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GILDENNIEUWS. 
 

ADRESWIJZIGING REDACTIE. 
 
Per 24 januari 2004 is het nieuwe redactieadres: 
J.A.M. Wannet 
Wieken 15 
6852 BR Huissen 
026 3250973 
0613800366 
 
 
Europees schutterstreffen 2006. 
 

Het 15de Europees schutterstreffen in 
augustus 2006 vindt dit keer plaats in 
Nederland, Heeswijk (gemeente 
Bernheze). De vier Bernhezer Gilden 
nemen de organisatie voor hun rekening. 
Er worden 300 gilden en schutterijen 
verwacht. Al dit zal plaatsvinden rond 
het kasteel Heeswijk. Uiteraard zullen de 
Huissense gilden daar wederom 
aanwezig zijn. De voorbereidende 
commissie bestaande uit: 
Tjebbe Kersten, Wim Kersten en  
Ben Stegeman, zijn al begonnen met de 
voorbereidingen hiervan. 
 
Voor meer informatie over dit 15de 
Europees schutterstreffen: 
www.est2006.nl  
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BROEDERSCHAP VAN  
HET ST. ANTONIUSGILDE. 

 

Onder de oude Gilden , die ons land kent met name in de provincies 
Brabant en Limburg, waarbij ieder dorp of gemiddelde stad wel een 
Gilde binnen zijn grenzen heeft , mogen we gerust aannemen dat het 
St.Antoniusgilde of zoals de oude kronieken schrijven : “het 
St.Anthoni Borger”( Burg Gildt ) een belangrijke plaats inneemt. 
Alhoewel het één der oudste schijnt te zijn kunnen we moeilijk zeggen 
hoever  we precies in het grijs verleden moeten terug gaan om de juiste 
datum van oorsprong vast te stellen, in ieder geval staat vast dat we 
deze moeten zoeken in de 11e eeuw, omstreeks de jaren 1100-1200. 
Het oude Gildenarchief is in bruikleen van  kasteel Huis-Bergh, het 
oudste boek dateert van 1683, echter stadsrekeningen zijn er vanaf 
1572 in bezit van het Gemeentearchief, ook stukken treffen we aan uit 
1506.  
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Volgens plaatselijke oudheidkundige is het Gilde zeker aanwezig in 
1379 toen de stad ’s-Heerenberg ommuurd werd en zijn stadsrechten 
kreeg, volgens deze is het Gilde dan ook in eerste instantie 600 jaar 
oud. In de plaatselijke nabijheid zijn nog meer identieke oude Gilden 
aanwezig, deze zijn ook eeuwenoud. Gilden zijn dan ook bevoorrecht 
wat historie betreft , de geschiedenis gaat veel dieper dan bij de 
huidige vaak prachtige schutterijen, die meestal rond 1900 zijn 
opgericht uit buurtschappen. Hoewel we tegenover de schutterijen van 
identiteit verschillen, zijn de doelstellingen hetzelfde, namelijk het 
opluisteren van plaatselijke kermissen en het gebroederlijk organiseren 
van feesten en dergelijke, meestal gepaard met huldeblijken door 
middel van vendelslag  voor desbetreffende en voor God en 
Vaderland. 
 

Schutspatroon St.Antonius: 
 
Het Gilde is naar alle waarschijnlijkheid opgedeeld vanuit het 
St.Sebastiaansgilde en koos St.Antonius “de Grote” tot Patroonheilige. 
Patroonsdag  is 17 januari, op deze datum word St.Antonius herdacht. 
Te vermeldenswaard is dat het St.Antoniusgilde ooit in de tijd van de 
Graven van Bergh  een eigen Priester en altaar heeft gehad in de 
huidige Hervormde kerk die in het verleden bij het kasteel hoorde en 
gewijd was naar St.Pancratius .  
 
De drie unieke kerkklokken in de tegenwoordige Pancratiuskerk van 
1897, gegoten door Geert van Wou is er een vernoemt naar 
St.Antonius , vermoedelijk heeft dit te maken met het Broederschap 
van het St.Antoniusgilde. De drie klokken die gegoten zijn in het jaar 
1396 worden in 1809 gemeenschappelijk eigendom van protestanten 
en katholieken, op 10 januari 1897 worden deze klokken voor 4000 
gulden eigendom van de katholieken en hangen vanaf die tijd in de 
“nieuwe”toren. Het jaar 1396 is dus weer een vermoeden dat het 
St.Antoniusgilde toen al aanwezig was om hun beschermende taken uit 
te voeren. 
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Bezittingen toen en nu. 
 

Wat was er en wat is er nu globaal in het bezit van het 
St.Antoniusgilde. Allereerst moet men deze schutsgilden  niet 
vergelijken met de toentertijd de Ambachtsgilden, die vooral in de 
grote Hanzesteden  aanwezig waren  en andere belangen en bezittingen 
dienden. Rond 1900-1910, door mensen die toen aan het bewind 
stonden en er andere normen en waarden gehanteerd werden is het 
Gilde van zijn “rijkste” bezittingen afgekomen, waaronder de 
Gildengronden en het eeuwenoude Gildenzilver, met name de 
koningsketen en borstschild. De keten is door dhr.J.van Heek enkele 
jaren geleden weer is aangekocht en een plaats heeft gekregen in het 
kasteel Huis-Bergh. De koningsketen is rond die tijd in Rijksmuseum 
te Amsterdam terechtgekomen , dit zilver dateert  van +/- 1500. Ook 
het Gildengebouw is in 1907 verkocht en vanaf die tijd is er een café 
in gevestigd die de familie nu nog beheerd onder de naam café “de 
snor”. Een gevelsteen boven de ingang herinnerd nog aan die tijd. Om 
dit gebouw financieel te realiseren werd er grond aangekocht , maar 
door tegenslagen  ging men ook Gildengrond verkopen, als tegenslag 
kreeg het gebouw een grote brand te verduren, de hele kap moest toen 
vernieuwd worden. Daar de schulden opliepen is onderhands 
vermoedelijk door de Kapitein, directeur genoemd, van de jong 
gezellen compagnie, St.Janscompagnie die onder het gezag stond van  
het St.Antoniusgilde. Deze kapitein, toen oppermachtig heeft zonder 
overleg  jammerlijk zijn besluit genomen om het zilver te verkopen 
aan een handelsreiziger. Gelukkig is de 
zilveren Gildenbeker uit 1772 bewaard 
gebleven.  
Door de nieuwe Markenwet van 1886, die 
toen in werking trad, werden voordien de 
gemeenschappelijke gronden verdeeld. 
Opvallend feit was dat niemand van de 
oorspronkelijke geërfden zich daartegen 
verzette.   
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In de jaren dertig werd een verzoek gedaan door dhr.J.H.van Heek om 
het omvangrijke Gildenarchief in derde veiligerhand te stellen en deze 
in bruikleen af te staan aan het archief van Huis-Bergh. 
Dit archief is volgens een overeenkomst daterend 23 juli 1935 ten alle 
tijden opvraagbaar. Dit Gildenarchief loopt van 1683 tot 1914.Verder 
zijn er nog drie zeer oude vaandels, een uit 1881, een vaandel uit 1862, 
geschonken door de Vorst von Hohenzollern zu Sigmaringen , toen 
onze beschermheer en een zijden vaandel die niet te schatten is naar 
ouderdom en heeft als afbeelding St.Antonius. In gebruik zijn negen 
zilveren bestuursmedailles uit 1875, de huidige koningsketen daterend 
1957, standaardvaandel uit 1955, zes vendelvlaggen , hes met 
koningsmedailles, schietmast, schietattributen, onderscheidingen c.q. 
attenties, koningsstaf, Antoniuskruis, Gildenkoning koninginattributen 
en Gildenkledij.   

 
Huidige toestand: 

 
Over de huidige toestand hebben we in het hierboven geschreven 
hoofdstuk globaal over gesproken, maar buiten de bezittingen zijn de 
leden ook belangrijk, die het Gilde toch compleet maken. Het 
ledenaantal bestaat momenteel, wisselend, uit 80 personen 
(Gildenbroeders) . De laatste jaren zijn ons de Ereleden merendeel 
ontvallen door overlijden, ze waren ruim 60 tot 70 jaar lid van ons 
Gilde, het Gilde heeft op gepaste wijze deze zijn laatste eer bewezen, 
het standaardvaandel maakt hier deel vanuit tijdens de kerkelijke 
uitvaart. Buiten de leden  van het St.Antoniusgilde heeft het ook 
aspirant-leden, dat wil zeggen, personen die zich na de jaarlijkse 
ledenvergadering , die zes weken voor de kermisactiviteiten 
plaatsvindt en zich opgeven als lid of tijdens de kermisdagen, zullen 
dan ingeschreven worden als aspirant lid  en kunnen dan geballoteerd 
worden  in de opvolgende jaarlijkse ledenvergadering, wel mogen ze 
als aspirant aan alle activiteiten meedoen zonder contributie betaling, 
uiteraard hebben ze bij extra ingelaste ledenvergaderingen geen 
stemrecht. Na deze periode  hopen wij als bestuur deze aankomende 
leden binnen te halen als waardige Gildenbroeders .  
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Voordeel van deze werkwijze is dat men van beide kanten kan 
bekijken of men goede keuze maakt om  bij het Gilde toe te treden.  
Het Gilde bestaat verder uit een presentatiegroep die de broederschap 
vertegenwoordigd bij verschillende activiteiten, bijvoorbeeld in het 
Euregio Rijn Waal gebeuren, als aspirant lid van de Gelderse 
St.Hubertus federatie, het brengen van huldeblijken voor kerkelijke en 
wereldlijke autoriteiten indien van toepassing. Men tracht hierdoor een 
visitekaart c.q. promotie voor de stad ’s-Heerenberg en het Gilde af te 
geven, dus ook in internationaal verband. De presentatiegroep bestaat 
uit 20 personen o.a. bestuursleden, vendeliers, standaarddrager, 
koningspaar, kermiskoningin, schildknaap en een mascotte 
vendeliertje, het verschijnt in gepaste Gildenkledij. 
 

Doelstellingen: 
 

Als doelstelling is in eerste plaats het blijven werken en waken over het 
voortbestaan van deze eeuwenoude St.Antonius Broederschap Gilde 
voor ons nageslacht en de stad ’s-Heerenberg , die in het verleden het 
St.Janscompagnie (1910) en de plaatselijke schutterij St.Pancratius 
zagen verdwijnen in 1963. 
In de toekomst is ons streven mee te doen om de Gelderse Gilden te 
promoten met als doel deze te versterken voor de komende jaren, onder 
de naam “kring van Gelderse Gilden” zijn al diverse contacten met de 
Gilden in het Gelderse tot stand gekomen. Uiteraard brengt dit veel 
zorg en werk met zich mee. 

Verder organiseert het Gilde tijdens de kermisdagen het traditionele 
“koningsschieten”, prijsschieten en huldigingen, het vendelen is daarbij 
een onmisbaar gebeuren en vindt plaats in en bij het hoofdburcht van 
kasteel Huis-Bergh in de derde weekeinde van juni. Ook 
ontspanningsavonden maken hier deel vanuit, dit om een gebroederlijke 
band te scheppen in gemoedelijke sfeer in deze vaak hectische tijden. 

 
Enkele jaren geleden ging het St.Antoniusgilde gebukt onder heftige 
interne problemen , veroorzaakt door personen die de waarde van dit 
erfgoed niet op een maatschappelijke wijze inzagen, volgens de 
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toenmalige wethouder van culturele zaken zijn het de bekende 
obstakels die in de “hoogste kringen” c.q.instanties voorkomen, denk 
bijvoorbeeld aan het kerkelijke gezag en landelijke politiek beleid die 
ook strubbelingen mee maken of in persoonlijk en zakelijk verband. 
Maar door integer, dat wil zeggen, rechtschapen  te besturen met als in 
dit geval het “monumentale” Gilde te loodsen door alle problemen , 
wat we uiteraard aan onze voorouders verplicht zijn , is het 
St.Antoniusgilde weer op het goede spoor gekomen. We zeggen dan 
dikwijls als er problemen opgelost zijn, dat St.Antonius “de Grote” ons 
nog steeds goed gezind is. 

Deze vaak intensieve werkzaamheden resulteerde in het feit dat het 
Gilde zijn “425 jarig” bestaan kon vieren op 25 september 1999 met 
o.a. een unieke receptie in het kasteel Huis-Bergh, die spontaan de 
Hoofdburcht inclusief de grote ontvangst zaal hiervoor beschikbaar 
stelde. Als afsluiting van dat jubileumjaar is eenmalig het vaandel 
geslagen uit 1862, het vaandel toentertijd geschonken door de Vorst 
van Hohenzollern zu Sigmaringen. Dit jubileumfeest ging in 
combinatie met het jaarlijkse Euregio Rijn Waal treffen, “Bergh in 
kleine kring”. Van dit gebeuren is door de Gildensecretaris een 
evaluatie verslag gemaakt, die eindigt met de woorden :  

Dat het Broederschap van het St.Antoniusgilde nog een lange 
toekomst gegeven wordt om dit op Culturele en folkloristische wijze 
voort te mogen zetten en volgens een Oude Gildenspreuk, het nog 
jaren mag  “TEREN en EREN” . 

Met Vriendelijke Gildengroet, 
Secr.A.A.J.van den Bosch. 
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FEDERATIEDAG GENDRINGEN. 
 
Zondag 14 september organiseerde Wals Wieken Milt uit Gendringen 
de jaarlijkse federatiedag. Dit Gilden en schutterijen concours is de 
afsluiting van het Gilden en schutterijen seizoen. 
 
Onze beide Koningen met hun Koninginnen gingen met de 
Laurentiusgeneraal al eerder naar Gendringen voor de officiële 
ontvangst en de erewijn. Voor Frank en Berhie Pauwelsen was dit de 
eerste keer, voor Wim en Greet van der Jagt de tweede keer dat zij dit 
meemaakte.  
Tijdens de commandanten bespreking werden de Koningen en 
Koninginnen getrakteerd op een kopje koffie en krentenbrood. 
 
De overige leden (slechts 17 personen) gekleed in historische 
kostuums, de jeugdleden in witte broek, gingen om 9.30 uur met de bus 
naar Gendringen. Na een voorspoedige reis kwamen we, ruim op tijd,  
op het verzamelpunt bij café-restaurant te Pas aan. De verschillende 
Gilden en schutterijen kwamen ons al snel gezelschap houden en 
binnen een de kortste tijd was het gehele terrein zeer kleurrijk gevuld.  
 
31 verenigingen kwamen op deze zonnige dag hun medewerking 
verlenen. Op het terrein was een kraampje met koffie en broodjes 
aanwezig, zodat ook de inwendige mens niets te kort kwam.  
Om 11.00 uur begonnen de eerste verenigingen met hun rondgang. 
Rond 12.00 uur mochten wij met onze rondgang door Gendringen 
beginnen. De publieke belangstelling langs de wegen viel ondanks het  
mooie weer wat tegen. Na ongeveer een uur gelopen te hebben kwamen 
we op het feestterrein aan. Het officiële defilé was aansluitend op de 
rondgang, zodat er niet nog eens gewacht hoefden te worden.  
Het feestterrein op de velden van voetbalvereniging Gendringen was 
sfeervol ingericht met allerlei kraampjes met eten en drinken, er was 
echt van alles te koop, en natuurlijk een grote feesttent. De Koningen 
en Koninginnen mochten naar het defilé plaats nemen op de overdekte 
tribune voor de officiële opening. Door drie vendeliers van alle 
verenigingen werd de vlaggenhulde gebracht.   
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Na de toespraken van de voorzitter van de federatie, de voorzitter van 
Wals Wieken Milt en de mooie woorden van de beschermheer van de 
Gelderse federatie, de commissaris van de Koningin de weledelgeboren 
heer J. Kammiga werd de federatiedag voor geopend verklaard.  
 
Op het grote feestterrein werden allerlei activiteiten gehouden zoals 
daar waren; het vendelzwaaien, geweer- en pistoolschieten, wedstrijden 
marionetten, voor de Koninginnen het vogelknuppelen en voor de 
Koningen natuurlijk het federatief Koningschieten. Aangezien er maar 
vier vendeliers aanwezig waren, (waarvan één met rugpijn) werd 
besloten om niet deel te nemen aan de vendelwedstrijd. Onze interesse 
ging natuurlijk naar het Federatief Koningschieten van onze jonge 
Koning Frank Pauwelsen en Jeugdkonnig Willem Borgers.  
 
Door 31 Koningen werd, op een grote houten vogel, geschoten voor de 
titel Federatiekoning. Na een langdurige en op het laatst nog een 
spannende strijd, Frank mocht 34 maal een poging wagen, was het de 
Koning Bennie Kaal van 
schutterij De Eendracht uit 
Nieuw-Wehl die het laatste stukje 
naar beneden schot en zich een 
jaar lang Gelderse Federatie 
Koning mag noemen. 
  
Onze jeugdkoning Willem 
Borgers mocht op het Federatief 
concours mee schieten voor 
Federatie jeugdkoning. De 
jeugdkoningen schoten met een 
luchtgeweer op de houten vogel 
en ook daar werd het een 
langdurige strijd, en zeker met de 
4mm. kogeltjes! En na een toch 
wel spannende strijd was het, 
jawel onze jeugdkoning Willem 
Borgers, die het laatste stukje 
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van de vogel eraf schoot. Hiermee werd hij de EERSTE 
JEUGDKONING van de Gelderse Federatie.  
 
Alle gildenbroeders werden gelijk gemobiliseerd en het feest kon 
beginnen. Tijdens het bellen met zijn moeder werd hij op de schouders 
genomen en toegezongen door  de Gildenbroeders, zodat ze ook in 
Huissen kon meebeleven wat er gebeurd was. Na alle felicitaties werd 
er in de grote tent even een klein feestje gebouwd ter ere van onze 
nieuwe Jeugdkoning.  
 
Om 17.00 uur begonnen de prijsuitreikingen. Na de huldiging van de 
Federatie Koning en andere prijs winnaars werd er tijd vrij gemaakt 
voor de huldiging van de eerste Federatie Jeugdkoning, Willem 
Borgers. Het is een primeur, de eerste jeugdkoning van de Gelderse 
federatie “komt uit Huissen. Willem Borgers ontving een mooie 
medaille. Als Gilden hebben wij een de 1e prijs ontvangen voor het 
marcheren en een 2e prijs voor het defileren. Na de prijsuitreikingen 
gingen we naar de bus, (waar is de bus? ) door mis communicatie stond 
de bus op een andere plaats dan wij. Na wat oponthoud en na enkele 
telefoontjes te hebben gepleegd kwam er gelukkig een collega 
chauffeur aan rijden. Deze heeft onze chauffeur daarvan op de hoogte 
gebracht. En binnen enkele minuten arriveerde onze bus en kon de 
thuis reis beginnen. In de bus heb ik een interview afgenomen met onze 
nieuwe Jeugdkoning. Willem draagt zijn titel op aan zijn zus. Hij vond 
het ook erg jammer dat mijn moeder er niet bij was, maar je wist 
natuurlijk ook niet van te voren dat dit zou gebeuren. Jammer dat de 
federatie er niet meer aandacht aan heeft geschonken, maar ook voor 
hen was dit de eerste keer.  
 
De terugreis was iets minder voorspoedig als de heenreis (een file bij 
Zevenaar) Maar rond 19.00 uur kwamen we weer in Huissen aan. Er 
werd gestopt bij de Kerk. Van hieraf liepen we met Willem in ons 
midden naar de Doelenstraat om een vendelhulde te brengen.  
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Na een kort ontvangst door de Fam. Borgers gingen we naar de Gouden 
Engel.  
 
Voor mij persoonlijk was het plezierig om dit gebeuren na een lange 
tijd dit weer eens mee te maken. Jammer dat de belangstelling tegen 
viel. 

Hugo Vermaas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn inmiddels ook felicitaties via ons e-mail adres; 
www.gildenhuissen.nl binnengekomen   
Een van die E-mailtjes was afkomstig van de Europa prins Harm 
Loeters van de Schutterij St. Isidorus uit Oud-Dijk:  
“Het is geweldig dat de jeugd nu meer aandacht krijgt en de Jeugd 
aandacht en interesse krijgt in Gilden en schutterijen. Ik zou haast het 
jaar 2003, het Gelderse schuttersjaar van de jeugd gaan noemen met 
de eerste federatie Jeugdkoning en de eerste Europa jeugdprins in ons 
midden”. 
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BEDEVAART KEVELEAR 

 
Bij gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de Arnhemse processie 
trokken op 4 oktober ongeveer 500 pelgrims naar Kevelaer. Daaronder 
ook vele Huissenaren. De Huissense Gilden van Sint Gangulphus en 
Sint Laurentius vergezelde hen.Voor de gilden was het bijna 50 jaar 
geleden dat zij althans gezamenlijk optrokken. Op indrukwekkende 
wijze trokken zij met vliegend vaandel en slaande trom de basiliek 
binnen.  
 
Prachtig was de vendelhulde tijdens de consecratie in de Pontificale 
Hoogmis, gecelebreerd door Monseigneur Dr.J.de Kok van Utrecht, 
samen met oud-deken M. van het Erve en plaatsgenoot aalmoezenier C. 
Crolla.  De oud-deken kwam in zijn feestpredikatie uitgebreid op dit 
jubileumgebeuren terug. Na de Eucharistieviering brachten de Gilden, 
samen met de pelgrims een grootste vendelhulde bij de genadekapel  
Zoals de Duitsers zeggen: “Zum Ehren des Gottes Mutter”.  
 
Tijdens de kruisweg trokken onze Gildenbroeders weer mee en 
brachten weer een vendelhulde bij de 15de kruiswegstatie;  
“Jezus Verrijzenis”. Jammer van de enige regenbui op die dag, maar 
denk maar: “alle zegen komt van boven”. 
Een laatste groet werd gebracht na de kaarsenprocessie tijdens de 
slotplechtigheid in het Pax-Christie centrum 
Een stichtende dag voor U als gildenbroeders, en ontzettend veel dank 
namens heel veel pelgrims. En ook mijn gewaardeerde dank, maar dat 
wisten jullie al. 
 
Tenslotte wil ik jullie nog een zalig kerstfeest en een goed 2004 
wensen. 
 

Aalmoezenier C. Crolla. 
 
 
 



Gildenkroniek december 2003 16 

 
 
 

 
Schildje in de kaarsenkapel 
geschonken door de Huissense Gilden op 
4 augustus 1954. De Gilden zijn regelmatig op bedevaart geweest in 
Kevelaer. Op de adjudantplaten staat Maria van Kevelaer ook 
afgebeeld. Deze zilveren platen dateren uit 1776. De banden die de 
Huissense Gilden hebben met Maria van Kevelaer zijn dan ook zeer 
oud. 
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DAGJE UIT MET DE JEUGD. 

 
 
 
Op 12 oktober zijn de jeugdleden een dagje uit geweest naar 
Slagharen. Ze willen graag hun ervaringen vertellen. 
 
Sjoerd Wannet (Jeugdvendelier). 
 
We zijn met de gilden op een zondag naar slagharen geweest. 
We moesten ‘s morgens om 8 uur al bij de gouden engel zijn. 
Een groot deel van de jongeren ging namelijk ook mee. 
Na ongeveer anderhalf uur rijden waren we bij slagharen. 
Daar aangekomen gingen we eerst een plaatstje zoeken waar we 
afspraken waar we gingen eten enzo. Dat was snel gevonden en toen 
mochten we alleen lopen. Mike en ik werden verantwoordelijk gesteld 
voor de groep.  
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En we mochten zelf over het park lopen als groep. 
Ikzelf  ben toen niet echt in veel dingen geweest omdat het iets te vroeg 
was. En dat was heel gezellig en leuk. We moesten om 1 uur weer 
bijelkaar komen en toen gingen we een frietje eten. Toen dat klaar was 
spraken we een tijd af om iets te drinken. We zijn in de bootjes gegaan 
die heel snel naarbeneden gingen en nog veel andere atracties. 
Alleen de tijd was weer snel om en toen moesten we al naar het drinken 
toe gaan het was toen al half 4. De tijd ging namelijk echt snel. 
We mochten nog effe rondlopen en toen was helaas het einde weer.En 
we gingen na een leuke dag weer naar huis. Zeker voor herhaling 
waard. 
 
Mike Berendsen (Jeugdvendelier). 

 
12 oktober zijn we met de jongeren een dag weggeweest. We gingen 
een dag naar Slagharen. We kregen een zakje snoep voor onderweg. 
Het begon dus al goed. Toen we in Slagharen aankwamen gingen we 
eerst een vast punt zoeken waar we samen zouden komen. We kregen 
een tijd te horen hoe laat we daar moesten zijn. Tot die tijd konden we 
alles doen wat we maar wilden, als we maar bij elkaar in de buurt 
bleven. Eerst zijn we een rondje door het park gelopen om alles te 
bekijken. Joris ging meteen in “The Traumboat”. Dat was een boot die 
over de kop ging. De rest van ons is er niet in geweest. “Het was nog te 
vroeg”,zeiden we. Toen Joris er weer uit kwam zijn we verder gelopen. 
We kwamen toen bij een achtbaantje waar we met zijn allen in zijn 
geweest. We dachten dat hij niet zo hard ging, maar we keken nog 
lelijk op onze neus. Bij de achtbaan in de buurt lag ook een 
wildwaterbaan. Daar zijn we toen ook meteen ingegaan. Ik ging bij 
Melvin in een boomstam. We gingen helemaal plat liggen om niet nat 
te worden en om de camera te ontwijken. Dat van het niet nat worden is 
redelijk gelukt, maar dat van de camera is niet gelukt, want de boot 
ging op dat moment net naar beneden. Toen was het bijna tijd om 
samen te komen op de afgesproken plek, maar de anderen waren er nog 
niet. We zijn toen nog even in de spin geweest. We kwamen uit de spin 
en zagen toen pas de rest staan. We kregen een blikje drinken en we 
gingen naar een frietkraam. Daar kregen we een frietje.  
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Nadat we het frietje ophadden kregen we geld om een frikadel, kroket 
enz. te kopen. Daarna hadden we nog een ijsje gekocht van ons eigen 
geld. Toen we het ijsje ophadden, hadden we weer een tijd 
afgesproken. Nu gingen we naar de andere kant van Slagharen. Eerst 
gingen we in het reuzenrad. Niet iedereen ging erin. Alleen Joris, 
Sjoerd, Mathijs en ik. Daarna gingen we naar een attractie waarbij je 
met een bootje door het “Wilde Westen” heen voer. Toen we daar 
uitkwamen, hebben we nog even staan kijken bij de achtbaan die over 
de kop ging, maar we zijn er niet in geweest. We zijn ook nog even 
naar een “arcade paleis” geweest, maar daar moest je alles betalen en 
dat hebben we niet gedaan. Daarna kwamen we weer bij elkaar en 
kregen we een blikje drinken. We kregen te horen hoe laat we weg 
gingen. Toen zijn we nog even rondgelopen en in een paar attracties 
geweest. Joris en ik waren in een attractie geweest met een 40 m vrije 
val. Mathijs en Jan waren in de draaimolen geweest. Het was de hele 
dag nog goed gegaan, maar nu waren we Brandon kwijt. We zijn in 
groepjes gaan zoeken en gelukkig was hij al snel terecht. Toen we naar 
huis gingen, kregen we nog een chocoladeletter. De dag was dus echt 
TOP!!! Ik hoop dat we dit vaker gaan doen. 
 
Matthijs Hermeling (Jeugdvendelier). 
 
De sfeer zat er al goed in onderweg naar Slagharen. Bij aankomst 
mochten we onze eigen weg gaan. We hebben een hoop attracties 
bezocht. Afspraak was om half een dat we met z’n allen zouden gaan 
eten. Het werd frites wat er altijd ingaat. Daarna was de glijbaan en de 
wildwaterbaan aan de beurt. Om 4 uur kregen we nog een ijsje. Helaas 
moesten we om 5 uur het park verlaten, maar het was wel cool!!! 
 
Jan Giesen (Jeugdvendelier). 
 
We gingen met de gehele jeugd en begeleiding naar Slagharen. We 
vertrokken om 9:00 uur en in het park aangekomen gingen we het park 
verkennen. Om 13;00 verzamelden we in de “happy burger” voor de 
lunch wat bestond uit frites en een fricandel of kroket. Daarna gingen 
we het park weer in.  
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Om vier uur kregen we nog een ijsje en om vijf uur vertrokken we weer 
naar Huissen. Na een iets uitgelopen rit kwamen we bij de Gouden 
Engel aan en gingen we naar huis. Ik vond het een hele leuke dag. 
 
Joris Roelofs (Jeugdtamboer). 
 
Het was een zeer leuke dag in slagharen. We hebben samen lekker 
rondgelopen en zijn in verschillende attracties geweest. 
Ik heb het zeer gezellig gehad. 
 
Melvin Pauwelsen (Jeugdtamboer). 
 
Ik vond het heel erg leuk in slagharen. Alleen voor mij had het wat 
minder druk mogen zijn. Ik zou zo weer terug willen!! 
 
Brandon Pals (Jeugdtamboer). 
 
Ik heb een leuke dag gehad. We 
zijn in verschillende dingen 
geweest, alleen het was jammer 
dat er vaak zulke lange rijen 
stonden. We zijn in de spin 
geweest en dat vond ik zo leuk dat 
ik wel twee keer ben gegaan. Ook 
de wildwaterbaan zijn we in 
geweest. En het avonturenpark.  
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GOUDEN PAPEGAY VLIEGT BINNEN. 
 
In de Antwerpse straten zijn de 
middeleeuws aangeklede 
Huissense gildenbroeders 
overal onderwerp van gesprek. 
De rode corpulente generaal 
met zijn hoge zwarte hoed en 
zijn magerder blauwe collega 
weten zich bekeken door het 
winkelend publiek. En dat geldt 
niet minder voor de twee 
blauwe adjudanten, compleet 

met baret en gelijkgekleurde mantels. “Je went eraan,” zegt Bert 
Bouwmeister. “Je krijgt overal veel bekijks.” 
 
Die vreemde blikken zijn voorbij als de mannen het Rubenshuis 
binnenstappen. Hier valt een normaal maatpak volslagen uit de toon. 
Uit het doek gestapte nachtwachten, pofbroeken en zelfs een mijter 
passen in het historische plaatje. Aan de wanden hangen immense 
gobelins, ontworpen door de naamgever van het gebouw. Onder een 
zware eiken zoldering worden de gasten hartelijk welkom geheten voor 
het jaarlijks hoogtepunt van de Nobele Orde van de Papegay: de 
investituurplechtigheid. Vandaag, zaterdag 22 november worden weer 
de jaarlijkse eretekens uitgereikt aan hen die zich op een bijzondere 
manier hebben ingezet voor de gilden en het gildenwezen.   
 
 Het is een internationaal gezelschap daar, op een steenworp afstand 
van de Antwerpse schouwburg. Naast Nederlands, wordt er ook volop 
Duits en Frans gesproken. De band die de aanwezigen met elkaar 
hebben is een historische: allen maken deel uit van de honderden oude, 
erkende gilden. Zelfs Rubens past in dat plaatje: hij was immers lid van 
het Kolveniersgilde in Antwerpen.  
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De feestelijke gebeurtenis in de bovenzaal staat bol van symboliek. De 
royaal besnorde trommelaar begeleidt de kanselarij naar het podium. 
Nieuwe officieren van de Nobele Orde van de Papegay (spreek uit: 
pápegay) worden naar voren geroepen om met enig vertoon geridderd 
te worden. Tromgeroffel begeleidt de ridderslag, waarna de 
begunstigden drietalig zweren zich in te zullen blijven zetten voor de 
gilden en alle daaraan verbonden tradities.  
 
 
Dan is het de beurt aan Geert Brons, 
generaal en voorzitter van de Huissense 
Sint Gangulphus en Sint 
Laurentiusgilden. Na de eerdere 
eretekens van Bert Bouwmeister en Jan 
Wannet krijgt hij van het Kapittel de 
gouden Papegay, de hoogste 
onderscheiding die tot nu toe een 
Huissense gildenbroeder ten deel is 
gevallen. Hij is zichtbaar onder de 
indruk van de decoratie, die hem op de 
borst wordt gespeld. Luitenant John 
Kradolfer schildert rap een digitaal 
plaatje, sneller dan Rubens ooit zijn werk kon doen.  
 
Als ook de zilveren en bronzen Papegayen zijn uitgevlogen wordt het 
veelkleurig volkje opgevangen in de gastenzaal bij de eeuwenoude 
gobelins. Het bier, bollekes met gerstenat van De Koninck, schuimt 
rijkelijk. Maar heel lang duurt deze nazit niet. De generaal moet naar 
huis: de plicht roept. Morgen is er een vendel concours in sporthal de 
Brink. Geert wil zelf bij de voorbereidingen zijn. Van een drager van 
de Gouden Papegay kun je ook nauwelijks iets anders verwachten.  
 

 Joop Brons. 
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ONDERSCHEIDINGEN VOOR HUISSENSE 
GILDENBROEDERS. 

 
Zaterdag 22 november was een belangrijke dag voor Gildenbroeder G. 
Brons. In Antwerpen ontving G. Brons de onderscheiding van de 
Nobele orde van de papegay, in het goud. Deze eretekens worden 
alleen uitgereikt aan personen die zich inzetten om traditionele waarden 
en tradities in de Gilden en schutterijen te laten herleven en handhaven.  
Opgenomen worden in de nobele Orde van de papegay mag een zeer 
eervolle onderscheiding genoemd worden. Het symbool van de orde is 
een Koninkspapegay. Als soeverein en autonoom instituut der 
verdiensten breidt het werkterrein van de Orde zich over heel Europa 
uit. De onderscheidingen in Antwerpen werden uitgereikt aan 
gildenbroeders van Gilden en schutterijen uit België, Duitsland, 
Frankrijk en Nederland.   
 
Zondag 23 november, tijdens het 
Gelders Kampioenschap 
indoorvendelen werden Ben en 
Berthie Stegeman, beide lid van het 
kruisboogvendel, onderscheiden door 
de Gelderse federatie van 
Schuttersgilden. Deze 
onderscheiding kregen zij voor hun 
vele werkzaamheden die zij verricht 
hebben en nog verrichten binnen de 
Gelderse federatie. De 
werkzaamheden zijn voornamelijk 
het schietgebeuren, kruisboog en 
luchtgeweer. Maar ook binnen het 
kruisboogvendel zijn ze beide zeer actief. 
Op zaterdag 13 december a.s. zal er een receptie worden gehouden voor 
deze drie onderscheiden gildenbroeders en gildenzuster.  
Deze uitgave van de Gildenkroniek lag al bij de drukker ten tijde van 
de receptie, dus in de volgende uitgave zullen we er op terugkomen. 
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GELDERS KAMPIOENSCHAP  
INDOOR VENDELEN. 

 
Op 23 november werd het Gelders kampioenschap indoor vendelen 
gehouden. Wij als Huissense gilden hadden dit keer dit evenement 
georganiseerd, in samenwerking met de Gelderse Federatie van 
schuttersgilden. Er is een speciale commissie in het leven geroepen, 
onder leiding van vendelmeester Wim van der Jagt. Zij waren al 
maanden druk met de voorbereidingen 
hiervan.  
Het indoor-vendelen werd gehouden in 
sporthal ”de Brink”. Een mooie locatie 
voor dit evenement. 24 Gilden en 
schutterijen waren die dag aanwezig om 
hun kunsten met het vendelen te 
vertonen. 
Voor de Huissense Gilden deden dit keer 
voor het eerst de jeugdvendeliers mee. 
Om acht uur verzamelden de 
Gildenbroeders zich al in de sporthal en 
al spoedig kwamen de eerste gasten en 
verenigingen binnen. Na het hijsen van 
de vlaggen en het spelen van het 
Wilhelmus, volgde er enkele toespraken. De Burgemeester van 
Lingewaard, Drs. R. Persoon, sprak met trots over dit evenement. 
“Lingewaard is rijk aan Gilden en schutterijen en het doet bijzonder 
deugd dat de Huissense Gilden dit evenement in onze gemeente 
organiseren”, aldus de burgemeester. 
 
Na de openingstoespraak van de voorzitter van de Gelderse federatie 
volgde er nog een verrassing voor een van onze Gildenbroeders. Ben 
Stegeman en zijn vrouw Berthie kregen een federatieve onderscheiding 
Voor al het werk wat hun verzet hebben en nog verrichten voor de  
Schietcommissie van de federatie. Voor beide kwam dit als een 
verassing.  
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Na de commandanten bespreking konden de wedstrijden van start gaan. 
Het was een kleurrijk geheel al die verschillende vaandels. 
Het publiek genoot er ook van. Soms was de spanning ook al te lezen 
van de gezichten van de vendeliers. 
Na de pauze vervolgde de wedstrijden met het solo en acrobatisch 
vendelen. Dit was bijzonder om te zien. Vooral de vendeliers van 
Gijsbrecht van Aemstel uit Doornenburg stalen de show. Dat zou later 
bij de prijsuitreiking ook wel blijken, zij gingen met de meeste prijzen 
naar huis. 
De Huissense vendeliers, al drie jaar op rij Gelders Kampioen in de 
vaandelklasse, konden nu helaas niet hun titel promoveren. Zij kwamen 
een puntje te kort, en OEV uit Millingen werd nu eerste.  
Jammer, maar de meeste waren ook erg druk geweest met de 
organisatie, zouden ze daarom geen eerste zijn geworden….????? 
 
Als generaal van het Sint Laurentius-gilde “de jongeren” ben ik wel erg 
trost op onze jeugdvendeliers. De eerste keer meedoen met een 
dergelijk evenement, en dan nog meer punten scoren dan de “oudere” 
vendeliers, knap hoor! Dat beloofd wat voor de toekomst…….. 
 
De dag liep te einde, de prijsuitreiking begon. Gijsbrecht van Aemstel 

was zeer succesvol deze 
dag, zij gingen met 
verschillende prijzen naar 
huis. We kunnen 
terugkijken op een 
succesvolle dag, en als 
Huissense Gilden krijgen 
we steeds meer zin in het 
organiseren van 
Gildenevenementen. 
Dus wie weet…….. 

 
 

   
     J. Wannet 
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DE VENDELHULDE 
EEN VENDELGEBED 

 
Tot ver in het verleden gaat het vendelzwaaien terug. Waar precies de 
oorsprong te vinden is, is niet bekend. In de algemene opvatting is het 
vendelzwaaien een eerbetoon aan geestelijke en wereldlijke autoriteiten 
maar ook aan personen die men op bijzondere wijze wil eren. Het is 
helemaal niet een imposant vlagvertoon. Het is een gebruik dat bij alle 
Gilden en schutterijen in Europa leeft. 
Het vendelzwaaien stamt van de in vroeger eeuwen zwaaiende 
vendeliers, die tot taak hadden hun vaandel voor de troep uit te dragen. 
De vaandels mochten toen ook de grond niet raken.  Raakte een 
vaandrig (vendelier) met zijn doek toch de bodem dan nam een andere 
vaandrig het vaandel over en belaste zich met deze taak. Dit kwam voor 
wanneer de eerste vaandrig gewond raakte of sneuvelde. De vendelier 
van heden geeft nog altijd de strijd van de getroffen vaandrig weer 
opdat het vaandel toch “hoog” mag blijven!  
 
Het vendelen is een van de belangrijke traditionele gebruiken van het 
gilde. De vendeliers voeren bij officiële optredens hun zwaaivendel 
mee. Onder begeleiding van de tamboers voeren zij met het vendel een 
kleurig en bewegingsspel uit. Dat wordt met name gedaan bij wijze van 
groet, als betuiging van eerbied aan de Gildenkoning, de wereldlijke of 
geestelijke overheid en bij de begrafenis van een overleden 
gildenbroeder. Natuurlijk wordt er ook deel genomen aan de 
wedstrijden tijdens de (kring-)gildendagen, het Landjuweel e.d  Bij het 
vendelen hebben de bewegingen van de vendeliers een bepaalde 
betekenis.. Het geheel van de bewegingen wordt het “vendelgebed” 
genoemd. Voor het uitvoeren van het vendelgebed staat de vendelier 
kaarsrecht met het zwaaivendel voor zich.  
In diepere zin is het vendelen een stil gebed van de vendelier en vendel 
tot meerdere glorie van God en tevens een verzoek aan de 
patroonheilige om zijn bijstand. 
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VENDELIERS, DENKT ER STEEDS AAN DAT GIJ MET 
GEWIJDE VENDELS VENDELT. 
 
Commando's 
Vendeliers aantreden! 

1. Heft het vaandel! 
2. Presenteer het vaandel! 
3. Zwaai het vaandel voor God, Koningin en Vaderland! 

 
1. Het rondzwaaien boven het hoofd betekent; 
    Stoere vendelier, houd je kloek en en sterk in de strijd die komen 
gaat. Bijna overmoedig staat men in de strijd tegen het kwaad, maar 
weldr wordt de strijd wanhopig zodat het gebed om hulp tot de 
patroonheilige begint om dat te eindigen in de overwinning van het 
goede op het kwade met hulp uit de hemel. 
 
2. Het ronddraaien om de hals betekent: weer je geducht ook al zal dit 
je hoofd moeten kosten. 
 
3. De vlag draait om het middel, Geef aan dit werk je kracht, je 
lichaam, en desnoods je leven.  
 
4. De vlag draait om de knieën  Het vendelen wordt een gebed, 
Patroonheilge help mij, sta mij bij, 
    God, geef mij Uw zegen en Uw kracht. 
 
5.De vlag draait om de enkels: Laat de vlag steeds draaien maar zorg 
ervoor dat zij steeds rein en                           schoon blijft. De vendelier 
mag nooit met het vendel de grond raken.  
 
6. De vlag draait eerst drie maal om de linker enkel De vijand komt en 
ik word van alle kanten aangevallen.  
 
7.De vlag draait drie maal om de rechter enkel: Maar ik zal mij staande 
houden al is het maar op een been.   
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8. De vendelier stapt de eerste keer over de vlag: De vijand probeert de 
vlag af te nemen. De vijand probeert mij op de knieën te krijgen. De 
vlag gaat weer over het hoofd en om de hals als teken dat de vendelier 
stand houdt 
 
9. De vendelier stapt de tweede keer over de vlag : de vijand sloeg bijna 
de vlag weg maar ik kon haar nog juist grijpen. Weer gaat de vlag over 
het hoofd en om de hals als teken dat de vendelier stand houdt.  
 
10. De vendelier stapt voor de derde maal over de vlag: nooit zal ik 
wijken hoe het ook moge gaan ik zal blijven strijden zolang ik leef. 
 
11. Overmoedig gaat de vlag dan weer over het hoofd en om de hals, en 
met machtige slagen wordt de vlag tot drie maal toe achter de rug door 
gehaald  ten teken van de overwinning en blijdschap. 
 
12. Dan presenteert de vendelier de vlag ten teken van zijn overwinning 
en grote blijdschap. 
God en patroonheilige met Uw steun heb ik overwonnen. 
 

J. Wannet 
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DE VENDELIERS 
 
De vendeliers van het Sint Gangulphusgilde en het Sint Laurentiusgilde 
zijn hebben een roemruchte geschiedenis. Vaak wordt verteld dat de 
bakermat van het groepsvendelen in Huissen is.  Al in 1900 waren de 
vendeliers geziene gasten op diverse evenementen. 
1912 volksfeesten waterberg Arnhem, 25 jarig jubileum koningin 
Wilhelmina te Amsterdam, 1925. 1930 huldiging vliegende Hollander, 
de eerste vlucht van Amsterdam naar Indonesië. 1950 Holland week in 
Denemarken…. En nog talloze evenementen waren de Huissense 
Gilden en hun vendeliers te gast. 
 

 
De vendeliers 1920, waterberg Arnhem. Openluchtmuseum. 
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Vendeliers omstreeks 1930 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vendeliers 2002 
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De Jeugdvendeliers 2003 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De vendeliers in tijdens een vendelhulde 
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KERSTMIS: EEN HERKENBAAR FEEST. 
 
Ik vraag me wel eens af wat kerstmis nu maakt tot zo’n bijzonder feest. 
Door het jaar krijg je de kerk nauwelijks nog ooit vol, zelfs niet op 
Pasen, het grootste kerkelijke feest. Maar met Kerstmis wil iedereen 
erbij zijn en het liefst vooraan zitten. Wat is daarvan de reden?  
Ik heb het nooit onderzocht, maar ik heb zo’n vermoeden, dat het komt 
omdat kerstmis zo’n herkenbaar feest is. De geboorte van een kind kan 
ons zo vertederen. Het roept gevoelens op van zorg voor het kleine. 
Misschien zien we in dat Kind wel iets van onze eigen kinderen en 
roept het gevoelens van dankbaarheid op. En Kerstmis valt in de 
donkerste periode van het jaar. Terwijl alles dor en doods lijkt, terwijl 
de nachten langer lijken dan de dagen, is er die ster, dat kleine 
lichtpuntje, teken van leven en van nieuwe toekomst. Er is het Kind, dat 
mensen om zich heen verzamelt. We maken er een gezellig feest van, 
een feest van saamhorigheid en van nieuwe toekomst. Juist in die dagen 
wensen we elkaar heil en zegen toe. Alsof het vanaf dat moment weer 
de goede kant op kan gaan.  
Kerstmis is ook het feest van de kwetsbare mens. Een kind in een 
voederbak, voor wie bij de mensen geen plaats is: zo’n mensenkind 
voelen we onszelf misschien ook wel eens. En we zeggen dan, dat 
anderen het altijd beter weten en ons willen overrulen. Alsof wij de 
mindere zijn! Of we voelen aan door ziekte of handicap, dat wij net als 
dat Kind van toen afhankelijk zijn van de zorg anderen. Bij oudere 
mensen hoor je dat heel vaak: angst voor afhankelijkheid, angst om de 
eigen zelfstandigheid te moeten verliezen en niet meer kunnen gaan en 
staan waar ze zelf willen. En je kunt toch niet altijd je kinderen 
vragen?! De pijn van de kwetsbaarheid zit heel diep. En vaak hebben 
we het gevoel, dat we dit in ons eentje moeten oplossen. Ook kennen 
we de afloop van het leven van dat Kind van toen. Misschien speelt dat 
bij ons ook wel een rol. Heel ons leven heeft iets van kwetsbaarheid. 
Onze gezondheid kan het laten afweten. Of we hebben mensen in onze 
naaste omgeving zien wegvallen. We kunnen niet meer uit de voeten of 
door onze pensionering voelen we ons nutteloos geworden en 
uitgerangeerd. Kwetsbaarheid is niemand van ons vreemd. 
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En dan is er dat Kind er als een geschenk uit de hemel, als een genade 
van Godswege. En we horen de engelen: “Heden is U een Redder 
geboren”.  
Vandaag dus. Maar dan geen Redder met macht en majesteit, niet een 
die hoog van de toren blaast of hoog te paard zit. Nee, Gods redding 
komt aan het licht in een Mensenkind. God laat zich zien als een 
solidaire God, die begaan is met het lot van mensen. Hij wil mensen 
nabij zijn zoals een mens maar nabij kan zijn. Daarom zegt kerstmis 
ons iets over de volheid van de schepping, iets over het ideaal van het 
begin: God en mens in harmonie levend met elkaar. Er zit iets in van 
een uitdaging: als God zo voor mensen wil zijn dan moeten mensen 
toch ook zo zijn voor elkaar. Met Kerstmis vieren we dit in alle 
saamhorigheid en gezelligheid. Eigenlijk moest het het hele jaar 
kerstmis zijn: in onze wereld, in onze kerk en ook in Gilden van 
Huissen. 
Hele fijne en zinvolle kerstdagen wenst u toe: 
 

Pastor Wim Holterman 
Oppergeneraal der Gilden 

 
 
!  

IN MEMORIAM 
 
Net voor het drukken van deze kroniek kregen we het droevige bericht 
dat oud-deken van het Erve plotseling is overleden. De oud-deken is 
regelmatig een Gildendienst voorgegaan in de tijd dat we in Huissen 
zonder pastor zaten. Wij als Gilden zijn ook bij zijn afscheid geweest in 
de Walburgiskerk in Arnhem. Iets waar hij zeer tevreden mee was. We 
herdenken Oud-deken van ’t  Erve met respect.  
 
Moge hij ruste in vrede. 
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!  
IN MEMORIAM 

 
Op 12 november is overleden de voor iedere Huissenaar bekende  
Joop Jansen 
 
 Joop had wat met de Huissense cultuur en zo ook dus met ons Gilde. 
De Gilden met hun zeer rijke historie en traditie mocht  nooit verloren 
gaan. Joop hield ons dan ook nauwlettend in de gaten hoe wij als 
Gilden onze rijke historie en traditie waarborgden voor de toekomst en 
er mee om gingen in onze Huissense gemeenschap. 
Door zijn vele contacten binnen en buiten Huissen hebben de Gilden 
gebruik mogen maken van de vele talenten die Joop bezat. 
  
De Gilden en ook de Huissense gemeenschap zullen Joop missen. 
 
We hebben Joop dan ook met Gildeneer begraven.  
 
Moge hij ruste in vrede. 
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GILDEN VAN SINT GANGULPHUS EN  
SINT LAURENTIUS  

  AKTIVITEITEN KALENDER 2004 
   

DATUM ACTIVITEITEN BIJZONDERHEDEN 
2004  
  
3-jan Nieuwjaars receptie  Gouden Engel 
12-feb Groot bestuur vergadering Gildenkamer 
15-feb Leden vergadering  Gildenkamer 
11-apr Paasvuur  Gouden Engel 
18-apr Beloken Pasen  Gouden Engel 
24-apr Beste Schutter St.Joris  Koelhuis 
30-apr Koninginnedag Gouden Engel verzamelen 
2-mei Gangulphusdag Gouden Engel 
4-mei Dodenherdenking Gouden Engel verzamelen 
16-mei Stemmen om te gaan schieten Gildenkamer 
13-jun Aanbestedings vergadering Gildenkamer 
13-jun Huissense Umdracht Gouden Engel verzamelen 
26-jun Beleg en Ontzet  Gouden Engel 
27-jun Vogel en Koningschieten  Gouden Engel 
11-jul Afrekeningsdag  Gildenkamer 
27-jul Huissensedag Kalender verkoop  
8-aug Laurentiusdag  Gouden Engel 
8-aug Jeugdkoning schieten  Gouden Engel 
29-aug Kerkwijding Gouden Engel verzamelen 
9-sep Groot bestuur vergadering Gildenkamer 
12-sep Leden vergadering  Gildenkamer 
4-nov Groot bestuur vergadering Gildenkamer 
7-nov Leden vergadering  Gildenkamer 
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