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GILDENNIEUWS 
 
Afrekeningsvergadering 
 
Zondag 13 juli jl. werd de traditionele afrekeningsvergadering 
gehouden. Tijdens deze vergadering maakten de nieuwe koningen ook 
hun raadsheren bekend. Verder werden er verschillende functies 
verdeeld. 
 
RAADSHEREN SINT GANGULPHUSGILDE 
 
Koning :  Wim van der Jagt 
Keizer  :  Henk Lippmann 
 
 
Eerste raadsheer: Geert van Dalen 
Tweede raadsheer: Joop Eeuwes 
Derde raadsheer: Ben Pauwelsen  
Vierde raadsheer: Willy Bouwmeister  
Vijfde raadsheer: Martin Berendsen 
Zesde raadsheer:         Bart Mos 
 
 
RAADSHEREN SINT LAURENTIUSGILDE 
 
Koning : Frank Pauwelsen 
Keizer  : Ignace Hoen    
 
Eerste raadsheer: Wim Kersten     
Tweede raadsheer: John Rijfkogel  
Derde raadsheer: Roger Coenen     
Vierde raadsheer: Henk Iding  
Vijfde raadsheer: Tjebbe Kersten   
Zesde raadsheer: Eric Witjes  
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GILDENKNECHT 
Dit zijn de gildenbroeders die voor alle attributen van de Gilden 
zorgen. Ivan Matthijssen zal deze taak vervullen 
 
OFFICIEREN SINT GANGULPHUSGILDE 
Generaal:   Geert Brons 
Kapitein:    Frits van Brummelen 
 
OFFICIEREN SINT LAURENTIUSGILDE 
Generaal:   Jan Wannet 
Luitenant:  John Kradolfer 
 
VAANDELDRAGERS 
Sint Gangulphus: Patrick Mulder 
Sint Laurentius: Hans Matthijssen 
 
FUNCTIES SINT LAURENTIUSGILDE 
Boekhouder:  Tjebbe Kersten 
 
 
GILDENBODES 
Huissen-stad   : Nico Evers 
Huissen-zand  : Willy Bouwmeister 
Huissen-zilverkamp : Ben Pauwelsen   
 
VOORMANNEN 
Tamboers       : Frenk Pauwelsen  026 - 3210748 
Vendeliers      : Wim van de Jagt  026 - 3253124 
Adjudanten      : Henk Lippmann   026 - 3258527  
Officieren en 
schutters:      : Jan Wannet          026 – 3250973 
                  06 - 23428934  
Kruisboogvendel : Theo van Dam     026 – 3252472 
 
Nieuwe Buitengewone leden: 
Frank Berendsen, Henk Eerden, Arno Leyser, Theo Peek en de familie 
Poelen. Wij wensen u een fijne tijd toe bij de Gilden. 
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GELDERSKAMPIOENSCHAP INDOOR 
VENDELEN 2003. 

 
 
Hier weer een bericht over het indoorvendelen wat wordt gehouden op 
zondag 23 november 2003 in de Sporthal de Brink. 
 
De organisatie is in volle gang en hard aan het werken om er op tijd  
mee klaar te zijn. 
 
Er doen 31 verenigingen mee zoals Gijsbrecht van Aemstel 
Doornenburg, St. Bavo Angeren en nog heel veel andere verenigingen 
uit de regio. 
Vanaf 10 uur tot 16.00 uur is er heel veel te zien en daarom zeker de 
moeite waard om eens te komen kijken. U ziet veel verschillende 
soorten vendelen bijv. solo, klassiek, show, acrobatisch en 
groepsvendelen. 
Voor al deze soorten van vendelen moet je heel veel oefenen en daarom 
is het zo mooi als je met 
zo’n  
Gelderskampioenschap 
mee kunt doen.  
Daarom nogmaals kom 
gerust kijken, want het 
is zeker de moeite 
waard. 
 
In de volgende Kroniek 
uitgave komen we er 
uitgebreid op terug. 
 
Tot ziens op 23 
november 2003 in de 
Sporthal de Brink 
Huissen.  
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MET ELKAAR, VOOR ELKAAR IN BUDEL. 
 
Op uitnodiging van het Sint-Jorisgilde in Budel waren wij met onze 
Gilden te gast op de 61e kringgildendag Kempenland, 1 juni 2003. 
Een Gildenaktiviteit waaraan door zo’n 50 Gilden uit Brabant werd 
deelgenomen. St.Joris had de zware taak op zich genomen dit 
evenement te organiseren. Voor ons een eer om hierbij aanwezig te 
zijn. Ook in 1993 waren wij met onze Gilden vertegenwoordigd op de 
toenmalige verbroederingsdag. Ook een moment dat lang in onze 
herinnering blijft.  
 
Met een voor ons inmiddels bekend touringcarbedrijf vertrokken we in 
alle vroegte om op tijd bij de pontificale Hoogmis aanwezig te zijn. Het 

was een van de 
vele mooie 
“zon”dagen in 
deze zomer.  
 
Voor ons was er 
dan ook letterlijk 
en figuurlijk een 
warme ontvangst 
met bekende 
gezichten. Door 
onze voorzitter 

werden verschillende geschenken aangeboden aan zowel koning Fred 
Kums en zijn koningin Ingrid. Zij ontvingen een (Huissense) Zwaan 
gevuld met Huissense koek. Voor deken-schrijver Edwin Cox en 
regerend deken Jén Adams waren er respectievelijk ‘ons’ zilverboek en 
een fles Huissense kruidenbitter. Voor de jongste Gildenbroeder 
(althans dan kunnen we aannemen), de pasgeboren zoon JORI van 
Martin Horst, waren er rood-witte (andere kleuren zijn er niet !) 
snoepjes in een zwaan. 
 
Het thema van deze dag -met elkaar, voor elkaar- klonk door in de Mis. 
Een Mis die anders was dan de gebruikelijke. Het koor “experience”, 
gevormd uit diverse locale koren, vertolkte een perfecte uitvoering van 
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bekende liederen uit de mis van Dvorak. Een terecht applaus was hun 
beloning. 
 
Een vendelhulde na de Mis voor Pastores, Koningen, Koninginnen en 
genodigden, met kanonschoten uit ons oude gildekanon betekende het 
begin van een prachtige dag.  
 
We werden op de ons bekende Brabantse gastvrijheid getrakteerd in de 
opgestelde feesttent.  
Helaas konden wij niet deelnemen aan de diverse wedstrijden in 
verschillende disciplines. Ondanks dat gemis was het toch genieten van 
..en met elkaar.  
Genieten was het ook voor de vele toeschouwers tijdens de optocht 
door dit vriendelijke Brabantse stadje. Het lijkt voor ons bijna 
vanzelfsprekend als men ons bewonderend door de straten ziet trekken; 
toch krijgt menigeen er telkens weer koude rillingen van. Aan het einde 
van de 2 uur durende 
tocht werd de –
Brabantse Opmars- 
gehouden, Ook hierbij 
vervulden wij een 
aanzienlijk aandeel; 
onze generaal Jan 
Wannet behoorde tot 
de selecte groep van 5 
commandanten  
samen met de kapitein 
Charles de Laat. 
 
Tijdens deze kringdag kon in de brandweerkazerne ook de 
tentoonstelling bezocht worden. Hierbij was een schat aan zilver én 
oude attributen en boeken aanwezig. Ook zeer oude vlaggen van de 
diverse Brabantse Gilden tooiden de ruimte om in een echt museum. 
Met bewondering werden de nodige –stukken- bekeken. Ook onze 
archivaris/boekhouder had het nodige ‘uitgepakt’ uit de Huissense 
archieven.   
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Met hetzelfde warme gevoel als waarmee we gekomen waren 
vetrokken we, na een laatste vendelgroet en de nodige complimenten 
aan het organiserende St.Joris Gilde naar huis. Een herinneringsschild 
was de tastbare herinnering aan deze prachtige dag. Een dankbaar 
gevoel lag als een deken over de terugtocht naar huis. Onze Brabantse 
missie mag daarom weer als zeer geslaagd in de Huissense analen 
worden bijgeschreven.  
 

Bart Mos. 
 
 
       

    
Ook onze jeugd was in Budel van de partij. 
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HUISSENSE UMDRACHT 

 
De Huissense Umdracht in het teken van 
verdraagzaamheid. 
 
Op Zondag 22 juni trok de jaarlijkse Huissense Sacramentsprocessie 
door de mooi versierde straten van Huissen. 
Het moet al ongeveer voor de 362 ste keer zijn geweest dat een en 
ander plaats vond. 
 
Uit de belangstelling langs de route valt op te maken dat de 
aankondigingborden van de Umdracht,die in de gehele gemeente 
Lingewaard geplaatst waren, toch wel zijn invloed heeft gehad. 
Deze keer werd 
de processie 
opgeluisterd door 
de Schutterij 
Gijsbrecht van 
Aemstel uit 
Doornenburg, wat 
toch wel een 
kleurrijk geheel 
gaf aan de 
Umdracht. 
 Nadat de 
kanonniers van de Gilden van St.Gangulphus en St.Laurentius bij ieder 
rustaltaar het kanon afschoten trok de processie onder toeziend oog van 
de adjudanten van de Gilden, verder door de straten. De afsluitende 
preek van Pastor Bomers uit Lent kwam goed over bij de mensen in de 
kerk, moet je in Huissen geboren zijn om een Huissenaar te zijn ? Of 
ben je ook een Huissenaar als je import ben en bijvoorbeeld al 30 jaar 
in Huissen woont? 
 
Uit de persoonlijke reacties van Pastor Bomers en van Pastor 
Holterman is op te maken dat zij deze processie als een van de 
indrukwekkendste hebben ervaren uit de afgelopen periode. 
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Hans Hoen en Geert van Dalen. 

GELDERSE GILDEN-DAG EPE 
 
Epe 22 juni 2003.   Het St.Maartensgilde kan terugzien op een unieke 
geslaagde Gildendag. Zij hebben de oude historische traditie op gepakt 
om een Gildendag te organiseren.  Was dit eeuwen terug een normaal 
gebruik in Epe, sedert de reformatie kende men dit niet meer. Wel is - 
zoals de Olderman-Deken Tom Leurs in zijn welkomstwoorden zei  - 
de broederlijke  sfeer op de Veluwe altijd blijven bestaan getuige het 
St. Anthoniegilde.  Dit maal waren de Gilden te gast uit Grave, 
Huissen, Arnhem, Braamt en 's-Heerenbergh.  Zij waren door het St.  
Maartensgilde uitgenodigd in het kader van de ontmoetingen tussen de 
Gelderse Gilden. Een uitzondering daarop was het Brabantse Gilde uit 
Grave, maar zij stonden mede aan de wieg van de ontwaking van het 
Eper Gilde.  Vanaf 12 uur werden de verschillende Gilden ontvangen in 
de feesttent van de jubilerende St. Martinusparochie op het 
parkeerterrein machtiger de V.V.V.   De parochie had de tent ter 
beschikking gesteld om de Gildendag te organiseren. Het geen  zeer op 
prijs werd gesteld door het Eper Gilde welke niet verbonden is aan de 
parochie. Dit in tegenstelling van de meeste Gilden welke nauwe 
historische banden onderhouden met de R.K.Kerk.  In Epe heeft men 
gekozen voor een dorpsgilde rondom de Grote Kerk of  "Voorheen de 
Kerk van St. Maarten".  Achtereen volgens presenteerde de Gilden uit 
Grave, 's-Heerenbergh, Braamt, Arnhem en Huissen zich in de feesttent 
om gastvrij te ontvangen worden met koffie en krentenwegge. Het 

Gilde had een 
strak 
programma 
en een goed 
lopend 
draaiboek, 
welke aangaf 
dat klokslag 1 
uur de 
Olderman-
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Deken de 
bijeenkomst zou 
openen met 
welkomstwoorden. 
Hij verhaalde in 
vogelvlucht de 
geschiedenis van de 
Gilden van Epe, 
waarbij hij terug 
ging tot 1504.  
Hierna stapte hij 
over naar 11 
november 1995 

waarop het St.Maartensgilde weer officieel aanwezig was in de Eper 
gemeenschap.  Dit de  vele medewerking van o.a. de gemeente Epe, de 
Eper kerkgemeenten, de wijkverenigingen en vele sympathiesanten.  
Dat ook maakte het mogelijk om nu een Gildendag te organiseren. 
Nu… op een zondag….op de Veluwe….op basis van een eeuwenoude 
traditie. Het Gilde was er trots op en sprak woorden van respect voor 
hen die de zondagsrust hoger in het vaandel dragen.   
Toch meenden zij vanuit de traditie deze Gildendag te doen laten plaats 
vinden.   
Burgemeester Drs. Leo Eland - tevens beschermheer van het Gilde -  
sprak hierna woorden van waardering en bewondering  uit over het feit 
dat het jong herlevend Gilde hun plaats hebben heringenomen in de 
Eper Gemeenschap.  Hij legde vele verbanden met zijn vorige 
standplaats Bergh ( waarbinnen Braamt en 's-Heerenbergh behoren - en 
Epe. Daar was hij verwend met het Gilde- en Schutterswereldje en had 
nimmer kunnen bevroeden dat Epe eveneens een Gilde herbergde.  Bij 
zijn aantreden was hij daardoor aardig verrast. "Sterker nog" zo zei hij 
"hier werd hij onmiddellijk opgenomen in het Gilde als beschermheer, 
hetgeen in de Gemeente Bergh nooit was overkomen.  Deze 
opmerkingen kenschetste het verloop van de dag. Heel gemoedelijk, 
gezellig en broederlijk werd het programma afgewerkt in een sfeer van 
respect en bewondering van elkaars eigenaardigheden en historische 
ontwikkelingen.  
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Nadat dhr Eland met alle aanwezigen een toost met de gemeentelijke 
Erewijn had uitgebracht ontrolde zich een feest met een heel eigen 
karakter. De Gilden uit Bergh verraste zowel het Eper College van 
Oldermannen en Burgemeester Eland met cadeaus bij gelegenheid van 
de Gildendag en de banden met de wederzijdse burgervader.  Nadat de 
officiële had plaats gevonden verspreidde de 130 Gildenbroeders zich 
over de tuin van  de pastorie, het parkeerterrein en de 
St.Bernardusschool.  Opvallend was het dat vele belangstellenden zich 
gemengd hadden tussen de Gildenbroeders en - zusters.  Op de 
verschillende plaatsen werd "belangstellend gekeken - of deelgenomen 
aan - het kruisboogschieten, het "kloten-van-de-bok-schieten"  ('n 
ludieke variant van het Twentse klootschieten), de 
Gildententoonstelling en vendeldemonstraties.  Tegen 3 uur werd alles 
even stil gelegd en formeerden de 6 Gilden een heuse optocht. Zij 
werden daarbij ondersteund door de drumband van W.I.O.S., 
vrijwilligers van het streekmuseum "Hagedoorns Plaatse", de 
Midwinterhoornblazers en een groepje jongelui voor de 
wegafzettingen.  De optocht met veel klank en kleur trok door het dorp 
langs vele - en applaudisserende-  belangstellenden.  En dit kan als zeer 
uniek worden aangemerkt. Het zal eeuwen terugzijn dat er een optocht 
werd gehouden op een zonnige zomer zondag door het centrum van 
Epe. Bij terugkomst verspreidde de deelnemers zich weer over het 
feestterrein en gingen 36 Gildenbroeders met elkaar in de strijd om het 
dagkoningschap.  Tegen 5 uur moest de vogel het onderspit delven met 
het - laatste - schot van Koning Wim van der Jagt uit Huissen.    
Hij haalde het 
laatste stukje 
hout uit de 
schietbak nadat 
achtereen-
volgens de 
gildenbroeders 
Martin 
Hunting, Frans 
Peters en 
vaandrig 
Keereweer  de 
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kop en de vleugels hadden verwijderd.  De dag werd afgerond met de 
prijsuitreiking en huldiging van de dagkoning.  Met de name de laatste 
kreeg een overvendeling van vaandrig Keereweer van het 
Cloveniersgilde uit Grave. Alle prijswinnaars ontvingen medailles, alle 
deelnemers ontvingen een herinneringsvaantje en elk Gilde ontving een 
herinneringsschildje van zilver. Deze laatste werden uitgereikt door de 
Eper Koning Ben Jonker.  Rond de klok van 6-en werd eenieder 
bedankt door de Olderman-Deken Tom leurs.  Hij kreeg daarbij tranen 
in de ogen van geluk en dankbaarheid. "Dat zoiets schoons in Epe 
kan… is iets om trots op te zijn!" zo sprak hij en verwees naar Bijbelse 
woorden van delen van broederschap, trouw en dienstbaarheid. 
Waarmee hij gelijk alle vrijwilligers dank toezwaaide.  De 
prijswinnaars waren bij het "Klootschieten van de bok"; Huub 
Weusthof uit Epe, Jan van Bussel uit Vaassen en M.Meuleman uit Epe.  
Bij het kruisboogschieten voor burgers; Raymond Bourgonje uit Epe 
met 29 punten (van de 30!), Sandrer van de Berg 2e met 28 punten en 
Sandra Messing met 27 punten. Ten slotte bij de Gildenbroeders ging 
de 1e prijs naar Th. Gerritsen met 28p., de 2e naar Cok den Broeder met 
27p en Martin Peters met 26p.  Het Eper St. Maartensgilde kan 
terugzien op een zeer geslaagde dag. Een dag met alleen maar sfeer van 
broederschap, gezelligheid, vriendschap en respect voor elkaar.  Een 
dag ook welke een vervolg verdient in Epe.   
 

Tom Leurs 
Olderman-deken Sint Maartensgilde 
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GILDEN-JAAR-FEEST 
 

Zaterdag 28 juni, beleg en ontzet. 
 
Zaterdag 28 juni werd voor de 501ste maal het beleg en ontzet van 
Huissen herdacht. Nieuw was dit jaar het invoeren van een oude 
traditie. In het verleden werd het beleg en ontzet op maandag herdacht. 
De kinderen van de basisscholen werden er bijbetrokken. De wildeman 
trok naar de scholen en “bevrijde”  de kinderen en  werden actief bij het 
beleg en ontzet betrokken. 

 
De herdenking is noodgedwongen verplaatst naar de zaterdag en 
aangezien er dan geen scholen zijn ging deze traditie verloren. Twee 
lokalen in de oude Aloisiusschool waren beschikbaar gesteld, en de 
kinderen kregen een aangepast “lesprogramma” en natuurlijk heeft de 
wildeman ze bevrijdt. Gezien het succes van deze oude traditie zal het 
volgend jaar zeker een vervolg hebben. Tegen het eind van de middag 
onder de stralende zon werd Huissen weer “bevrijd”en kon iedereen 
weer met een gerust hart door de stad wandelen. 
 



 14 

Zondag 29 juni koningschieten. 
 
Zondags werd er koning geschoten. Voordat de Gildenbroeders zich in 
de strijd wierpen hadden ze eerst hun 
traditionele gildenmaaltijd. 
Dit jaar  was er een gast, Frank van 
Loon, hoofdman Sint Antonius en Sint 
Sebastiaan uit Udenhout, met zijn 
echtgenote Conny en hun kinderen. Zij 
kwamen deze dag eens kijken hoe het 
koningschieten hier in Huissen er aan 
toegaat.  Tegen 14:00 waren de schutters 
bij het schietterrein, het raadhuisplein. 
Opnieuw onder een stralende zon en 
veel publieke belangstelling.  
Eerst ging de houten vogel naar boven. 
Op deze vogel mag iedere 
Gildenbroeder en “buitengewoon lid” 
van de Gilden schieten. De eerste prijs, 
kop van de vogel was voor B. Mos, de  linkervleugel  werd eraf 
geschoten door T. van dam en H. van de Vegt schoot de gehele vogel 
naar beneden.  
Daarna was het de beurt aan de koningskandidaten. W. van der Jagt 
verdedigde zijn titel van Gangulphuskoning en J. Könning was zijn 
tegenstander.  Na een taaie strijd van anderhalf uur bij het 99ste schot, 
viel de koningsklos naar beneden. Wim v.d. Jagt is voor de tweede 
maal koning van het Sint Gangulphusgilde. Nu was het de beurt aan het 
Sint Laurentiusgilde. Deze jongere Gildenbroeders waren iets sneller 
met het naar beneden halen van de koningsklos. De drie kandidaten, J. 
Rijfkogel, W. Kersten en F. Pauwelsen hadden slechts 34 schoten 
nodig. F. Pauwelsen schoot het laatste stuk eraf en is nu voor een jaar 
koning van het Sint Laurentiusgilde.  
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VLAGGENPARADE NIJMEGEN 
Opening vierdaagse Goffertstadion 14 juli 
 
Huissen en wij als Gilden spreken altijd een woordje mee als het gaat 
om activiteiten binnen onze gemeentegrenzen. Dat is niet anders nu 

onze gemeente een nieuwe 
naam heeft gekregen.  
Toen dan ook het idee naar 
buiten kwam om als 
gezamenlijke 
schutterverenigingen en 
Gilden acte de présence te 
geven bij de internationale 
wandelvierdaagse in Nijmegen 
zaten we als het ware al –in de 
bus-. Ook de andere 
schutterijen binnen de 
gemeente waren enthousiast en 
zegden spontaan hun 
medewerking toe.  
 
Uiteraard moest er eerst 
geoefend worden want als je je 
wilt presenteren dan kan dat 
niet zonder slag of stoot. Bij 
een eerste oefening op het 
terrein van de Doornenburgse 
voetbalclub GVA bleek al 

gauw dat er sprake was van een zeer homogene groep. Onder leiding 
van Wim Knuiman van schutterij Gijsbrecht van Aemstel was er 
voldoende vertrouwen om de Nijmeegse vlaggenparade een 
Lingewaards kleurtje te geven.  
 
Op de afgesproken tijd stond er dan ook op maandag de 14e juli een 
touringcar klaar bij de Gouden Engel die ons naar Nijmegen moest 
brengen. Ondanks het bekende file-leed bereikten we toch op tijd het 
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stadion. Daar waren inmiddels ook de andere gezelschappen 
gearriveerd. Met de nodige spanning deden wij nog een gezamenlijke –
generale-. Er behoefde nog enige bijschaving van de opkomst en 
aftocht maar de indrukken waren goed en vol vertrouwen wachten we 
het sein af om het stadion binnen te marcheren.  
Dat een van de parachutisten op het dak belandde en er even een 
angstig ‘oh’ door het stadion ging weerhield ons er niet van een show 
weg te geven die klonk als een lingewaardse klok.  
 
Het visitekaartje, dat aan het comité van de Nijmeegse Vierdaagse werd 
afgegeven was er een met hoog glans-gehalte. Onze eerste burger drs. 
Persoon kan met de nodige trots terugkijken op dit optreden. De 
waardering tijdens de vlaggenparade voor onze gemeente was een 
klaterend applaus; bij menigeen moeten de rillingen over het lijf 
hebben gelopen.  
Wij hebben, om in stijl te blijven, hoog “gescoord” in dit Nijmeegse 
stadion, overigens niet zonder dank aan de Zwitserse musiekverein.  
 
Nu nog TV Gelderland en andere media er op wijzen dat dit niet 
onopgemerkt mag blijven; wellicht krijgen zij (en Angelique Kruger) 

volgend jaar nog een tweede kans. 
Bart Mos 
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LAURENTIUSDAG 
 
Zondag 10 augustus vierde het Sint Laurentius-Gilde weer hun 
patroonsdag van Sint Laurentius. Uiteraard samen met de broeders van 
het Sint Gangulphus-gilde. 
 
We gingen om 9.45 naar onze stadsparochiekerk voor de 
eucharistieviering, na de viering werd het Laurentius lied gezongen met 
muzikale begeleiding. Na de viering ging het Gilden via de traditionele 

route richting de 
markt waar de 
namen van alle 
Laurentianen 
werden 
afgeroepen. Hierna 
volgde er nog een 
vendelhulde voor 
de  beide 
koningen. 
 
Vervolgens 
trokken wij weer 

richting de Gouden Engel waar voor alle Gildenbroeders een feestelijk 
bijeenkomst was , 
met een koffietafel. 
De Sint laurentius-
boekhouder las 
daar het jaarverslag  
voor. 
De Koning van het 
Sint Gangulphus-
gilde bood de 
Koningin van het 
Sint Laurentius-
gilde een mooie 
bos bloemen aan. 
Het was een hele gezellige feestelijke bijeenkomst. 
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JEUGD KONING SINT LAURENTIUSGILDE. 
 
Wij hebben nu een mooi stel jeugdleden allemaal onder de achttien 
jaar, en daar hoort dan ook een koning bij. 
Het plan is uitgewerkt en met Laurentiusdag ook uitgevoerd. 
Bijna alle jeugd leden waren aanwezig, jammer dat er twee met 
vakantie waren, misschien om in de toekomst rekening mee te houden.? 
 
Na een korte uitleg door de begeleiders bij het schieten { Ivan en John 
}werd er geloot de volgorden werd , Joris , Willem , Mike , Nico , 
Matthijs , Melvin en Brandon. 
 
De koning van het Sint Laurentius-gilde, Frank Pauwelsen ,verrichte 
het openingsschot. De eerste paar schoten waren nog wat onwennig 
voor iedereen , maar het is allemaal goed gekomen. 
Het geheel werd ook gadegeslagen door heel veel ouders die de 
verrichting van hun zoon wel eens wilden zien.  
 
Al het begin is moeilijk, zo ook hoe groot moet de klos zijn. 
Deze was dus veel te groot, nadat hij op de goede maat en dikte was 
gebracht zag je de stukjes er afvliegen. 
Het werd zeer fanatiek geschoten en daar door werd het een spannende 
strijd. Joris 
schoot hem er 
bijna af, daarna 
was Willem aan 
de beurt en die 
schoot met het 
121 schot de 
hele klos er af. 
 
Willem Borgers 
is dus onze 1e 
Jeugd Koning 
van ons Gilde. 
Hij zal 
dan ook in Oostenrijk mee mogen schieten voor Prins. 
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Uiteraard ging hij meteen op de hoogte in, waarna hij de felicitatie, s in 
ontvangst nam. 
 
Met de tamboers en vendeliers ging hij naar buiten voor een echte 
vendelhulde, uiteraard was Bets Bouwmeister ook bij de huldiging. 
De nieuwe Koning kreeg een oorkonde op naam overhandigd als 
blijvende herinnering, Tevens ontving hij een schildje dat de koning het 
hele jaar mag gaan dragen, bij al de evenementen van het gilden. 
 
Wij wensen Willem Borgers een heel mooie jaar toe als Jeugd Koning 
van het St Laurentiusgilde. 
 
Ook bedanken wij alle medewerkers en in het bijzonder De Gouden 
Engel voor hun fijne samenwerking en niet te vergeten de vele 
toeschouwers die door hun aanwezigheid  hebben gezorgd dat het een 
geslaagde middag is geworden. 
 

Wim van der Jagt. 
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BIJ DE GILDEN 
 
Het jeugdvendel bestaat uit tamboers en 
vendeliers. Dit keer het woord aan Melvin, 
tamboer. Zijn vader, Frank is ook tamboer, en 
zijn opa Ben in vendelier. Zijn overgrootvader 
was ook lid van de Gilden, dus Melvin is de 
“vierde generatie”.  
 
Ik was 8 jaar en mijn vader kwam van een 

gildenvergadering thuis. Hij vroeg of ik lid wilde worden van de 
Gilden. Mijn opa Ben vond dat ook leuk, want dan zouden zijn zoon 
Frank, en kleinzoon Melvin ook bij de Gilden zijn. Ja, ik wilde zeker  
wel lid worden. Mijn vader vroeg wat ik wilde doen bij de Gilden, 
tamboer of vendelier. Ik antwoordde Tamboer, dat wilde ik al toen 4 
jaar was. Ik vroeg ook of ik wildeman kon zijn, maar mijn vader zei 
toen dat ik daar nog te jong voor was. 
Ik kon al een beetje trommelen, dat had ik van mijn vader geleerd, maar 
meer leerde ik van Ivan Matthijssen, ook het noten lezen. 
Ik ben nu alweer 4 seizoenen jeugdlid. We hebben een gezellige groep, 
ik kan goed met de andere jeugdleden opschieten.  Een mooie dag was 
bij het Sint Joris-gilde in Budel. We kwamen aan en alle jeugdleden 
gingen toen aan een tafel zitten. Bert Bouwmeister heeft ons die dag 
begeleid. Ook gingen we in een optocht door Budel heen. Het was maar 
2,2 kilometer. Daarna was het defilé. Dat vond ik prachtig, vooral de 
“slang” van de tamboers, na de massale vendelhulde. We moesten toen 
een mars doen die ik nog niet kende, maar mijn vader kende die mars 
nog van vroeger. Daarna gingen alle jongens van de jeugd naar het 
springkussen en we maakten salto’s, koprollen en stoeiden. Het was 
een leuke dag. 
 
Ik hoop nog lang lid van de Gilden te blijven. 
 
      Melvin Pauwelsen. 
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KERKWIJDING 
zondag 25 augustus  
 
De laatste verplichte optrekdag van de Gilden is kerkwijding.  
Op deze dag herdenkt men de wijding van de parochiekerk.  
Vroeger was dit een processie. En de Gilden begeleiden dan deze 
processie, net zoals de Umdracht (sacramentprocessie)  
Dit begeleiden van de processie staat beschreven in de kaarten 
(reglementen) van de Gilden. Artikel XVIII bepaalt: 

“Op alle Solemnele feesten en omgangen sullen de ses 
adjudanten met hunne gewonne staven gaan om de 
processie in goede order en rang te stellen en te houden”. 

 
Tegenwoordig gaan de Gildenbroeders met vliegend vaandel en 
slaande trom naar de kerk, en na de dienst volgt er een vendelhulde 
voor de pastores. Deze op zijn beurt beloond de Gildenbroeders met 
een sigaar. 
Maar ook dat veranderd, er zijn steeds minder rokers, dus nu is het 
sigaar of chocolade.   
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DE EGS 
 

De Europeese Gemeenschap van 
Historische Schuttersgilden 
 
Binnen de EGS zijn 28 federaties en bonden uit 
12 verschillende landen bijeengebracht. Er zijn 
3000 verschillende verenigingen bij 
aangesloten met in totaal ongeveer 6.000.000 gildenbroeders en 
gildenzusters. Al lang voor de politieke eenwording van Europa was 
het de schutters gelukt om zich al in 1955 te verenigen binnen een 
kleine Europese bond.  Deze bond kreeg langzaam maar zeker gestalte 
en bleef groeien. Ook alweer voor de politieke ontsluiting van Oost-
Europa in 1989, werd een Poolas gilde lid van de EGS. Hierdoor was 
de EGS een van de eerste Europeese organisaties die de deur naar het 
Oosten heeft opengezet. Regelmatig ontmoeten de Gildenbroeders bij 
het Europees koningsvogelschieten. De eerste keer was dat in Eilendorf 
bij Aken (D) in 1975. Ieder Europees koningsvogelschieten brengt de 
EGS verder tot ontwikkeling.  
 
De oude, historische schuttersverenigingen, broederschappen, gilden, 
schutterijen en burgerwachten, die voor een niet onbelangrijk deel zijn 
ontstaan in de Middeleeuwen en nu nog steeds voortbestaan, willen 
zoals in het verleden nu nog steeds hun eigen historische tradities 
bewaren en beleven. 
 
De meeste verenigingen zijn nauw verbonden met de kerk, omdat ze 
hun oorsprong vinden in de bescherming van auter, herd en troon. 
De daadwerkelijke bescherming van de christelijke waarden, wat 
vroeger met wapens gebeurde, wordt heden bereikt door broederlijk 
samenzijn en als individuele schutsbroeder als voorbeeld op te treden. 
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EUROPEESCH SCHUTTERSTREFFEN  
VÖCKLABRUCK 29-31 AUGUSTUS 2003 

 
“agrariërs winnen van schutters “ ofwel de regen wint het van de zon. 
 
Het laatste jaar was “Vöcklabruck”  een vast agendapunt op de 
vergaderingen van de Groot Bestuur en Leden .  
Voor de 14e maal werd een Europeesch schutterstreffen georganiseerd 
waarbij tevens om de titel van Europeesch koning wordt geschoten. 3 
jaar na het schutterstreffen in Garrel (Duitsland) was Oostenrijk en de 
plaats Vöcklabruck de plaats van samenkomst. Een evenement waar 
ook de leden van de Huissense Gilden met de nodige spanning naar 
uitkeken.  
 
In een heel vroeg stadium was er een commissie “Vöcklabruck” in het 
leven geroepen. Deze trof voorbereidingen voor de reis naar Oostenrijk. 
In augustus was er een informatieavond voor diegene die mee zouden 
gaan.  Er werd uitleg gegeven over de reis, het verblijf, de kosten. Ook 
afspraken waaraan we ons moesten houden werden voorgelegd. 
Videobeelden, gemaakt door Hans Hoen, gaven al een goed beeld wat 
ons daar te wachten stond. De deelnemers kregen ook een mapje met 
daarin de nodige informatie. 
 
De commissie had 
dus de zaakjes 
goed ‘op een rijtje’. 
Desondanks vroeg 
iedereen zich op 
donderdag de 28 
ste, de dag van 
vertrek, af “heb ik 
nu wel alles, of ben 
ik soms iets 
vergeten”.  
S’morgens om 6 
uur precies, vertrok de bus , terwijl de zon moeite deed om er een 
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vrolijke dag van te maken. Op de ‘pley’ kon iedereen opmerken dat het 
water in de Rijn toch wel erg laag stond. 
 
De reis werd regelmatig onderbroken met de nodige tussenstops om 
iedereen in de gelegenheid te stellen euro’s te wijden aan de 
toiletjuffies. De ‘jongeren’ deden hun best de reis te veraangenamen 
door een quiz te houden met ‘moeilijke’ Huissense vragen. Uiteraard 
wist niet iedereen het antwoord op de lastige (strik)vragen. Een 
‘bekende Huissenaar’ wist dan ook met gemak de 1e prijs in de wacht te 
slepen. Even leek het doorgestoken kaart want lag er niet een relatie 
met de vragensteller?  
Tegen zessen doemden de eerste bergen al op. De routeplanner van de 
bus loodste ons over smalle wegen naar ons doel, hotel Schmoller in St. 
Georgen-Hippen. De ontvangst was hartelijk en al gauw zaten we na de 
kamerindeling aan ons eerste diner.  Op het terras kwamen de tongen 
los en de eerste blikken van de bediening waren bedenkelijk. “bitte, 
bitte, wollen sie ein bischen ruhig sein, es schlafen kinder oben”. Dus, 
het glas opgepakt en we verkasten naar de kaminzimmer. Deze was 
trouwens ook dichter bij het ‘natte’ gebeuren;  dat scheelde dus ‘een 
slok op een borrel’.  
 
Zo leerden we al gauw het ‘personal’ kennen, tot groot genoegen van 
de jongeren. Het ‘nat’ vloeide rijkelijk en werd met de snelheid van een 
TGV bezorgd en… opgedronken. Sommigen ontdekten het zachte 
water van het zwembad en trokken hun eerste baantjes (van 8 meter !!).  
Tegen twaalven zocht iedereen zijn matras op. Een aantal, waaronder 
ikzelf, bemerkte de aanwezigheid van kleine beestjes (het lag echt niet 
aan de drank!) die zo lekker kunnen ‘stecken’.  De ‘mücken’ waren 
zeer brutaal en dachten kennelijk 
dat ze die hollanders wel eens te 
pakken konden nemen. 
Gewapend met een handdoek heb 
ik ze voor een deel klein gekregen 
(waren ze trouwens al). Ik voelde 
me soms meer een ‘schutter’ dan 
een gildenbroeder. De koeien 
hadden ook ‘lucht ‘ van ons 
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gekregen en begonnen midden in de nacht de stilte te verstoren. 
Gelukkig trad Geert van Dalen kordaat op. Op zijn ‘foei’ waren ze 
gelijk stil.  
 
Veel slaap hebben we dus niet gekend die nacht temeer omdat we ook 
al weer vroeg uit de veren moesten voor het geplande uitstapje naar 
Salzburg. De gids, die ons daar rondleidde, boeide ons zeer met het 
verhaal over zijn stad. Menig getal en jaartal rolde van zijn tong en als 
tie klaar was dan ging de ‘plu’ weer omhoog, op naar de volgende 
bezienswaardigheid. Met open mond en bewondering genoten we van 
deze bijzondere stad. Menigmaal hoorde je “hier kom ik nog eens 
terug”.  Het is ook ondoenlijk om in krap 3 uur alles in je op te nemen. 
De stad met zijn immens grote gebouwen ademt een sfeer van rust 
ondanks het drukke toerisme. Mozart moet dit ook ervaren hebben bij 
het schrijven van zijn muziekstukken. Alleen zal hij tendertijd niet zo 
diep in de buidel getast hebben voor een ‘kaffee mit kuchen’!  
 
Op de weg terug naar ons hotel in Hipping verdween de zon en 
verschenen er donkere wolken aan de hemel. We waren net voor de bui 
binnen. Het zag er niet best uit. Toch wilden we, zo was het gepland, 
bij de opening van het feest zijn. De eerste regen, die wij na maanden 
over ons hoofd kregen was geen buitje. Schuilend in portieken, winkels 
en onder parasols wachten we de buit af.  Parasols werden ineens 
paraplu’s. Warmte, regen en misschien ook andere oorzaken velden 
(gelukkig tijdelijk) onze generaal Geert Brons. Controle in het nabij 
gelegen ziekenhuis gaf hem en ons een ‘beter’ gevoel.  
 
Ondertussen was de opening letterlijk in het water gevallen. We 
vluchtten de tent in en besloten terug te keren naar ons hotel.  Daar 
kwam iedereen na korte tijd weer ‘droog’ beneden. Als tegenwicht 
werd voorgesteld om het dan maar van binnen ‘nat’ te maken.  Maria 
en Suzanne, de gedienstige barmeisjes, waren het er helemaal mee 
eens.  Niet veel later konden zij ook genieten en horen hoe ‘ien Huusse 
de sterre straolen’. “Die hände, die füsse und noch viel meer”  viel 
samen met “dat kleine café ien de Hoeve”. Een top-avond, dankzij de 
regen . Het werd een ‘latertje’. 
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Zaterdagochtend, na weer een prima ontbijt, was dé dag aangebroken 
voor ons kandidaten Ignace Hoen en Willem Borgers.  
De spanning was voelbaar, gelukkig was het droog geworden want 
anders was al het kruit al verschoten voordat het gebruikt werd. 
Ignace had nummer 1 en was daar enigszins sceptisch over. In de 
schietbak  hingen een paar beesten (waren het vogels of ‘huhnen’?) aan 
een balkje dat in het midden was versmald en zwart gemaakt. Daar 
moest je dus op richten. De wind had vrij spel op het geheel en maakte 
het duel tot een roulette. Het was bepaald een kunststukje om het hout 
te raken. Tot vier maal toe lagen er kansen voor Ignace en op 5 
schutters na had hij het bijna weer ‘geflikt’. Ook Willem kreeg kansen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
op de titel van Europeesch prins maar moest lijdzaam toezien hoe een 
‘Didammer’ de gelukkige was. 
Alle hoop, die we s’morgens nog hadden was in één klap/schot 
vervlogen. We zullen weer 3 jaar moeten wachten op een nieuwe kans. 
Ondanks dat kon het feest toch beginnen.  
 
 
 
 



 29 

De dames waren inmiddels opgetogen teruggekeerd van hun uitstapje 
naar de Attesee. Een van de vele “see-en”in dit prachtige gebied van 
Ober-Östereich, Omdat de bus er eerder was dan het vertrektijdstip van 
de geplande boottocht werd eerst nog een ‘rondje’’ langs het meer 
gemaakt. Wim Kersten, als toegevoegde begeleider toonde zich daarbij, 
zoals altijd, als een echte dienaar en het ontbrak de dames aan niets. 
Gelukkig waren de zwembandjes en andere ‘reddende’ attributen niet 
nodig en met dat laatste waren ook de achtergebleven gildenbroeders 
gelukkig. Zij waren nog net op tijd terug om de laatste schoten te horen 
van strijd om de koningstitel.  
 
Na het diner in ons hotel keerden we met de ‘heen en weer’ bus van 
onze chauffeur Wijnand, terug naar het feestterrein. Vol verwachting 
kwamen we, na een korte stop in een kleine tent, terecht in de immens 
grote REVA-halle waarin een groot orkest voor de muziek zorgde. Dat 
menigeen op tijd het toilet wist te halen was bijna niet te geloven; je 
moest een behoorlijk stuk ‘klunen’ voor je er was.Het kortte de tijd 
aanzienlijk zeker omdat we ons wilden houden aan de gemaakte 
afspraken met ons reislijder Jan Wannet.  De vermoeidheid sloeg toe en 
iedereen zocht zijn bed op én de ‘mücken” met de verhouding 1 op 10.  
De koeien hielden zich stil, zoals ze ook aan Geert van Dalen beloofd 
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hadden. Ondertussen viel de regen gestaag en dat voorspelde niet veel 
goed voor de volgende dag. 
 Zondag om zeven uur uit de veren valt niet altijd bij iedereen in goede 
aarde. Toch viel er geen ongetogen woord en genoot iedereen weer van 
het uitgebreide ontbijt. Een aantal tikten zelfs een tweede eitje. Buiten 
was het een trieste aanblik, het regende voortdurend. Ook voor ‘Suzie’ 
ging de bui niet over.  Dat de pontificale Hoogmis naar de REVA-halle 
was verplaatst verbaasde niemand. Een aantal van ons (Wim Kersten 
natuurlijk) wist nog een vooraanstaande plaats te bemachtigen. De 
meesten zaten echter bij elkaar in de zijtent. Het was jammer dat we 
wel geluid maar geen beelden kregen van deze Mis. Hierin liet de 
organisatie duidelijk een ‘steekje’ vallen. Datzelfde was ook het geval 

bij de 

voorbereiding en uitvoering van de optocht van liefst 400 deelnemende 
verenigingen. Het was een grote wanorde bij het opstellen en dankzij 
de ‘bruderschaft’ vielen er geen klappen maar wel (later) gaten. De 
door de organisatie ingekorte route was voor de deelnemers én 
toeschouwers een grote teleurstelling.   
Het applaus dat we ontvingen bij binnenkomst in het stadion was er 
desondanks niet minder om. “Huusse” stond weer op de kaart.  
 
Op het Gilde-treffen  na de optocht kreeg de regen gelukkig geen grip. 
De sfeer in de tent(en) was als vanouds en bij ons vertrek klonk het 
vertrouwde “auf wiedersehen, bis 2006” . Terug in Hippen brachten we 
een vendelhulde aan onze gastheer, zijn vrouw en het personeel. 
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Ontroerd door ons optreden werden we voorzien van een ‘geestrijk 
vocht’. We voelden ons inmiddels één met deze familie die ons 
onvergetelijke dagen hebben bezorgd. 
 
S’avonds werd er nog nageborreld, deels in ons eigen hotel, deels bij de 
‘buren’. (Doornenburg, Gendt en Zevenaar). Het was dan ook niet 
vreemd dat sommigen met de gedachten leefden om hier maar te 
blijven. Maar, dat zou niet goed zijn. We zijn én blijven met elkaar bij 
ons Gilde waar we terecht trots op kunnen zijn.  Aan onze 
saamhorigheid wordt niet getornd.  
 
Met dank aan velen, die zich voor dit evenement hebben ingespannen 
sluiten we dit gebeuren af. Het was heel bijzonder en dat blijft in onze 
herinnering. We doen het met en voor elkaar. 
Met een voorspoedige terugreis en bij terugkeer een hartelijke 
ontvangst door ons Laurentius koningspaar Frank en Bettie nemen we 
afscheid van deze onvergetelijke reis.  
 

Opgetekend door jullie reisverslaggever, 
  Bart Mos.  
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