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GILDENNIEUWS. 
 
NIEUWS VAN DE GILDEN 
 

BESTUURSVERKIEZING 
 
Tijdens de jaarvergadering, 30 januari jongst leden waren twee 
bestuursleden aftredend. J. Kradolfer en de secretaris B. Bouwmeister. 
Beiden hadden zich niet herkiesbaar gesteld. John Kradolfer heeft zes 
jaar lang deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur en Bert 
Bouwmeister heeft 30 jaar lang de functie van secretaris vervult.  
 
John Kradolfer werd opgevolgd door Tjebbe Kersten en Bert 
Bouwmeister werd opgevolgd door Wil Evers, die ook de functie van 
secretaris zal vervullen.  
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zeven Gildenbroeders,  
de taakverdeling is als volgt: 
F. van Brummelen, voorzitter 
W. Evers, secretaris, 
B. Stegeman, penningmeester, 
J. Wannet, boekhouder, archief, zilver 
W. van der Jagt, vendeliers en ledenadministratie 
Th. van Dam, kruisboogvendel 
T. Kersten, Laurentiusgilde . 
 
De voorzitter bedante de aftredende leden voor hun inzet en in het 
speciaal Bert, 30 jaar secretaris is niet niks. Bedankt voor jullie inzet. 
 
HUISSENSE KALENDER 
 
Dit jaar verschijnt wederom de Huissense kalender. De Gildenbroeders 
die zich hiermee bezighouden zijn: John Kradolfer, Hugo Vermaas en 
Geert van Dalen. 
De kalender zal straks weer te koop zijn tijdens de fietsvierdaagse. 
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KASCONTROLE 
 
De kascontrolecommissie bestaat uit: M. Berendsen,  
J. Könning en Th. Bouwmeister. 
 
VOORMANNEN VENDELS 
 
Koningen, Officieren en schutters    : Jan Wannet 
Kruisboogvendel            :Theo van Dam 
Adjudanten                   :Wim Kersten 
Tamboers                       :Wim Borgers 
Vendeliers                      :Wim v/d/ Jagt 
Voordraaier/ instructeur jeugd :Harry Berendsen 
 
NIEUWE LEDEN  
 
Nieuw buitengewoon lid zijn  Dhr.en Mevr.H.Lentjes  
 
Ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt wordt gestemd door de 
vergadering tot volwaardig lid van de Gilden. 
Zo ook op de vergadering van 30 januari. 
Nico Evers en Wim Borgers beide gestemd als volwaardig lid van het 
Sint Laurentius-Gilde . 
Wij wensen hun nog een fijne en goede tijd toe bij de Gilden. 
 
 
WIJZIGING SECRETARIAAT: 
 
Secretaris Gilden: W. Evers 
        Mariaplein 14 
        6851 BP Huissen 
                              026 – 3254321 
                              email: secretaris@gildenhuissen.nl 
 
 



PAASVUUR 
 
Op 1e Paasdag  27 maart gingen de Gilden van het zoals elk jaar vanaf 
de Gouden Engel naar de paasbult voor het ontsteken van het paasvuur. 
Dit jaar op de vaste plaats bij de molenkolk. Vanwege de vernieuwde 
regels voor het milieu is er nu een vaste “vuurplaats”gemaakt. Deze 
bestaat uit enkele betonnen platen zodat de as van het vuur niet de 
grond kan vervuilen, maar veilig kan worden afgevoerd. Voor de 
Gilden is dit een historische plaats, want zij hebben sinds 1777 het 
privilege voor het vissen in de molenkolk. In de loop der eeuwen is de 
kolk wel wat kleiner geworden, maar het privilege blijft bestaat. Elk 
jaar tijdens de Gildenfeesten, het beleg en ontzet wordt er nog gevist in 
deze kolk. Ook de Gildenmast is weer teruggeplaatst, wat U elders in 
deze uitgave kunt lezen. 
 
Onder de toren werden de fakkels aangestoken met het vuur van de 
paaskaars en de stoet ging op weg met de duivel naar de vuurplaats. 
De duivel werd op de vuurstapel geplaatst en  de fakkels werden door 
de koningen in de ‘bult” geworpen. Na een tijde vatte ook de duivel 
vlam, en de vendeliers brachten een vendelhulde. Na deze hulde werd 
het lied “Aan U o Koning der eeuwen “gezongen. 
 
Deze oude traditie waar het grootste gedeelte van de inwoners van 
Huissen mee is grootgebracht trek elk jaar weer veel kijkers. Ook dit 
jaar stonden weer honderden Huissenaren op de dijk te kijken naar het 
Paasvuur en het mooie gezicht van de omhoog stijgende vonken en 
natuurlijk het optreden van de Gilden. 

Jan Wannet 
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BELOKEN PASEN,  
3 april 2005. 
 
Deze dag was voor het Gilden een bijzondere dag. 
 
Twee gebeurtenissen op een dag namelijk: Ben Pauwelsen die 40 jaar 
lid is van het Gilden en Aalmoezenier Crolla die zijn 40 jarig 
priesterschap vierde.en hem  hebben we begeleid naar het altaar. Voor 
het verdere verslag zie elders in de kroniek. 
 
 
Wij waren gekleed in onze mooie Historische kostuums dit vanwege 
het bijzondere gebeuren van deze dag. 
 
Na de eucharistie viering gingen wij naar ons gildenhuis de Gouden 
Engel ,alwaar er gevendeld werd voor de Koningsparen en uiteraard 
voor onze jubilaris. 
 
Binnen wachtte ons een heerlijk ontbijt , daarna werd Ben Pauwelsen 
en niet te vergeten Hennie in het zonnetje gezet. 
Ben is binnen ons gilden altijd zeer actief geweest en ook nu nog. 
Jarenlang voordraaier van de vendeliers geweest en ook nu nog volop 
actief meedraaiend. 
Hij heeft verschillende hobby,s eest zijn kinderen uiteraard ,gilden , 
carnaval en daar heeft hij ook zeer veel energie in gepompt en dat doet 
hij al jarenlang . 
Bieleman met beleg en ontzet, zit graag aan de badweg met de hele 
ploeg,  als dokter weet hij ook van wanten. 
Ok is Ben aadsheer geweest bij vele koningen en  muziek draaien dat 
doet hij ook graag, vooral zondags bij het Koningsschieten word het 
geluid door hem verzorgd. Al met al een zeer actieve gilden broeder. 
Ben mocht  vele mooie cadeau,s in ontvangst nemen van zowel 
kinderen, gilden en vendeliers. 
 
Na de toespraken van  voorzitter, kinderen en vendeliers, werd hem 
door de Koning van het St. Gangulphus gilde de gouden speld 



opgespeld en aan zijn vrouw Hennie werd mooi boeket bloemen 
aangeboden.. 
Daarna werd het gildenboek getekend door de jubilaris. 
De muzikale omlijsting werd weer keurig verzorgd door de 
Rienblaozers. 
 
Namens Ben Pauwelsen  Hennie ,kinderen en kleinkinderen , familie en 
kennissen willen zij het Gilden bedanken voor de vendelhulde en het 
opspelden van de gouden speld., en voor alle mooie cadeau’s van de 
kinderen, en voor het gezellig samen zijn. 
 
Het was fantastisch.. 

           
Wim van der Jagt. 
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AALMOEZENIER C. CROLLA 
VEERTIG JAAR PRIESTER 

 
Beloken Pasen was niet alleen een feestdag voor de Gilden, hun 
oprichtingsdag, en voor jubilaris Ben Pauwelsen, maar ook voor 
aalmoezenier C. Crolla. Hij vierde deze dag zijn veertig jaar 
priesterjubileum. De langste tijd van zijn priesterschap was hij 
aalmoezenier van de Gele Rijders. De laatste jaren werkt de Pastor in 
het verzorgingstehuis Sancta Maria, en gaat ook voor in de eucharistie 
in Huissen en Angeren. De Aalmoezenier gaat ook regelmatig voor de 
in Gildenmissen. Maar ook zijn jaarlijkse inzet voor de Huissense 
Umdracht moeten we niet te vergeten.  Reden dan ook voor de Gilden 
om de aalmoezenier met al zijn gasten te begeleiden tijdens de 
Eucharistieviering, en uiteraard na de dienst een vendelhulde te 
brengen.  
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GILDENMAST 
 
Na de traditioneel gehouden stemronde om al dan niet te gaan schieten 
voor de koningstitels is op zondag 17 april 2005 de nieuwe gildenmast 
in gebruik genomen. Hierover meer in de volgende kroniek. 
Op dit moment willen wij graag alle extern betrokkenen bij de 
totstandkoming van de nieuwe Gildenmast bedanken. Allereerst de 
gemeente Lingewaard voor dit prachtige geschenk. Met name de heren. 
E. Vinck, F. Arts en B. Eeuwes, en waarschijnlijk nog meer collega’s, 
hebben achter de schermen veel geregeld zodat de mast er aan de 
Molenkolk ook kon en mocht staan. Veel waardering hebben wij voor 
de geweldige samenwerking met de medewerkers van de buitendienst 
van de afdeling Ruimtelijk Beheer. Onder andere de heren W. 
Cornelissen, P. Janssen en Th. Klaassen hebben veel energie gestoken 
in de daadwerkelijke realisatie. Als team van A tot Z heeft de gemeente 
laten zien hoe de leefbaarheid van een gebied met relatief kleine zaken 
kan worden vergroot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. Th. Klaassen en op de achtergrond dhr. W. Cornelissen, 
bezig met het plaatsen van de Gildenmast. 
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 Wij kunnen nu elke dag 
genieten van een mooie 
Gildenmast. Een mast met 
een fraaie waakse 
Huissense Zwaan gemaakt 
door dhr. W. Klaassen uit 
Bemmel. 
 Deze Zwaan is voorzien 
van een zeer duurzame 
witte coating geheel 
belangeloos verzorgt door 
het bedrijf “Van Gemert 
Coatings b.v.” gevestigd 
aan de Nijverheidstraat 64 
te Bemmel. Om het geheel 
compleet te maken heeft 
mevrouw T. Bles een 
bijzonder mooie 
Gildenvlag gemaakt. Het 
geheel is een resultaat waar 
we met z’n allen trots op 

kunnen zijn. Daarom allemaal, ook de niet met naam genoemde 
personen, heel hartelijk bedankt. 
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BESTE SCHUTTER ST. JORIS 2005  
 
Op zondag 17 april hebben 8 schutters gestreden om de titel Beste 
Schutter van St. Joris. De beste schutter mag St. Joris 
vertegenwoordigen bij de Koning der Koningenwedstrijden. Op deze 
wedstrijden wordt er altijd geschoten over 50 schoten. En dat gebeurd 
altijd om en om. Dus één schot schieten en dan weer zitten. 
 
De laatste jaren gaat de strijd meestal tussen Theo van Dam, Ben 
Stegeman en Tjebbe Kersten. Ook dit jaar was het niet anders. In het 
begin ging de strijd gelijk op tussen Theo van Dam en Tjebbe Kersten, 
maar na 25 schoten was er al een verschil van 10 punten in het voordeel 
van Tjebbe Kersten. Theo van Dam was tweede en Patrick Mulder 
derde. 
 
Na 50 schoten werd het verschil tussen Theo van Dam en Tjebbe 
Kersten alleen maar groter. Uiteindelijk wist Tjebbe Kersten de titel te 
voor de zevende keer te winnen met een verschil van 19 punten op 
Theo van Dam. 
 
De eindstand was als volgt: 
 
Plaats Naam Punten 

1 Tjebbe Kersten 482 
2 Theo van Dam 463 
3 Ben Stegeman 446 
4 Joop Eeuwes 444 
5 Henk Idink 442 
6 Partick Mulder 440 
7 Marian Hoen 431 
8 Berthie Stegeman 422 

 
Na afloop zijn we samen met de jury en helpers gaan eten. Dit jaarlijks 
uitje vond dit keer plaats bij de Chinees op de Zilverkamp. 
 
Tjebbe Kersten 



 
 
 
 
Dit is een nieuwe rubriek wat informatie over alles wat met de 
jeugdleden te maken heeft. 
 
De jeugd commissie is volop bezig om te proberen om een oefenavond 
voor de jeugd van de grond te krijgen.  
De beoogde locatie is het koelhuis, wij zijn nog bezig om dit 
gerealiseerd te krijgen We zien dat dan als volgt: tamboers , vendeliers 
, kruisboog jeugd / en. vendeliers. 
Als dit allemaal  kan, dan hebben de jeugdleden ook meer contact met 
elkaar en zeker in de winter maanden. Wat wij ook gaan doen is 
kruisboog schieten , dit in samenwerking met de kruisboogvendel Sint 
Joris. Onze eigen jeugd kan daar aan mee doen en ze kunnen eventueel 
vrienden of andere belangstellenden meebrengen 
De eerste proeven met zo’n jeugdavond waren succesvol. 
In december is er een wedstrijd gehouden voor de jeugdvendeliers. 
  
We zijn ook bezig om voor de jeugd historische kostuums 
te maken in plaats van de witte broek.  

W. v/d Jagt 
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KRUISBOOGSCHIETEN 
 
op 28 december 2004 organiseerden de vendeliers en de 
kruisboogschutters een onderlinge wedstrijd. Dit jaar waren voor het 
eerst ook de jeugdleden aanwezig voor een onderlinge wedstrijd. Om 
zeven uur begonnen we met de wedstrijd. Er werd geschoten op een 
kaart met de afbeelding van een appel. De appel was verdeeld in het 
aantal vakken waar de punten in stonden. Onder grote hilariteit werd er 
ook nog geschoten op oliebollen. Na een ruim uur schieten was de 
uitslag bekend: 
Koos Eerden  73 punten winnaar wisselbeker 
Jeff Lentjes  72 punten 
Jan Giesen  69 punten 
Mike Berendsen 67 punten 
Matthijs Hermeling 65 punten 
Melvin Pauwelsen 53 punten 
Brandon Pals  51 punten 
Sjoerd Wannet 49 punten 
 
Na de jeugdwedstrijd volgde de strijd tussen de vendeliers en 
kruisboogschutters. Het was weer een spannende strijd met over en 
weer scherpe opmerkingen.  Met een klein verschil hebben de 
kruisboogschutters 
(weer) gewonnen. We 
kunnen terugkijken op 
een geslaagde avond, e
de onderlinge 
broederschap zal hier 
zeker door versterken. 
Het is voor een 
herhaling vatbaar. 

n 

 
 

J. Eeuwes 
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GILDEN  ARCHIEF  STUDIE COMMISSIE  (GAS) 
 
Binnen de Gilden zijn diverse commissies actief om de leden meer bij de 
activiteiten van de gilden te betrekken. Een van de commissies is de GAS 
commissie. (Gilden Archief  Studie commissie)  Deze commissie houd zich 
o.a. bezig met het archiveren van het Gildenarchief zoals foto’s, publicaties, 
geschenken en het Gildenzilver. 
De commissie bestaat uit de Gildenbroeders, Jan Wannet, Hugo Vermaas, 
John Kradolfer en Henk Eerder. 
 
Wij als Gilden mogen met recht trots zijn op onze bezittingen maar 
deze, vaak zeer kostbare, bezittingen moeten ook voor de toekomst 
beschermd en beschreven worden.  
En gelukkig is er op dit gebeid ook al heel wat gebeurd.  Zo is het 
Gildenzilver beschreven in het boek “Huissens Gildenzilver vanaf 1554” zijn 
de oude notulen boeken gerestaureerd en geconserveerd en worden deze 
digitaal vastgelegd. En onlangs zijn vier oude vaandels gerestaureerd en 
hangen deze te pronken in onze Gildenkapel. 
 
Maar ook het archiveren en beschrijven van o.a. foto’s, videobanden, dia’s en 
publicaties behoort tot de activiteiten van de GAS commissie.  
Vanuit de GAS commissie is een werkgroep samengesteld voor het grote 
fotoarchief.  
Dit archief is inmiddels gesorteerd en zal binnenkort in fotoboeken worden 
geplakt. Ook zal een groot gedeelte van de foto’s gedigitaliseerd en 
opgeslagen worden.  
 
Ook probeert de commissie de Gilden op allerlei manieren in Huissen te 
promoten, met o.a. bezoeken aan scholen, lezingen en zijn er al enkele ideeën 
uitgewerkt om weer een open dag te organiseren. 
 
De genoemde publicaties en restauraties worden mede mogelijk gemaakt door 
sponsors, waarvoor onze dank, maar ook de makers van de stellages en 
vitrinekasten en alle medewerkers willen wij hierbij bedanken voor hun 
medewerking.   
 
Namens de GAS commissie. 
 
Hugo Vermaas  



HET GILDENARCHIEF 
 
Soms krijgen we ook weer nieuwe aanwinsten voor het archief.  
Op meizondag kregen we een kopie van een brief uit 1949. Van Ignace 
Hoen mochten we de originele Katholieke Illustratie uit 1936 
ontvangen met de beschrijving van het Gildenfeest. We hadden tot nu 
toe alleen maar kopieën hiervan. Van J. Elings kregen we map met 
verschillende originele krantenknipsels uit 1936 en 1956. En vele 
andere knipsel uit verschillende jaren.. Deze knipsels zijn een zeer 
interessante en waardevolle aanvulling voor ons archief.  
Er zat zelfs een boekje van het Gilde en schuttersfeest van juni 1951,  
een voor mij onbekend boekje.  
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 Boekje Gildenfeesten 1951 
 

Fragment van een 
krantenknipsel uit de 
Geldelander van mei 1936 
met daarin een verslag hoe 
de Gilden zich opmaken 
voor het grote feest in 
1936. 
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Juli 1936, De Gelderlander. Deze foto is in het Gildenarchief, maar we 
wisten nooit waarom deze foto van alleen de vendeliers is gemaakt. Dat 
is nu duidelijk geworden want de tekst onder de foto luid: 
“Naar wij vernemen hebben de bekende Huissense vendelzwaaiers van 
het Olympisch Comite een uitnoodiging ontvangen om tijdens de 
Olympische Spelen gedurende 14 dagen naar Berlijn te komen om 
demonstraties te geven. Hierbij een plaatje van de Huissensche 
vendeliers”.  
 
De bedoeling is om het archief ook “open “te stellen voor leden. Wij 
als archief en studie commissie zijn van plan om in de wintermaanden 
enkele avonden de “kasten te openen”. We zijn dan bezig met ons 
archief en een ieder die intresse heeft kan dan komen kijken wat we als 
Gilden allemaal bezitten. We houden U hiervan op de hoogte.  

Jan Wannet. 
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PAGINA: 
DODEN HERDENKING 
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PAGINA: 
KONINGINNEDAG 
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VAANDELS  
Zondag 1 mei 2005  

 
Sint Gangulphusdag, ook wel meizondag genoemd, was voor ons een 
speciale dag. Allereerst is het de patroonsdag van Sint Gangulphus, de 
beschermheilige van het Gilde, en van de stad Huissen. De tweede 
feestelijke gebeurtenis is het terugplaatsen van vier gerestaureerde 
vaandels in het Gildenkapel. Daarvoor zijn er speciale vitrines gemaakt. 
Die vitrines zijn gemaakt door Theo en Henk Bouwmeister, en Wim 
v/d Jagt heeft ze geschilderd.   
 
Het gaat om twee handbeschilderde Gildenvaandels, een van Sint 
Gangulphus en een van Sint Laurentius. Deze vaandels waren de eerste 
vaandels van na de tweede wereldoorlog. Met de opening van het 
Gildenkapel in 1971 werden ze tegen de muur van het kapel gehangen. 
Helaas heeft de tand des tijds de vlaggen aangetast. De kleuren 
vervaagden en er vielen gaten in de stof. Dat is ook de reden dat de 
vaandels nu in vitrines in het Gildenkapel worden geplaatst.  
 
Het oudste vaandel wat gerestaureerd is is het zogenaamde 
Rouwvaandel. Dit vaandels is in 1863 geschonken door Dhr. Weintjes, 
toen koning van het Sint Gangulphus-Gilde. Hij heeft dit vaandel aan 
de Gilden geschonken onder voorwaarde dat het bij elke begrafenis van 
een Gildenbroeders gebruikt moet worden. En dit gebruik wordt tot op 
de dag van vandaag ook gedaan.  
 
Het laatste vaandel is het vaandel van Sint Gangulphus, een geborduurd 
vaandel. Dit vaandel wordt tijdens de Huissense Umdracht 
(sacramentsprocessie)  meegedragen. 
Op onverklaarbare wijze is het vaandel voor lange tijd verdwenen 
totdat we het in de jaren tachtig van de vorige eeuw weer terug vonden 
in de katholieke kerk van Elst. Hoe het daar terechtkwam weten we 
niet, maar het belangrijkste is dat het weer terug is op zijn plaats. Maar 
het verblijf buiten Huissen heeft ook dit vaandel niet veel goeds 
gedaan. Vooral de geborduurde randen waren zwaar beschadigd .  
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De vaandels zijn vakkundig gerestaureerd door het textielmuseum uit 
Tilburg. Het restauratieatelier  is er vijf maanden mee bezig geweest 
om de vaandels weer te repareren. Dankzij het Forits Fonds Huissen 
waren de Gilden in staat om dit stukje Huissens cultuurgoed weer in ere 
te herstellen. 
 
Dat was ook de reden om er een extra feestelijke dag van de maken. 
Verschillende delegaties van Gilden waren aanwezig   R. Wuyts en 
echtgenote Kanselier o.a. De Nobele Orde uit Antwerpen, Sint Joris 
Gilde uit Braamt en Budel, Antounius broederschap ’s Heerenberg en 
uiteraard ook de schutterijen uit de gemeente Lingewaard.Gilden  
Het was een kleurrijke stoet zijn die vanaf het Gildenhuis naar de 
stadsparochiekerk trok. De aanvang van de Eucharistieviering  begon 
om 10:00. Na de viering werden de vaandels onthuld door dhr. 
Jeurissen van het Fortis Fonds Huissen, en ingezegend door 
aalmoezenier Crolla.  
Na deze feestelijke gebeurtenis vertrokken de Gilden met hun gasten 
door Huissen gaan naar het Gildenhuis, de Gouden Engel. Uiteraard 
volgde er een vendelhulde voor de koningen en alle aanwezige gasten. 
En niet alleen onze eigen vendeliers brachten deze vendelhulde maar 
ook van de gastvendeliers. 
 
Tijdens de feestelijke bijeenkomst kwam A. van den Bosch van de 
Antonius-broederschap uit ’s Heerenberg nog met een leuke brief uit 
hun archief. Deze brief heeft een beetje betrekking op de 
gebeurtenissen van vandaag. De brief is gedateerd 25 april 1949,  
en betreft een verzoek voor een financiële bijdrage voor de aanschaf 
van Gildentrommen. 
Enkele citaten uit de brief: 
 
“ De Gilde viert, de Gilde juicht, dit is een slagzin welke wij helaas op 
financiëel gebied niet kunnen uitroepen” 
“Toen wij in den oorlog zo goed als alles hadden verloren  hebben we 
de handen ineen geslagen om de Gilde weer op vooroologs peil te 



brengen, we hebben nog veel nodig, zo ook b.v. diepe Gildentrommen.” 
De brief werd besloten met: 
“Hopend dat deze aktie mocht slagen en dat wij op Uw volle 
medewerking moge rekenen, verblijven wij 

het actiecomité. 
Het “actiecomité”  bestond uit J. Sluiter, W. Sluiter, J. Timmermans, G. 
Roelofs en M Hendriks.  
We hebben een kopie van deze brief mogen ontvangen voor ons 
archief. In een van de volgende nummers zullen we uitgebreider stil 
staan bij deze naoorlogse actie.   
Ook het Sint Joris-Gilde uit Budel had een cadeau voor ons bij zich, 
een mooie kaars met een afbeelding van hun standaardvlag. De kaars 
zal zeker een plaats krijgen in het Gildenkapel. 
 
Het was een bijzondere en feestelijke dag voor de Gilden, de feestdag 
van de patroonheilige, Sint Gangulphus en de herplaatsing van de 
gerestaureerde vaandels in het Gildenkapel. 
 

Jan Wannet. 
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Foto pag. 22 
Umdracht 1948. Linksboven het gangulphus-vaandel wat gerestaureerd 
is. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oppergeneraal van de Huissense Gilden, Pastoor van Gendt wijde 
zondag na de hoogmis de nieuwe vaandels en trommen van de Gilden. 
Opname in de RK volksbond als noodkerk. 
25 – 04 – 1949 
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HUWELIJK:  
IVAN MATTHIJSSEN EN JACKELIEN KÖNNING 
 
Op 23 april j.l. is onze gildenbroeder Ivan Matthijssen in het huwelijks 
bootje gestapt met Jackelien Könning ( inderdaad dochter van Jan ). 
 
Om kwart over elf is het JA-woord gegeven en is het huwelijk 
bekrachtigd door Wim Roelofs post-commandant van de Huissense 
brandweer waar Ivan onderdeel van uit maakt. Wim was voor deze 
gelegenheid bevorderd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand.  
Vanuit het Stadhuis ging het bruidspaar onder begeleiding van het Sint 
Laurentius en het Sint Gangulphus-Gilde naar de kerk. Na het  
kerkelijk huwelijk ontving het paar een vendel hulde van het Gilden. 
Na dit hoogtepunt is het paar foto’s wezen maken op de diverse mooie 
plekjes die Huissen rijk is. 
 
De middag werd met familie gevierd en de dag werd met een feest 
afgesloten.  
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40 JARIG HUWELIJK VAN  
THEO EN MIEN  BOUWMEISTER. 
 
Zij hebben dit samen met kinderen en kleinkinderen ,familie en 
kennissen gevierd op 24 april 2005. Het was een heel mooi feest en erg 
gezellig, van het gilden hadden zij de vendeliers uitgenodigd. Speciaal 
verzoek van de kinderen was neem een fles wijn mee met daar op iets 
persoonlijks of iets van hun tweeën., het was een prachtig gezicht hoe 
sommigen zeer creatief waren in het versieren van de fles. 
Het gilden wenst Theo en Mien en kinderen nog heel veel goeds toe in  
goede gezondheid. 
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HET VERHAAL ACHTER ZILVER (2) 
 
De titel van deze rubriek is in onderstaand stukje niet geheel van 
toepassing .  
De rubriek gaat deze keer namelijk over niet zilveren voorwerpen. 
 
Ons Gilden bezit naast de vele zilveren schilden en herinneringsplaten 
ook niet zilveren voorwerpen zoals schilden, een groot aantal 
herinneringsplaten, medailles en lauwerkransen. Deze voorwerpen zijn 
dus vervaardig uit andere metalen. De verschillende materialen zal ik in 
dit artikel even noemen. 
 
De niet zilveren koningsschilden en enkele herinneringsplaten zijn 
vervaardigd uit het materiaal alpaca.  
Alpaca ook wel ‘nieuw zilver’ genoemd bevat in het geheel geen zilver 
maar is een zilverkleurige metaal en bestaat uit een legering van koper, 
nikkel en zink. Het nadeel van dit materiaal is dat het snel dof wordt en 
regelmatig gepoetst moet worden. Om dit tegen te gaan werden 
gebruiksvoorwerpen, zoals kandelaars en vazen langs elektronische 
weg verzilverd. Ook enkele in ons bezit zijnde platen zijn zo verzilverd.  
Ook zijn er enkele herinneringsplaten vervaardigd uit alpaca maar zijn 
deze voorzien van een laagje chroom. Voorwerpen vervaardigd uit 
alpaca hebben ook geen keurmerk. Bij een plaat is het woord alpacca 
ingeslagen.  
 
De in ons bezit zijnde voorwerpen van alpacca zijn in de afgelopen tijd 
schoongemaakt en voorzien van een laagje zilver. Ze zijn nu voor 
iedereen weer te bewonderen in onze vitrines in de Gildenkamer. 
 
Op de vele concoursen waar wij als Gilden zijn geweest werden ook zo 
velen herinnering- of prijsmedailles uitgereikt. De meeste medailles 
zijn vervaardigd uit de materialen brons of messing. Brons is een 
legering van koper met tin en eventueel een klein beetje zink. Messing 
ook wel “geel koper” genoemd is een legering van koper en zink. Brons 
is donkerder van kleur dan messing. Ook deze zijn te bewonderen in 
onze vitrines in de Gildenkamer. 



 
Enkele van de hier bovengenoemde voorwerpen zullen ook in het 
nieuwe boek  
“de schatten van de Gilden” nader beschreven worden omdat zij van 
historische waarden zijn. 
 
Tot het volgende artikel. 
Hugo Vermaas 
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ACTIVITEITENKALENDER 2005 
 
GILDEN VAN SINT GANGULPHUS EN SINT LAURENTIUS EN 
ST.JORIS 
Datum Activieteiten 

2005 2005 
29-mei Huissense Umdracht 

12-jun Aanbestedingsvergadering 

12-jun Ledenvergadering 

25-jun Beleg en Ontzet 

26-jun Vogel en Koningschieten 

10-jul Afrekeningsdag + Jaarfeest  

2-aug Huissensedag 

7-aug Laurentiusdag 

?? Jeugdkoning schieten 

21-aug Gemeente Koningschieten 

28-aug Kerkwijding 

4-sep Federatie Schuttersdag 

8-sep Groot bestuurvergadering 

11-sep Ledenvergadering 

3-nov Groot bestuurvergadering 

6-nov Ledenvergadering 
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