Foto’s omslag:
Voorzijde: Mars bij 40ste inves9tuur Nobele Orde van de Papegay, Foto: Nobele Orde
Achterzijde: Europees Koningschieten 2015, foto door Willy Bouwmeister

COLOFON
HUISSENSE GILDENKRONIEK
DE REDACTIE IS IN HANDEN VAN DE ARCHIEF, STUDIE, PR-COMMISSIE
EINDREDACTIE:
JAN WANNET
VORMGEVING:
JAN GIESEN
AFBEELDING CREDITS: TJEBBE KERSTEN,, NOBELE ORDE VD PAPEGAY, JAN
WANNET, DE GELDERLANDER, NORDDEUTSCHER
RUNDFUNK, WIL EVERS, ST. CATHARINAGILDE
HELMOND, GAZET VAN ANTWERPEN, HARRY TEN
HAVE, JAN GIESEN EN DE HUISSENSE GILDEN
REDACTIEADRES
WIEKEN 15
6852 BR HUISSEN
kroniek@gildenhuissen.nl
SECRETARIAAT GILDEN: BERT BOUWMEISTER
WILDZANG 27
6852 JS HUISSEN
secretaris@gildenhuissen.nl
MEER INFORMATIE:
GildenHuissen.nl

DE HUISSENSE GILDENKRONIEK - DECEMBER 2015
Inhoudsopgave
Jaargang 28, Nummer 3, December 2015
REDACTIONEEL

04

GILDENNIEUWS
Huissense gilden 12e bij Stadsquiz Huissen
St. Joris schiet in de roos bij Remigius Bokaal
HUUB, de website voor Gelderse schuGerswereld, gelanceerd
FederaJevoorziGer roept op tot maatschappelijke betrokkenheid
Erik RuGen nieuwe kringcommandant kring Liemers
Laatste burgemeester Rijnwaarden schenkt schuGerijen zilveren schildje
Gildenagenda

05
06
07
08
09
11
12

ACTIVITEITEN
Europees Koningschieten 2015
Met een delegaJe naar HaGem
Een schalkse reis door de Jjd de ”7e Geitestoet”
Verslag Interland België-Nederland
Nobele Orde van de Papepay viert 40ste invesJtuur

13
15
18
20
21

IN BEELD
Foto’s uit 2015

24

VERDIEPING
Huissense zwaan op koningsschild Helmond

26

DAN NOG DIT...
Huessense kalender 2016

00

OP DE MIDDENPAGINA’S (16 EN 17) KUNT U DE KERSTFOTO 2015 VINDEN

Huissense Gildenkroniek - December 2015 | 3

REDACTIONEEL
Laatste van 2015
Afsluitende editie

Jan Giesen

Voor u ligt de laatste Huissense Gildenkroniek van het jaar 2015. Hiermee sluiten we het jaar af en
maken we ons klaar voor een nieuw gildenjaar en de 29ste jaargang van de Huissense
Gildenkroniek.
In 2015 hebben we een aantal mooie evenementen kunnen deelnemen. Denk aan het Europees
Koningschieten in het Duitse Peine, waarover later in deze kroniek meer. En de dag van de Gelderse
tradiJe, waarbij wij weer een mooi visitekaartje van het Beleg en ontzet van Huissen hebben kunnen
aﬂeveren. Met het Beleg en ontzet van Huissen gaat het ook goed. De laatste ediJe zijn er weer een
hoop verbeteringen doorgevoerd. 2015 is ook het jaar waarin het St. Antoniusvendel voor onze
jeugdleden, jongen én meisjes, duidelijker vorm heea gekregen. We merken er misschien nu nog
niks van, maar het gaat cruciaal zijn voor de toekomst van de oudste vereniging van Huissen.
In deze kroniek vindt u natuurlijk uitgebreide verslagen van de acJviteiten die de Huissense gilden
hebben ondernomen sinds de vorige verschijning van dit blad. Deze vindt u vanaf pagina 13. Maar
verder in deze ediJe krijgt u antwoord op de vraag hoe de Huissense zwaan op koningszilver in
Helmond terecht kan komen, Ook een kort jaaroverzicht ontbreekt niet deze keer, in foto’s ditmaal.
Een hoogtepunt van deze ediJe vindt u op de middenpagina van deze kroniek. Het betrea de
jaarlijkse kersdoto. Zeker de moeite waard.
U kunt de volgende ediJe rond mei verwachten. Namens de hele redacJe en alle andere mensen die
helpen bij de tot standkoning van de kroniek wens ik u ontzeGend ﬁjne kerstdagen en een
schiGerend 2016.

“Jozef en Maria op weg door
Huissen” (acryl, 2007). Door de dit
jaar overleden Huissense
kunstenaar Cor Melchers.
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GILDENNIEUWS
Huissense gilden 12e bij Stadsquiz Huissen
Een spannende quiz over legio onderwerpen
Op 30 oktober werd er door de Rotary Arnhem – Huissen voor de tweede maal de stadsquiz
Huissen georganiseerd. Wie is het slimste team van Huissen? Ook dit jaar deed er een team van de
gilden mee. Als loka]e was gekozen voor de stadskerk. In de vergaderruimtes waren computers en
internetverbinding aanwezig.
Veel vragen waren het weer en ook
opdrachten. De creaJeve opdracht was
ontwerp een wijneJket. Andere
sprongen op hun ﬁets om de buiten
opdrachten uit te voeren. Klokslag
23:00 moest alles binnen zijn, en net
voor die Jjd werd alles ingeleverd. Het
was een gezellige maar vooral ook een
leerzame avond.
Er deden meer dan 50 teams mee en
eindigden we in 2014 nog op de 34ste
plaats, nu eindigde we op de 12de
plaats. Een heel grote vooruitgang! Bij de volgende stadsquiz zullen we zeker de eerste plaats halen.
Het “slimste” team werd de scouJng Huissen.
We kunnen wel terugkijken op een succesvolle avond.
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GILDENNIEUWS
St. Joris schiet in de roos bij Remigius Bokaal
Wintercompetitie gestart
Op zondag 1 november hee_ het drietal van St. Joris de Remigius Bokaal gewonnen bij de
kruisboogwedstrijd om de Remigius Bokaal. Daarnaast was Bep de Graaf de hoogste schuaer van
de wedstrijd en won ze daardoor de Remigius Trofee. Verder wisten Tjebbe Kersten, Henk de Graaf
en Ben Stegeman 2e te worden in hun klasse en natuurlijk was Bep de Graaf 1e in de Opgelegde
klasse.
Wintercompe]]e
De wintercompeJJe is weer van start gegaan in oktober. We hebben inmiddels 2 “uit”wedstrijden en
1 “thuis”wedstrijd gehad en hebben een valse start gehad. De eerste 2 wedstrijden gingen verloren
echter de laatste wedstrijd hebben we gewonnen. Maar met nog 7 wedstrijden te gaan is er nog
niets aan de hand.
Overige wedstrijden
Onderstaand de prijswinnaars Jjdens de diverse wedstrijden.
1e GKB
C-klasse 2e Henk de Graaf 189
Provincienwedstrijd
B-klasse 3e Ben Stegeman 187
Opgelegd 3e Berthie Stegeman 173
GKB Koningenwedstrijd
Deze wedstrijd is in het Koelhuis verschoten, echter met een lage opkomst van de koningen, maar
wel met topschuGers uit Gelderland. Tjebbe Kersten had ondanks een thuiswedstrijd zijn dag niet en
werd met 478 punten 5e en laatste. De enige vrouwelijk deelnemer Ellie Duis wist met 495 punten
de wedstrijd te winnen
1e Open wedstrijd te Schijndel
D-klasse 1e Henk de Graaf 186
Instap Opgelegd: 2e Bep de Graaf 192
NKB Koningenwedstrijd
Na een onrusJg begin van de wedstrijd wist Tjebbe Kersten zijn niveau te halen en schoot met 488
punten van de 500 zich naar een gedeelde 3e plaats, 1 punt achter nummer 2.
50+ wedstrijd te Megchelen
65+ 2e Henk de Graaf 187
65+ 3e Ben Stegeman 184
Opgelegd 1e Bep de Graaf 195
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GILDENNIEUWS
HUUB, de website voor Gelderse schutterswereld, gelanceerd
Pagina voor alle gelderse schutterijen
De gelderse federa]e hee_ afgelopen maand en de website HUUB opgezet. HUUB moet de online
plaats zijn voor de Gelderse schuaerswereld. Op de website is een uitgebreid aanbod van
informa]e te vinden over de federa]e, de 4 kringen en de verenigingen. Op HUUB kunt u vinden
wat er staat te gebeuren, of wat er al is gebeurd in de schuaersprovincie Gelderland.
De website is tot stand gekomen n.a.v. een test met het magazine HUUB. Voor de informaJe die het
blad bracht bleek voldoende intense te zijn, maar voor een abonnement wat te weinig animo.
Verkoop van abonnementen van een kwartaalblad vond de redacJe bij nader inzien toch niet iets
voor deze Jjd. De website is daar nu een logisch, modern, vervolg van.
HUUB moet een informaJeve pagina worden doormiddel van laatste nieuws, foto’s, ﬂyers en
verslagen op de hoogte wordt gehouden van schuGersevementen. Daarnaast is er ruimte voor de
schuGerswereld van buiten Gelderland, denk aan de Europese gemeenschap.
De nieuwe website is volgens de federaJe echter geen vervanging van de website ‘SchuGersnet.nl’.
Dit blija de website van de federaJe voor het organisatorische deel. U vindt dat bijvoorbeeld nog
steeds reglementen, uitslangen en het concours handboek.
De redacJe van de HUUB doet aan ieder lid van vereniging, kring of jury het verzoek hen op de
hoogte te houden van het laatste nieuws: “Heea u een mooi evenement meegemaakt, of gaat u iets
organiseren, of heea u iets gelezen wat u graag wilt delen met alle schuGers en gildenleden van
Gelderland.. mail ons!!”.
De nieuwe website is de vinden via Huubkroniek.nl

Logo van schueerswebsite HUUB
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GILDENNIEUWS
Federatievoorzitter roept op tot maatschappelijke betrokkenheid
"Feestvieren is belangrijk, maar schutters hebben ook een taak"
In De Gelderlander edi]e Liemers stond op maandag 14 september een ar]kel na aanleiding van
een speech van federa]evoorziaer Wim Sanders. Hij gaf die speech in Giesbeek ]jdens het
federa]ef concours. Wij hebben een deel van het ar]kel hieronder afgedrukt.
Schuaerijen en Gilden meer dan alleen maar gezelligheid
De Gelderlander ediJe Liemers, 14-09-2015. Door Rob Berends
Wim Sanders had zijn speech zaterdagavond nog aan zijn vrouw laten lezen. Kon het zo? Ging hij
niet te ver? De voorziaer van de Gelderse Federa]e van Schuaersgilden wilde geen predikant zijn
of het feest verstoren. En toch wilde hij dat zijn boodschap overkwam, gisterochtend op het
bemodderde feesaerrein in Giesbeek, waar meer dan twin]g Gelderse schuaersgilden elkaar
troﬀen.
Wim Sanders, sinds Jen jaar voorziGer van de FederaJe, is
een man met een missie. Hij wil dat de schuGerijen en gildes
meer zijn dan alleen gezelligheidsverenigingen. Ze moeten
doen waarvoor ze ooit in het leven werden geroepen, wat ze
vroeger wel deden, maar wat in de loop der Jjd verdween.
"Onze missie is het beschuGen en beschermen van de
minder bedeelden. We zijn opgericht om er te zijn voor de
zwakkeren.”
En die taak rust nu misschien wel meer dan ooit op de schuGerijen, houdt hij de strak in het gelid
staande mannen en vrouwen voor aan het begin van het treﬀen. "Vraagt u zich ook eens af wat u
kunt doen voor de minderbedeelden.” Niet iedereen is het met hem eens. De schuGerij is geen
maatschappelijke organisaJe meer, vinden ze. "Moeten we soms vluchtelingen in ons clubhuis
opvangen?", vraagt een vendelier uit de Achterhoek.
Sanders weet het, maar ziet het anders. Was zijn toespraak inderdaad een oproep aan de
schuGerijen om vluchtelingen te helpen? Ja, zegt hij na aﬂoop, als alle korpsen zijn
langsgemarcheerd. "Ik wilde dat niet zo zeggen, maar ik doel er wel op. Er is zoveel aan de hand in
de wereld. Saamhorigheid en verbroedering zijn belangrijk voor ons. Maar saamhorigheid is meer
dan alleen je eigen dorp. Natuurlijk, feestvieren is het belangrijkste vandaag, maar er is meer dan
dat. Je hoea het niet per se als schuGerij te doen, maar mijn oproep is gericht aan de mensen, aan
de mensen in die uniformen."
Het is een opvallend pleidooi op een dag waarop meer dan twinJg Gelderse schuGerijen bijeen zijn.
Uit veel dorpen in Gelderland zijn ze gekomen: uit Groesbeek, uit Millingen, uit Gendt, uit Ula, uit
Lengel. Maar niet uit Arnhem, Nijmegen of Apeldoorn. De schuGerijwereld is een wereld van
dorpen, van katholieke dorpen om precies te zijn. De federaJe telt 62 verenigingen, met naar
schaqng 7.000 acJeve leden.
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VERVOLG:
Federatievoorzitter roept op tot maatschappelijke betrokkenheid
De schuGerijen zijn in Giesbeek om te feesten,
maar ook om te strijden met elkaar. Vendelen,
deﬁleren, marcheren - alle faceGen komen
deze dag voorbij. Commissaris van de Koning
Clemens Cornielje, (beschermheer) inspecteert
de erewacht. De schuGerijen marcheren door
Giesbeek, met hun wapens (bijlen, geweren,
schuGersbogen) hun instrumenten en hun
vaandels, zo strak mogelijk in het gelid. Met
vaandels van meer dan een eeuw oud, met
uniformen, soms behangen met medailles, als
hadden zij als generaal gediend in het Oostenrijkse keizerrijk.
Jan de Reus uit Didam staat met een grote map aan de kant. Hij is het hoofd van de jury. En dus een
streng man? "GemaJgd. Het eerste foutje vergeef ik nog wel. Maar wil je de hoogste beoordeling
halen, dan ben ik streng. Dan moet alles goed zijn."
Soms valt iemand uit de toon, maar de jury let daar niet alJjd op, zegt Johan Ebbers, al 35 jaar
voorziGer van Eendracht Maakt Macht, de organiserende vereniging. "Tijdens de vergadering van
commandanten wordt daarop gewezen. 'Die man linksachter loopt wat moeilijk' - de jury houdt daar
dan rekening mee."
Het is niet alJjd makkelijk, zegt Michel Balduk, vendelier bij St. Bavo uit Angeren, als hij na aﬂoop
staat uit te hijgen. Zijn collega's trekken hun uniformjasjes uit, de overhemden kleven nat van het
zweet aan hun lijf. "Juryleden staan soms verborgen in het publiek. Je kunt Jjdens de mars niet
verslappen. En ik ben wel fanaJek."

ADVERTENTIE
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GILDENNIEUWS
Erik Rutten nieuwe kringcommandant kring Liemers
Theo Kloppenburg zwaait na 13 jaar af
Kringcommandant Theo Kloppenburg gee_ het stokje door aan Erik Ruaen, een oﬃcier uit
Pannerden. Kloppenburg is sinds 2002 commandant van de Kring de Liemers.
Bij de Kring de Liemers zijn 13 schuGerijen aangesloten. Erik RuGen krijgt een verantwoordelijke
taak, want een kringcommandant geea commando's aan alle andere commandanten, die ieder op
hun beurt de schuGers van de eigen vereniging in het gareel houden. Op de funcJe van
kringcommandant solliciteer je niet: je wordt gevraagd.
Oﬃcier
Erik RuGen is zeker geen groentje. Hij is al
30 jaar oﬃcier bij schuGerij Claudius Civilis
in Pannerden. "Een kringcommandant komt
uit de schuGerswereld, maar is nooit
commandant van zijn vereniging", verklaart
de toekomsJge kringcommandant. "Dat is
om elke twijfel ten aanzien van parJjdigheid
weg te nemen. Er wordt anders al gauw
gezegd dat je je eigen schuGerij bij
wedstrijden wel zult bevoordelen."
Bron: De Gelderlander
De huidige kringcommandant Theo Kloppenburg (L) en
zijn opvolger Erik Rueen.
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GILDENNIEUWS
Laatste burgemeester schenkt schutterijen zilveren schildje
Gemeente fuseert en eerst voor het laatst schutterijen
Vertrekkend burgemeester Mark Slinkman hee_ de schuaerijen van de gemeente Rijnwaarden bij
zijn afscheid een zilveren schildje geschonken. Burgemeester Mark Slinkman verruilt Rijnwaarden
voor de nieuwe fusiegemeente Groesbeek.
Heel graag had hij zijn 2e periode als burgervader
volgemaakt, ware het niet dat Rijnwaarden in 2018 als
zelfstandige gemeente ophoudt te bestaan. Slinkman
wordt daarom de nieuwe burgemeester van de
herindelingsgemeente Groesbeek, die per 1 januari
volgend jaar Berg en Dal heet.
De schuGerskoningen dragen al enkele schildjes van
voorgangers. Slinkman, zelf groot lievebber van
historie, komt met zijn geste omdat hij de laatste door
de Kroon benoemde burgemeester van de gemeente
Rijnwaarden is. Tijdens een buitengewone
raadsvergadering en een recepJe werd het schildje
aangeboden. Het schildje is ontworpen door Pieter Hendriks, zilversmid in Tolkamer.
De werkgroep Open Monumentendagen heea de vertrekkend burgemeester Jjdens de recepJe
uitgeroepen tot 'heer van de Open Monumentendag' wegens zijn grote verdienste voor dit jaarlijkse
evenement.
Bron: De Gelderlander
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GILDENNIEUWS
Gildenagenda
Programma 2016
2016, een nieuw jaar met weer verschillende gildeac]viteiten. Naast de Huissense ac]viteiten zijn
er ook concoursen en gebeurtenissen van de Brabantse en Limburgse federa]es. Al]jd leuk om
ook die dagen eens te bezoeken, en meer te ontdekken van het gilde en schuaerswezen in
Nederland
Agenda Huissense Gilden
10 januari
NieuwjaarsrecepJe
31 januari
Jaarvergadering Gilden
20 maart
Gelders kampioenschap Indoorvendelen
27 maart
Eerste Paasdag, Paasvuur
03 april
Beloken Pasen
17 april
Stemmen schieten op vogels en klossen
08 mei
Gangulphusdag
22 mei
Kringdag Rijk van Nijmegen de Betuwe
29 mei
Huissense Umdracht, sacramentsprocessie
12 juni
Aanbestedingsvergadering
25 juni
Beleg en ontzet van Huissen
26 juni
Koningschieten
10 juli
Afrekeningsdag funcJes gildenfeest
07 augustus LaurenJusdag
28 augustus Kerkwijding OLV ten Hemelopneming Huissen-stad
23 oktober
Najaarsledenvergadering Gilden

Huissen
Huissen
Gaanderen
Huissen
Huissen
Huissen
Huissen
Angeren
Huissen
Huissen
Huissen
Huissen
Huissen
Huissen
Huissen
Huissen

Agenda Gelderse federa]e Sint Hubertus
17 april
kringdag Monderland
24 april
kringdag Achterhoek
26 juni
kringdag de Liemers
23 oktober
Bielemannen treﬀen
04 september SchuGersfeesten Amsterdam
18 september FederaJedag Gelderse FederaJe schuGersgilde
06 november Marketentsters treﬀen

Didam
Megchelen
Pannerden
Gaanderen
Amsterdam
Nieuw Wehl
Babberich

Agenda Noordbrabantse Federa]e van Schuaersgilden
29 mei
Kringdag kwarJer van Oirschot Sint Odulphus
5 juni
Vrij guldenfeest bij Sint Barberagilde Ravenstein
5 juni
Kringdag Kempenland
19 juni
Kringdag Baronie en Markiezaat
8 oktober
Hoofdliedendag

Best
Ravestein
Steensel
Alphen
’s Hertogenbosch

Agenda Limburg:
26 oktober
Oktoberfeesten SiGard
9 juli
Oud Limburgs SchuGersfeest

SiGard
Maasmechelen
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ACTIVITEITEN
Europees Koningschieten 2015
Een Europees feest in Peine

Jan Giesen

Het Europees Koningschieten 2016 op 28 t/m 30 augustus 2015 mag zeker geslaagd genoemd
worden. Wij zijn als Huissense gilden met een grote groep maar Peine afgereisd en hebben een
fantas]sch weekend gehad. Zeker ook omdat wij deze reis met onze vrienden uit Budel hebben
ondernomen.
De bus die ons naar Peine zou brengen ging
eerst langs in Budel om daar een een
enthousiaste groep van het Sint Jorisgilde
Budel op te pikken. Samen met hen hebben
wij de reis de Peine aangevangen. Om de duur
van de lange reis enigszins te verzachten had
het St. LaurenJusgilde een zogenaamd "Busentertainmentprogramma" in elkaar gedraaid.
Waarbij de inziGenden mooie prijzen konden
winnen door middel van een quiz en enkele
ronde's bingo.
Na een tussenstop in ons hotel, waarover wij zeker niet te klagen hebben, gingen wij naar het
feesGerrein. Deze was zeer mooi en ruim opgezet bevond zich op een grasveld midden in de stad. De
oﬃciële opening vond plaats op het grote marktplein in het centrum van de stad. Normaliter vinden
deze dingen plaats op een groot grasveld, deze seqng gaf toch een hele andere sfeer.
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VERVOLG:
Europees Koningschieten 2015
De zaterdag staat, zoals elke ediJe, in het teken van het
leggen van contacten met andere verenigingen en het
koningschieten. Voor de Huissense gilden deed onze St.
Gangulphuskoning en Henri Hemeling een gooi naar de Jtel.
Helaas lukte het niet om door de voorrondes heen te komen.
De Jtel van Europees koning ging uiteindelijk naar de
Oostenrijker Josef Lohninger. Wij verplaatsten ons weer naar
het feesGerrein. Waar het nog lang gezellig bleef.
Op zondag hebben alle deelnemende verenigingen
meegedaan aan de mars door Peine. Een mooie lange bonte
stoet, verenigingen uit allerlei verschillende landen in Europa.
Het is bijzonder om te zien hoe alle verenigingen uit verschillende gebieden andere kledij dragen. Zo
dragen de Poolse verenigingen vaak schiGerende dikke bontjas en bontmutsen. En de verenigingen
uit al die windstreek hebben ook vaak hele andere gebruiken en aGributen die ze meenemen. Ook
dat zie je goed in die optocht. En het mooie voor ons aan een optocht in het buitenland is dat wij ook
goed om ons heen kunnen kijken, we kunnen genieten van het uitzicht van z'n buitenlandse stad. De
NDR heea de optocht uitgezonden op televisie. Beelden van ons aandeel in de mars zijn te zien op
onze website.
Na de optocht was het al snel weer Jjd om richJng Huissen te gaan. Daar werden we begroet door
een van de ergste hagelstormen van de afgelopen Jjd. De vrienden uit Budel hebben alvorens ze
naar huis vertrokken in de Rijnstede nog een kop koﬃe gedronken en samen met ons teruggekeken
op een mooie en geslaagd weekend.
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ACTIVITEITEN
Met een delegatie naar Hattem
St. Annagilde viert 550-jarig bestaan

Wil Evers

Op zaterdag 12 september zijn we met een delega]e naar Haaem geweest. Er werd besloten om
maar niet met de bus te gaan (want we hadden al eerder een rondrit gehad langs Paleis het Loo en
de Julianatoren) dus dan maar met eigen vervoer rich]ng Haaem. Bovendien was het goedkoper
en ging het sneller.
Wat was er te doen daar in HaGem? Het was een historische dag,
want het Sint Annagilde bestaat 550 jaar. Dus gingen wij in het
historisch er naar toe. Wij werden verwacht tussen 10.00 uur en
10.30 uur naast de Grote of Andreaskerk, waar een kampement
was ingericht. Daar werden wij ontvangen met koﬃe en een
lekkernij. En na een korte kennismaking met de andere gasten te
weten een gilde uit Zwolle, de gilde uit Epe, het St Anna Gilde en
wij natuurlijk, werden wij ontvangen door de burgemeester op
het stadhuis, de burgemeester is tevens overprovisor van het St.
Anna Gilde, voor een kopje koﬃe. Nadat hij eerst een
welkomstwoord had verricht aan eenieder die aanwezig was. Het
was ook monumentendag en volgens de burgervader waren er
100 monumenten in HaGem. Kon ze niet allemaal vinden, maar
de binnenstad van HaGem is al een monument op zich. Waar in
Huissen alles wat oud is tegen de grond gaat, wordt er daar juist
gerenoveerd.
Hierna werd Heisa in HaGem geopend en gaven wij als Gilde een
vendel demonstraJe. Het vendelen is daar niet of nauwelijks
bekend. Na een korte pauze trokken wij ons even terug in het
kampement. Waar we weer om 12.00 uur uit vertrokken voor weer
een vendeldemonstraJe. Na de demonstraJe terug naar kampement en daar konden we onze dorst
al lessen. Wat opviel alles op Jjd verliep zo ook de lunch, deze was prima verzorgd ook al probeerde
enkele gildebroeders de volgorde te doorbreken, maar kregen nul op hun rekest eerst de soep
daarna de belegde broodjes.
>> Dit ar9kel gaat verder na de kersgoto
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VERVOLG:
Met een delegatie naar Hattem
De stadsomroeper liet onder
tussen met luide stem horen dat
de rondgang door HaGem
aanstaande was. Inmiddels
stelden wij ons op voor de
rondgang door HaGem. Het was
best druk en er stond veel
publiek langs de kant van de
weg. Al vraag ik me nog steeds
af of de mensen wel door
hadden wat er speelde. Want
onderweg werd ons Gangulphus
koningspaar gefeliciteerd met
jawel U leest het goed met hun
huwelijk. Dat is lachen. Na nog
twee keer gevendeld te hebben, met medewerking van de tamboers van het St. Anna Gilde, en
nogmaals een rondgang hadden gemaakt. Werd het Jjd om terug te keren richJng Huissen. Maar
eerst werden we uitbundig bedankt voor onze aanwezigheid en kregen een presentje aangeboden.
Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag daar in HaGem. Het was een aparte ervaring om dit
mee te maken.

Huissense Gildenkroniek - December 2015 | 18

ADVERTENTIE

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:
Tegelwerk - Onderhoud - Timmerwerk
Metselwerk - Badkamers - Renovatie

huessensche poort
Uw veelzijdige
Theo Peek
optiek voor vakman
al uw klussen:
Beukenstraat 7
6851 HH Huissen
Tel. 026 - 325 00 51, Mob. 06 - 42 10 08 81
theopeek@klussenier.nl,
www.klussenier.nl
s Tegelwerk

Uw zicht- en
hoorspecialist
Langestraat 64, Huissen
(026) 325 19 74
info@polmanopticiens.nl
www.polmanopticiens.nl

s 2ENOVATIE
s /NDERHOUD
s +EUKENS
s $AKKAPEL
s 4IMMERWERK

De Klussenier Theo Peek
Beukenstraat 7 6851 HH Huissen
Tel. 026-325 00 51 Mob. 06 - 42 10 08 81
theopeek@klussenier.nl www.klussenier.nl
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ACTIVITEITEN
Een schalkse reis door de tijd de ”7e Geitestoet”
Tocht door de stad van de geitenkoppen

Wil Evers

Al vanaf 1995 zijn wij als gilden een graag geziene gast in de “Historische en Folkloris]sche
Geitestoet” in Wilrijk (België). Deze wordt om de vijf jaar gehouden. En wordt over het algemeen
op de 3e zondag in september gehouden. Dit jaar op zondag 20 september.
Dus verzamelde wij ons om 10.30 uur bij de
“Rijnstede” gekleed in het historisch, met de
wetenschap dat het een lange dag zal worden. Het
vertrek vanuit Huissen stond gepland om 10.45 uur.
De terugreis om ongeveer 18.00 uur. Vol goede
moed gingen wij op weg naar Wilrijk.
Wilrijk het geitedorp van de geitenkoppen ( zoals de
inwoners genoemd worden) en het rijk van de Lange
Wapper. Deze spotnaam voert eigenlijk terug naar
het jaar 1895 waar een heuse tweestrijd tussen de
liberalen en katholieken ontbrande. Ook toen al
onregelmaJgheden. Sommige arbeiders hadden een
geitje om toch wat melk en vlees te hebben om te
overleven. Schimp en spot deden de rest, maar na verloop van de jaren werd dit minder en spontaan
ontstond de naam van de geitenkoppen. En zie er groeide een manifestaJe uit “De Wilrijkse
Geitestoet”.
Bij de uitnodiging van de secretaris zaten ook enkele pagina’s met richtlijnen voor deze Geitestoet,
o.a. niet met elkaar praten, niet achteromkijken als de stoet sJl staat en bij haltes blija U
onbeweeglijk staan enz. enz. Tevens stond ook vermeld dat wij deel uitmaakte van de groep al oude
schuGersgilde en hadden startnummer 7. En moesten om 15.00 uur klaar staan op het afgesproken
punt. De starqjd van de stoet stond gepland om 15.30 uur. In al die jaren is er niets veranderd de
Jjden blijven hetzelfde. En zelfs in dezelfde straat weer op stellen, alleen hadden wij een ander
startnummer.
Na een rit van zo’n 175 km kwamen wij om 14.00 uur aan op de plaats van bestemming. Onderweg
hadden we nog een pitstop. En hadden wij uiteraard weer een bingo en een quiz met diverse leuke
prijsjes. Wij moesten eerst bij komen en onze aGributen uit de bus halen. Maar dan weer op zoek
naar dat kruispunt waar op de ene hoek een café was en aan de andere kant een snackbar. Vaste prik
voor het gilde. Het was tevens de straat waar we ons moesten opstellen.
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VERVOLG:
Een schalkse reis door de tijd de ”7e Geitestoet”
En zoals gewoonlijk bestaat
de stoet uit meer dan 100
praalwagens en zo’n 65
groepen en ongeveer 1500
mensen en niet te vergeten
d e m a s s a ’s d i e re n
waaronder uiteraard vele
geitjes. De stoet was weer
ingedeeld in verschillende
groepen. Dit jaar werden
wij ingedeeld in de groep al
oude schuGersgilde. En
toen begon het wachten
op de start van de stoet.
Even na halfvier kwam de stoet in beweging maar voor hoe lang, ondanks dat wij vrij vooraan starGe
stonden wij toch regelmaJg sJl. En hielden ons trouw aan de richtlijnen, die waren samengesteld
door de organisaJe. Zo schreiden wij door de straten van Wilrijk en langs het publiek dat wel soms
vijf rijen dik langs de kant stond. Verder zagen we onderweg de creaJviteit van de jeugd die op de
sommige stukken van de route tekeningen hadden gemaakt en dat Wilrijk 1250 jaar bestond alweer
een jubileum waar wij acte van present aangaven.
Bij het eindpunt aangekomen zagen we nog net de laatste praalwagen vertrekken het was uiteraard
de praalwagen van Lange Wapper. Het was inmiddels alweer vijf uur geworden. De snackbar werd
massaal bezocht en de kleine friet werd veelvuldig besteld. Nog wat vocht naar binnen laten glijden
en dan weer op zoek naar de bus. Daar namen wij afscheid van Jan Giesen, die daar bij onze
zuiderburen onderdak heea gevonden.
Ondanks dat we niet volledig naar Wilrijk zijn afgereisd kunnen we terugzien op een geslaagde dag.
Het is wel ver van huis, maar toch het blija de moeite waard om er heen te gaan. Hopelijk zijn wij er
over vijf jaar weer bij met of zonder rollator.
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ACTIVITEITEN
Verslag Kruisboog-interland België-Nederland
Strijd tussen de lage landen

Tjebbe Kersten

Door de goede schietresultaten van het afgelopen jaar was ik uitgenodigd om mee te schieten
]jdens de interland tegen België in het Belgische Visé.
Het was een lange dag. Om 9.00 uur was het verzamelen van
alle Gelderse schuGers in Bemmel, zodat we gezamenlijk in
een bus naar Roermond zouden vertrekken. Hier stapte de
Limburgse schuGers in. Rond 11.30 u. waren we in Visé waar
we oﬃcieel om 12.00 u. verwelkomt zouden worden. Om
12.30 uur werd de oﬃciële handelingen gedaan, door de
Belgische en Nederlandse Kruisboogbond. Hierbij hoorde het
hijsen van de vlaggen van Europa, Nederland en België.
Het hijsen van de Nederlandse vlag had nogal wat voeten in
de aarde. Blijkbaar hadden de Belgen geen touw dat lang
genoeg was en waren er dus twee stukjes touw aan elkaar geknoopt. Tijdens het hijsen van de
Europese vlag kwam de wedstrijdleider van de Nederlandse ploeg erachter dat hij de vlag niet kon
naar boven kon hijsen, omdat de touwen los van elkaar waren geraakt. Voordat het Nederlandse
volkslied klonk werd dit ontdekt, zodat onder grote hilariteit de stukken weer aan elkaar gemaakt
werden. België stond op dat moment al met 1-0 voor.
De 12 beste diopter en de 12 beste zonder diopter schuGers schieten tegen elkaar. Ik mocht
meedoen met de diopterschuGers. Ik was in de twee serie aan de beurt. Helaas stonden toen de
diopter en de zonder diopterschuGers al achter op de Belgen.
In een normale wedstrijd schiet je 20 schoten, echter door het grote aantal deelnemers, geen
automaJsche banen en het tellen na ieder schot ging deze wedstrijd over Jen schoten.
Ik vond de schietbanen niet opJmaal verlicht en de hoogte is in België nog 1,2 meter terwijl deze in
Nederland is verhoogd naar 1,4 meter. Maar een goede schuGer moet in alle omstandigheden goed
kunnen schieten wordt er gezegd. Dus maar eens kijken hoe het gaat. Na vier prachJge Jenen in de
proewaart begon ik vol vertrouwen aan de wedstrijd. Na 3 schoten was dat vertrouwen helemaal
weg, want ik begon met de volgende schoten 8, 9, 9. Gelukkig pakte ik daarna de draad weer op en
schoot vervolgend nog 6x 10 en 1x 9.
Met uiteindelijk resultaat zou ik anders niet tevreden zijn, maar diverse schuGers haalde hun niveau
niet. Uiteindelijk was ik 8e in het Nederlandse team en wisten we als diopterschuGers de Belgen
achter ons te houden. Helaas verloren de zonder diopterschuGers te veel punten en hebben we in
het totaal de wedstrijd van België verloren met 33 punten verschil.
Na aﬂoop werd ons nog een warme maalJjd aangeboden, zodat we gevuld de terugreis konden
aanvaarden. En om 21.00 uur ’s avond was ik weer thuis. Met andere woorden 12 uur van huis voor
10 schoten, maar een leuke ervaring rijker.
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ACTIVITEITEN
Nobele Orde van de Papepay viert 40ste investituur
Jan Konning onderscheiden

Jan Wannet

Zaterdag 28 november werd het 40 jarig jubileum van de Nobele Orde van de Papegay gevierd. Het
begon met een academische ziqng in het historische stadhuis van Antwerpen. In het stadhuis werd
zkh Karl von Habsburg geïnstalleerd als beschermheer van de Orde. Daarmee volgt hij zijn vader,
OGo von Habsburg op. De burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever werd geïnstalleerd als
erelid. De Orde gaat samenwerken met de sJchJng Pelicano, die zich inzet voor sociaal welzijn van
kansarme kinderen.
Na de academische ziqng brachten de vendeliers
van het LaurenJusgilde een vendelhulde op de
Grote Markt voor de beschermheer, Orde en
ereleden. Daarna trok de stoet van
gildenbroeders uit geheel Europa naar het
Elzenveld, een voormalig klooster, voor de
plechJge en feestelijke invesJtuur. Vele
g i l d e n b ro e d e rs u i t E u ro p a k re ge n e e n
onderscheiding als beloning voor hun jarenlange
inzet voor het gilden en schuGerswezen.
Jan Kӧnning kreeg de onderscheiding uitgereikt door referendaris van de Orde, Jan Wannet. Deze
eretekens worden alleen uitgereikt aan personen die zich inzeGen om tradiJonele waarden en
tradiJes in de gilden en schuGerijen te laten herleven en handhaven. Jan kreeg deze onderscheiding
vanwege zijn inzet voor de gilden de afgelopen 50 jaar, en Jan is nu nog steeds acJef voor de
Huissense Gilden.

Jan Könning en Wim Raaijmakers
werden beide opgenomen in de orde
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VERVOLG:
Nobele Orde van de Papepay viert 40ste investituur
Maar ook twee schuGers uit Lingewaard
kregen een onderscheiding. Wim
Raaymakers een zilveren medaille en
Henk Visch een gouden medaille van de
schuGerij Gijsbrecht van Aemstel uit
Doornenburg. Voor hun jaren lange inzet
voor de schuGerij.
Ook de voorziGer van de Gelderse
federaJe Sint Hubertus werd opgenomen
in de orde als commandeur. Hans
Schreven, voorziGer van de kring Rijk van
Nijmegen de Betuwe kreeg de gouden
Papegay.
Opgenomen worden in de Nobele Orde van de Federa9e voorzieer Wim Sanders, Jan Konning en
Brenda Smit
papegay mag een zeer eervolle onderscheiding
genoemd worden. Het symbool van de orde is een
Koningspapegay. Als onavankelijk en autonoom insJtuut der verdiensten breidt het werkterrein van
de Orde zich over heel Europa uit. De onderscheidingen in Antwerpen werden uitgereikt aan
gildenbroeders van gilden en schuGerijen uit België, Duitsland, Frankrijk en Nederland.
Zie ook GildenHuissen.nl en Nobeleordepapegay.com
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VERVOLG:
Nobele Orde van de Papepay viert 40ste investituur

ADVERTENTIE
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IN BEELD
Foto’s uit 2015
Herinneringen uit 2015

Jan Giesen

Het mooie aan een decembernummer is dat we terug kunnen kijken op een jaar. Hieronder een
aantal foto’s van 2015, die ons doen herinneren wat voor jaar het was.

Boven en rechts: Dag van de Gelderse Tradi9e 2015
Onder links: Beleg en Ontzet 2015
Onder rechts: Umdracht 2015
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VERVOLG:
Foto’s uit 2015

Boven: Koningschieten 2015
Links: Schagen 600 jaar
Rechts:Gangulphusdag 2016
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VERVOLG:
Foto’s uit 2015

Boven: Beloken Pasen 2015
Rechts: Paasvuur 2015
Onder: Fes9val Heisa in Haeem
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VERDIEPING
Huissense Zwaan op Koningsschild Helmond
Koningsschild Ron Peters, een geboren Huissenaar
Op het koningsschild van Oude Deken Ron Peters van het Catharinagilde Helmond prijkt prominent
de Huissense Zwaan. Het schild is geïnspireerd op de vorm van het Koningsschild van Kees Grootjen
die in 1913 lid werd van het Catharinagilde. Precies 100 jaar later werd Ron Peters koning van het
gilde. Ron gaf als moJvaJe dat de zwaan een dier is dat zich kranig weet te houden.
"Als geboren en getogen Huussese en oud lid van het Sint Lauren9usgilde, is de keuze voor de zwaan
niet vreemd. Daarnaast symboliseert de woelige moeilijke jaren van mijn gezin. Mijn vrouw overleed
in 2008 vrij plotseling en ik bleef achter met 3 kinderen nog voor ik 40 werd. De zwaan is een kranig
en sta9g dier dat al9jd overeind blijk. Die beeldspraak heb ik ook gebruikt 9jdens het aanbieden van
mijn koningsschild. Ter nagedachtenis aan gildezuster Ingrid Peters. “
- Ron Peters
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DAN NOG DIT…
Huessense kalender 2016
Mooi cadeau voor de feestdagen
Het is een tradi]e geworden. Want ook voor 2016 hee_ de Gilden weer een schiaerende kalender
gemaakt met prach]ge aneeldingen van Huissens in al zijn vormen. Zo hebben de samenstellers
in der loop der jaren al heel wat moois van Huissen laten zien.
In deze ediJe, die ook weer geheel in kleur is uitgevoerd, is
aandacht aan de omgeving besteed, evenals aan andere
verenigingen. Mea Vota in volle pracht. Ook zijn de Huissense
evenementen en gilden bijeenkomsten vermeld en er is nog
voldoende ruimte vrijgehouden voor eigen noJJes.

HUESSENSE KALENDER 2016

De kalender is een mooi cadeau voor iedereen die woont in
Huissen en daarbuiten. Bovendien steunt u hiermee de Huissense
Gilden. Met de opbrengst van de kalender worden de kostuums
en het aloude erfgoed onderhouden. Ook voor de jeugdleden
kunnen er nieuwe jeugdvaandels aangeschaa worden.
De kalender is te koop bij drukkerij Kuipers, Slijterij Degen en
Primera in winkelcentrum De Brink, Stadsmuseum Hof van
Hessen, en VVV Huissen. De kalender kost slechts € 5.00

De Huessense Kalender is een uitgave van de Gilden van St. Gangulphus en St. Laurentius
binnen de Stad Huissen.
De afbeeldingen in deze kalender zijn afkomstig van:
H. ten Have, .N Muller, G. Muller, Gelders Archief, Rooie Elf.
Samengesteld door L. Muller

HUESSEN
JANUARI 2016

Als volgende maand het carnaval losbarst wordt het geopend met de optocht op carnavalszondag. Vooraf zijn vele
vrijwilligers al maanden bezig geweest met het bedenken en opbouwen van de praalwagens. Op bovenstaande foto
uit 2010 de bouwers van de Rooie Elf met hun creatie.
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doordat dit de toegangsweg naar de burcht was. Van deze burcht is niets meer over behalve de gracht langs de Kloosterlaan. Van de gracht die aan de stadszijde ook aanwezig was is alleen het hoogteverschil in de kloostertuin nog
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In oktober 2014 is dit monument naast de kerk onthuld. Een monument voor de slachtoffers van de bombardementen
in 1944 en de exodus die daarop volgde. Naast het massagraf op het kerkhof van Huissen Stad zijn er nog twee
kleinere monumenten. Aan het Looveer een monument voor de slachtoffers die hier gevallen zijn op 17 september 1944
en tegen de marktbebouwing een monument voor de hulpverleners in die dagen.
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DE VOGENDE GILDENKRONIEK VERSCHIJNT OMSTREEKS MEI 2016
MET ONDER MEER
- Verslag Paasvuur 2016
- Jubilarissen 9jdens Beloken Pasen 2016
- Winnen de Huissense vendeliers 9jdens Gelders kampioenschap indoorvendelen?
HEEFT U TIPS, OP/AANMERKINGEN, VERHALEN OF FOTO’S?
KRONIEK@GILDENHUISSEN.NL
© Gilden van St. Gangulphus en St. Lauren9us binnen de stad huissen
Alle rechten voorbehouden

