Swinkels maakte complimenten en overhandigde het Kringvaandel aan onze

Kapitein om het Kringgildenfeest officieel te openen. Vervolgens brachten de

vendeliers de massale vendelgroet en werd het geheel ontbonden en ging men

naar de feesttent voor de receptie voor onze jubilaris Gradje Bouwmans: 60 jaar

gildebroeder.
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20.00 uur

Kapitein Marius Sleegers nam het woord: Grardje kwam vlak na de oorlog bij het

Gilde. Omdat het Gilde verlegen zat om een tamboer werd Grardje meteen

ingelijfd als tamboer en die positie heeft hij verschillende jaren bekleedt. Daarna

is hij ook nog enkele jaren vendelier geweest.

Maar wat Grard echt aan het hard lag was de taak van wapenmeester: hij maakte

de houten vogels maakten en had het beheer over het geweer. Hij was zogezegd

de baas bij het schietgebeuren. Ook is Gradje jarenlang bestuurslid geweest in de

functie van toeziende deken, d.w.z. met toezicht op alle Gildenattributen.

Jarenlang ook heeft hij het papier ophalen in goede banen geleid.

Gradje is dus een actief Gildebroeder geweest, en is ook nu nog altijd aanwezig

bij alle activiteiten van ons Gilde. “Gradje, ge bent unne goeie Schutsman, en

daarom hopen wij dat je nog lang als Gildebroeder in ons midden mag blijven.”

Namens het Gilde bood Marius hem een mooi tinnen bord aan, en gaf een mooie

bos bloemen aan zijn vrouw Mina.

Namens Kring Peelland sprak de Kringvoorzitter de

jubilaris toe; hij overhandigde hem een oorkonde en

bloemen aan Mina.

Ook de burgemeester sprak lovende woorden uit

richting jubilaris en echtgenote.
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Na de felicitaties van de Gildebroeders brachten onze vendeliers (inclusief de

jeugd) een vendelgroet aan de jubilaris en verdere aanwezigen.

Daarop volgde de receptie, waarop velen de jubilaris en zijn vrouw een hand

kwamen schudden, en die werd afgesloten door het aanbieden van een kado door

de burgerleden van het werkcomité.

Toen begon de feestavond met muziek van de Aa-Länder Musikanten en DJ Dirk

de Groot. Rond 22.00 uur vond de trekking plaats van de loterij. De avond

eindigde met een gezellig samenzijn.

Zondag 20 mei 2007 - Kringgildendag

08.00 uur Bijeenkomst van de Gildenbroeders

in de Schutskamer. Hier vandaan

vertrokken we naar de feesttent. Na

een gezamenlijke kop koffie

trokken we naar de pastorie om

Bisschop Hurkmans, Pastoor

Wester, Gildepastor Jan van Berkel,

Burgemeester van Maasakkers met

echtgenote en onze Bescherm-

vrouwe Nelleke Koppens te begeleiden naar de kerk.

09.30 uur H.Mis met Gilde-eer –

thema: trouw aan kerke-

lijke en gilde gebruiken.

Het Herenkoor St.

Willibrordus verzorgde de

gezangen. Aan het einde

van de dienst sprak Kapi-

tein Marius Sleegers een

dankwoord uit, waarbij

hij niet vergat de mensen

te bedanken die de kerk

zo mooi hadden versierd.
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“Vanouds is de band van ons Gilde met de kerk en de gemeenschap groot

geweest. In deze feestelijke viering hebben wij die band van broederschap en

verbondenheid met elkaar weer ervaren als iets kostbaars.”

Hij eindigde met het verzoek aan de Bisschop om de zegen over het Gilde en de

gemeenschap uit te spreken.

Na de Bisschoppelijke zegen werd het Willibrorduslied gezongen. Na de dienst

werd buiten voor de kerk de een van trouw aan het kerkelijk gezag hernieuwd.

Toen werd vertrokken naar het Gildehuis Hein van der Horst waar een koffietafel

werd aangeboden voor alle genodigden:

de Bisschop, Pastoor Wester, Pater van Berkel, Burgemeester van Maasakkers

met echtgenote, Nelleke en Rob Koppens, het werkcomité met partner, de

Kringoverheid, en de Gildenbroeders met hun partners. Na het gebed door pastoor

Wester werd er goed gebruik gemaakt van een voortreffelijke koffietafel met

brandewijn. De Bisschop moest helaas vroeg vertrekken vanwege andere

verplichtingen die dag. Na de broodmaaltijd vertrok ook de rest naar het

parochiehuis.
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11.00 uur De Burgemeester heette iedereen welkom. Kringvoorzitter Loek Swinkels sprak

enkele mooie woorden tot de aanwezigen, en stelde de Keizers, Keizerinnen,

Koningen en Koninginnen voor aan Burgemeester en zijn echtgenote. Daarna

werd een toost uitgebracht en de Erewijn genuttigd. Vervolgens vertrok men

gezamenlijk naar het feestterrein waar de 19 gilden uit Kring Peelland al aanwezig

waren.

13.00 uur De optocht begon te trekken door de straten van Bakel. Voorop Harmonie Musis

Sacrum, en daarachter ons Gilde met een koets met onze Koning Cub Swinkels en

onze jubilaris Gradje Bouwmans.
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Het was een mooie optocht met veel publiek langs de kanten.
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Terug op het feestterrein

presenteerden de Standaardruiters

zich aan het publiek en verlieten al

slingerend het feestterrein.

Daarna vond de massale opmars plaats.
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De Burgemeester hield een voortreffelijke toespraak en Kringvoorzitter Loek

Swinkels verrichte de officiële opening.

Aansluitend het afleggen van de eed van trouw op de tonen van het Wilhelmus

door de Harmonie.
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Kapitein Marius Sleegers hield een toespraak:

“Namens het St.Willibrordusgilde heet ik u allen van harte welkom. Met

genoegen hebben wij de organisatie van deze Kringgildedag ter hand genomen.

Een mooie opdracht die echter ook een hele voorbereiding vraagt. Gelukkig

ondervonden we daarbij van alle kanten medewerking. Met een comité zijn we op

een plezierige wijze gestart en we hebben er een mooi programma van gemaakt.

Onze dank gaat dan ook op de eerste plaats uit naar ons werkcomité dat zich

hiervoor enorm heeft ingezet.

Dank ook aan het gemeentebestuur voor alle medewerking en deze prachtige

locatie in het hart van Bakel. En voor de mooie ruimte beschikbaar gesteld door

Jong Nederland; dank aan Basisschool De Kleine Kapitein en het Atrium.

Hartelijk dank aan alle begunstigers, zilverschenkers en sponsoren die dit

financieel mogelijk hebben gemaakt. Dank aan alle vrijwilligers die zich voor dit

Gildegebeuren hebben ingezet. Tot slot dank aan Harmonie Musis Sacrum en alle

Gildenbroeders van ons Gilde.

Namens het St.Willibrordusgilde wens ik alle Gildenbroeders en -zusters veel

succes toe met de wedstrijden en we hopen er een gezellige en sfeervol feest van

te maken.”
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Daarop volgde de massale

vendelgroet en het slangendefilé;

opnieuw een wonderbaarlijk

schouwspel.
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Na deze officiële handelingen

begonnen de wedstrijden in de

verschillende onderdelen,

terwijl het in de feesttent

gezellig was met muziek van

DJ Ad van Riet. Helaas vielen

er deze middag een paar

druppels regen uit de hemel,

waardoor het publiek bij de

wedstrijden niet talrijk was.
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19.00 uur Prijsuitreiking door Burgemeester van Maasakkers:

Algemeen Klassement
1e (ere-)prijs St.Antonius en St.Bastiaangilde, Gemert

2e  prijs St.Jorisgilde, Gemert

3e prijs St.Hubertusgilde, Liessel

Vendelen
Klasse A 1e prijs Willem van Pelt  St.Servatiusgilde Lieshout

Klasse B 1e prijs Hein v/d Laar St.Antoniusgilde Beek en Donk

Klasse C 1e prijs Marcel Berkers O.L.Vrouwe vd Zeven Weeën Lierop

           2e prijs Ton van Thiel St.Jorisgilde Gemert

           3e prijs Kaily Gruyters O.L.Vrouwegilde Aarle-Rixtel

Vaandel klasse t/m 49 jaar 1e prijs Gerard Leenders St.Margarethagilde Aarle Rixtel

Vaandel klasse 50 jaar> 1e prijs Ben van Noordwijk O.L.Vrouwegilde Aarle-Rixtel

Vaandel klasse 40 jaar 1e prijs G Hikspoors St.Hubertusgilde Liessel

zonder acrobatiek 2e prijs Piet v/d Burgt St.Servatiusgilde Lieshout

Junioren t/m 12 jaar 1e prijs Patricia Vossen St.Jorisgilde Someren

2e prijs Jasper Thijs St.Antonius Abtgilde Lierop

2e prijs Rick Verhees O.L.Vrouwe vd Zeven Weeën Lierop

Junioren 13 t/m 15 jaar 1e prijs Stefan Clerks St.Antonius Abtgilde Mierlo Hout

2e prijs Cristian v Someren St.Hubertusgilde Liessel

Groepen 4/5 personen 1e prijs O.L.Vrouwe van de Zeven Weeën Lierop

Groepen 6+ 1e prijs St.Servatiusgilde Lieshout

Groepen junioren 1e prijs O.L.Vrouwe van de Zeven Weeën Lierop

Trommen
Klasse U individueel 1e prijs Geert van Rixtel St.Leonardusgilde Beek en Donk

Klasse B individueel 1e prijs Dirk v/d Laar St.Sevatiusgilde Lieshout

Klasse C individueel 1e prijs Teun Heinsbergen St.Margarethagilde Aarle-Rixtel

Klasse E individueel 1e prijs Mies v/d Burgt St.Antoniusgilde Stiphout

2e prijs Andre van Nunen St.Leonardusgilde Beek en Donk

Klasse J individueel 1e prijs Marijn Thijs St.Lambertusgilde Someren Eind

2e prijs Kevin Thijs St.Lambertusgilde Someren Eind

Klasse A groepen 1e prijs O.L.Vrouwegilde, Aarle-Rixtel
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Standaardrijden
Optocht 1e prijs Lia Verberne St.Antonius Abtgilde Lierop

2e prijs Han Konings St.Leonardusgilde Beek en Donk

Toernooiveld 1e prijs Han Konings St.Leonardusgilde Beek en Donk

2e prijs Jan Thijs St.Lambertusgilde Someren Eind

Schieten: geweerschieten
Keizerkruis Ties v/d Linden St.Jorisgilde Someren

Koningskruis Martien v/d Ven O.L.Vrouwe vd Zeven Weeën Lierop

Kampioen Wim Bankers St.Jorisgilde Someren

2e Kampioen Paul Sanders O.L.Vrouwe vd Zeven Weeën Lierop

Korps (Schutters) Angel van Moorsel

Thieu Scheepers

Paul Sanders

Willie Donkers O.L. Vrouwe vd Zeven Weeën Lierop

Schieten: kruisboogschieten
Kampioen Ad Vlemmix O.L.Vrouwe vd Zeven weeën Lierop

Reservekampioen Wim van Otterdijk St.Willibrordusgilde Vlierden

Terugkijkend op alle festiviteiten mag gezegd worden dat de Kringildendag een spectaculair

succes is geweest voor zowel jong als oud...


