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Voor	u	ligt	alweer	de	tweede	edi@e	van	de	29ste	jaargang	van	de	Huissense	Gildenkroniek.	Sinds	
de	 edi@e	 van	 mei	 hebben	 wij	 als	 gilden	 weer	 talloze	 ac@viteiten	 gehad	 en	 evenementen	
bijgewoond.		

Hoogtepunt	 is	 natuurlijk	 ons	 feestweekend,	 de	Huissense	Gildenfeesten.	Daarover	 in	 deze	 kroniek	
ruim	aandacht.	Daarnaast	besteden	we	aandacht	aan	een	bijzondere	reis	naar	Kleef.		

Veel	leesplezier.	

REDACTIONEEL

Veel	te	vertellen
Tweede	editie,	19ste	jaargang	 	Jan	Giesen
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Umdracht	2016



Op	 zondag	 26	 juni	 en	 onder	 een	 dreigende	 weersvoorspelling	 vertrokken	 de	 gilden	 gekleed	 in	
regenjassen	 naar	 het	 schiePerrein	 op	 het	 Raadhuisplein.	 Toen	 we	 op	 het	 Raadhuisplein	
arriveerden,	ging	de	zon	bijna	schijnen	en	hebben	we	het	op	een	klein	buitje	na	droog	gehouden.	
Iedereen	was	enthousiast	dat	we	weer	met	de	9	mm	geweren	konden	schieten.	De	eerste	vogel	lag	
in	know	@me	aan	de	grond.	De	tweede	vogel	duurde	iets	langer.		

Zo	was	het	ook	met	het	koningschieten.	De	klos	van	het	LaurenNusgilde	had	41	schoten	nodig,	die	
van	 het	 Gangulphusgilde	 101	 schoten.	 Bij	 het	 Sint	 LaurenNusgilde	was	 er	maar	 1	 kandidaat,	 Ivan	
MaHhijssen,	maar	hij	moest	wel	even	laten	zien	dat	hij	de	klos	naar	beneden	kon	schieten.		

De	Gangulphianen	hadden	3	kandidaten,	te	weten	William	Saat,	Albert	Janssen	en	Henri	Hermeling.	
Net	voor	het	100e	schot	werd	het	spannend.	William	Saat	schot	het	merendeel	van	de	klos	weg	en	
hij	 liet	een	splinter	staan	voor	de	volgende	kandidaat.	Henri	Hermeling	wist	deze	splinter	niet	naar	
beneden	 te	 schieten,	echter	Albert	 Janssen	 liet	 zich	de	kans	niet	ontglippen	en	 schoot	het	 laatste	
stukje	naar	beneden.		

Bij	de	jeugd	werd	er	geschoten	om	de	beste	schuHer	van	de	dag.	Na	80	schoten	wist	Ole	Kradolfer	
het	laatste	stukje	weg	te	schieten		

GILDENNIEUWS

Ivan	Mathijssen	en	Albert	Janssen	loning	Huissense	gilden
Nieuwe,	maar	toch	vertrouwde	koningen
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Albert	Janssen	is	koning	St.	Gangulphusgilde
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VERVOLG:	
Ivan	Mathijssen	en	Albert	Janssen	koning	Huissense	gilden

Ivan	Mathijssen	viert	dat	hij	koning	is	van	het	St.	Lauren[usgilde

Ole	Kradolfer	is	Beste	Schu]er	St.	Antoniusvendel



Zaterdagmiddag	25	juni	werd	om	17:00	een	bijzonder	paneel	onthuld.	Het	paneel	staat	op	de	dijk	
tegenover	 de	 Piet	 Eversstraat.	 Het	 is	 een	 bijzonder	 paneel,	 omdat	 het	 verteld	 over	 de	 slag	 om	
Huissen	in	1502.	Die	slag	werd	gewonnen	door	de	Huissenaren	en	Huissen	bleef	daardoor	nog	tot	
1816	Duits.	Bij	de	onthulling	was	dan	ook	een	grote	delega@e	uit	Kleef	aanwezig.	De	onthulling	
werd	gedaan	door	de	burgemeester	van	Kleef,	Sonja	Northing	en	wethouder	Johan	Sluiter.	

Elk	 jaar	herdenken	de	Huissenaren	nog	
het	Beleg	en	Ontzet	van	Huissen.	Dat	is	
de	 slag	 om	 Huissen	 in	 1502.	 De	
toenmalige	hertog	van	Gelre,	Karel	 van	
Gelre	 was	 Huissen	 een	 doorn	 in	 het	
oog.	 Huissen	 was	 namelijk	 onderdeel	
van	het	Hertogdom	Kleef,	een	vijand	en	
concurrent	 van	 Gelre.	 Met	 een	 groot	
leger	 sloeg	 de	 hertog	 van	 Gelre	 het	
beleg	 om	 Huissen.	 Uiteindelijk	 werden	
de	 Huissenaren	 ontzet	 door	 legers	 uit	
Kleef	 en	 vond	 er	 een	 grote	 slag	 in	
de	 uiterwaarden	 plaats.	 	 Jan	 Wannet	
(Generaal	van	de	Huissense	gilden):	"Elk	
jaar	herdenken	en	spelen	wij	als	gilden	deze	slag	na.	Door	de	dapperheid	van	de	schuHersgilden	en	
de	overmacht	van	de	Kleefse	troepen	bleef	Huissen	uit	Gelderse	handen.	Het	paneel	verteld	dan	ook	
het	verhaal	van	die	slag	en	de	herdenking	van	die	slag.	Zodat	herinnering	aan	deze,	voor	Huissen,	
belangrijke	slag	niet	verloren	gaat.”	

Emile	Smit	(VoorziHer	Historische	Kring	Huessen):	"Enige	jaren	geleden	hebben	we	op	oude	kaarten	
het	Gelders	kerkhof	kunnen	vinden.	Als	je	voor	het	paneel	staat	kijk	je	recht	de	uiterwaarden	in	op	
het	oude	Gelderse	kerkhof.	Uiteindelijk	werd	in	Huissen	in	1816	bij	Gelderland	gevoegd	en	inmiddels	
is	 het	 nog	 steeds	 onderdeel	 van	 de	 provincie	 Gelderland.	 Vandaar	 dat	 ook	 de	 Gelderse	
gesneuvelden	aandacht	verdienen.	Met	dit	Paneel	heee	het	Beleg	en	Ontzet	een	monument	erbij,	
waar	ook	voor	de	toerist	en	de	Huissenaar	informaNe	wordt	gegeven	over	het	Beleg	en	Ontzet.”	

Het	paneel	kwam	tot	stand	door	samenwerking	van	de	gemeente	Lingewaard,	de	Huissense	gilden,	
Historische	 Kring	 Huessen,	 Euroregio,	 Frank	 Jeurissen	 graveertechniek	 en	 Exodus.	 De	 teksten	 zijn	
geschreven	 door	 Emile	 Smit	 en	 Sjoerd	Wannet,	 de	 lay-out	Max	 Bozon.	 De	 foto’s	 zijn	 grotendeels	
aiomsNg	uit	het	gildenarchief,	Historische	Kring	Huessen	en	Harry	ten	Have.

GILDENNIEUWS

Herdenkingspaneel	Beleg	en	Ontzet	van	Huissen	onthuld
Nieuw	monument	voor	Huissense	gilden
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VERVOLG:	
Herdenkingspaneel	Beleg	en	Ontzet	van	Huissen	onthuld

Het	herdenkingspaneel	wordt	onthuld	door	burgemeester	Sonja	Northing	van	de	stad	Kleef	en	
wethouder	Johan	Sluiter	van	de	gemeente	Lingewaard

Het	paneel	wordt	
geplaatst



Vrijdagavond	 24	 juni,	 aan	 de	 vooravond	 van	 de	 slag	 brachten	 de	 vendeliers	 van	 het	 St.	
Lauren@usgilde	een	vendelhulde.	Geert	is	enkele	weken	teruggevallen	en	na	de	opera@e	is	hij	nu	
aan	het	revalideren	in	de	Lingehof	te	Bemmel.	Later	zal	hij	voor	verdere	revalida@e	naar	Lent	gaan.	

Voor	een	ras	Huissenaar	en	gildebroeder	is	het	soms	wel	slikken	om	zover	van	Huissen	te	verblijven.	
Maar	 hij	 zal	 vast	 en	 zeker	weer	 terugkomen	 naar	 Huissen,	 als	 de	 nieuwbouwplannen	 van	 Sancta	
Maria	 klaar	 zijn.	 De	 LaurenNanen	 brachten	 hem	 de	 vendelhulde	 als	 eerbetoon.	 Hij	 was	 zichtbaar	
ontroert,	ver	van	“zijn”	Huissen,	is	duidelijk	dat	ze	hem	niet	vergeten!

GILDENNIEUWS

St.	Laurentiusgilde	geeft	vendelhulde	bij	Geert	van	Dalen
Grote	verassing	op	vrijdag	voor	gildenfeesten
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Op	 zondag	 29	 mei	 2016,	 voor	 aanvang	 van	 de	 Huissense	 Umdracht,	 hee\	 Johan	 Evers	 in	 de	
gildenkapel	 een	 medaille	 uit	 1931	 overhandigd	 aan	 de	 Huissense	 Gilden.	 De	 medaille	 werd	 in	
ontvangst	genomen	door	Jan	Wannet,	archivaris	van	de	gilden.		

In	 de	 vor ige	 u i tgave	 van	 de	 Huissense	
Gildenkroniek	 (mei	 2016)	 is	 er	 uitgebreid	 sNl	
gestaan	bij	deze	medaille.	Het	betree	een	medaille	
van	 C.	 Evers.	 Hij	 zou	 deze	 hebben	 gewonnen	 op	
zaterdag	 27	 juni	 1931	 Njdens	 een	 venkelwedstrijd	
Njdens	een	folklorisNsch	feest	in	Utrecht.		

De	Huissense	gilden	zijn	erg	blij	met	de	medaille	en	
deze	zal	een	plaats	vinden	in	de	vitrine		

GILDENNIEUWS

Medaille	1931	overhandigd
Nieuwe	aanwinst	archief	
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Op	 17	 april	 2016	was	 het	 zover	 de	wedstrijd	 om	 de	 Beste	 SchuPer	 van	 St.	 Joris.	Wie	 zou	 deze	
wedstrijd	gaan	winnen.	Normaal	gesproken	zo	het	gaan	tussen	Bep	de	Graaf	en	Tjebbe	Kersten.		
Maar	 een	wedstrijd	 is	 pas	 beslist	 als	 het	 laatste	 schot	 is	 verschoten.	De	wedstrijd	 gaat	 over	 50	
schoten	en	wordt	met	2	personen	op	1	baan	verschoten.	Deze	personen	schieten	om	en	om.		

Tjebbe	 Kersten	 is	 al	 maanden	 niet	 echt	 in	 vorm	 en	 kon	 Bep	 de	 Graaf	 in	 de	 wedstrijden	 en	
oefenavonden	niet	bijhouden,	echter	ook	Bep	had	in	het	begin	het	vizier	nog	niet	op	scherp	staan.	
Halverwege	de	strijd	stond	Bep	de	Graaf	1	punt	voor	Tjebbe	Kersten	was	de	strijd	om	de	derde	plaats	
ook	een	spannende.		

Tussenstand:		
Bep	de	Graaf		 242		
Tjebbe	Kersten		 241		
Ben	Stegeman		 225		
Henk	de	Graaf		 224		
Henry	Hermeling		 223		
Theo	van	Dam		 216		
Berthie	Stegeman		 198		

Na	een	welverdiende	pauze	en	drankje	werd	er	begonnen	aan	de	tweede	serie.	Tjebbe	had	de	pauze	
geen	 goed	 gedaan	want	 de	 eerst	 10	 volgde	 pas	 bij	 het	 6e	 schot,	 terwijl	 Bep	 de	 geode	 vorm	 liet	
blijken	in	de	tweede	serie.	 	Al	snel	bleek	wie	de	winnaar	zou	worden.	Ook	Henk	de	Graaf	zeHe	een	
duidelijk	beter	serie	neer	en	schot	zich	hiermee	naar	de	derde	plaats.		

Bep	de	Graaf	maakte	een	einde	aan	de	serie	van	12	overwinningen	op	rij	door	Tjebbe	Kersten	en	was	
de	terechte	winnaar.		

Eindstand	
Bep	de	Graaf	 488		
Tjebbe	Kersten	 480		
Henk	de	Graaf	 456		
Ben	Stegeman	 452		
Henry	Hermeling	 441		
Theo	van	Dam	 426		
Berthie	Stegeman	 403		

GILDENNIEUWS

Bep	de	Graaf	beste	schutter	St.	Joris
Wedstrijdverslag	van	spannende	strijd	
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2e	NKB	wedstrijd		
Op	 zaterdag	 21	mei	 en	 zondag	 22	mei	 is	 de	 2e	NKB	wedstrijd	 in	Duiven	 verschoten.	 Van	 St.	 Joris	
waren	alleen	Henk	en	Bep	de	Graaf	succesvol.	Henk	werd	1e	in	de	C	klasse	met	186	punten	en	Bep	
de	Graaf	werd	in	de	Opgelegde	Klasse	ook	1e	met	198	punten.	Het	korps	van	St.	Joris	werd	ook	1e	
met	560	punten	in	de	B	Klasse.		

3e	NKB	wedstrijd		
Deze	wedstrijd	in	juni	was	iets	verder	van	huis,	namelijk	in	Roermond.	Echter	St.	Joris	heee	niet	voor	
niets	zover	in	de	auto	gezeten.	Henk	de	Graaf	werd	2e	in	de	C-klasse	met	188	punten.	Bep	de	Graaf	
had	de	perfecte	score	van	200	punten	en	werd	1e	in	de	Opgelegde	klasse.	 	Tjebbe	Kersten	eindelijk	
weer	een	normale	score	van	195	neer	te	zeHen.	Jammer	alleen	van	de	8	in	het	laatste	schot.	En	door	
een	normale	score	van	Ben	Stegeman	van	188	punten	wist	het	korps	wederom	1e	te	worden	in	de	B-
klasse.		
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VERVOLG:	
Bep	de	Graaf	beste	schutter	St.	Joris

huessensche poort
optiek

Uw zicht- en  
hoorspecialist

Langestraat 64, Huissen
(026) 325 19 74

info@polmanopticiens.nl
www.polmanopticiens.nl

Uw veelzijdige 
vakman 

voor al uw klussen:
 

 Tegelwerk 

 

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

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:  

Theo Peek 
Beukenstraat 7 
6851 HH Huissen 
Tel. 026 - 325 00 51, Mob. 06 - 42 10 08 81  
theopeek@klussenier.nl, www.klussenier.nl 

Tegelwerk - Onderhoud - Timmerwerk 
 Metselwerk - Badkamers - Renovatie ADVERTENTIE



n	de	Ridders	van	Gelre,	een	nieuw	geschiedenis	van	programma	van	omroep	Gelderland,	gaan	Bas	
Steman	en	René	Arendsen	de	strijd	aan	om	de	rijke	geschiedenis	van	Gelderland	op	de	kaart	 te	
zePen.	 Dit	 chauvinis@sch	 programma	 start	 op	 maandag	 5	 september	 en	 behelst	 zes@en	
afleveringen.		

Een	van	die	zesNen	afleveringen	zal	helemaal	 in	het	
teken	staan	van	het	Beleg	en	Ontzet	van	Huissen.	De	
Ridders	deden	namelijk	op	zaterdag	25	juni	mee	aan	
de	gevechten	rond	de	slag	om	Huissen.		Ridder	René	
raakte	zelfs	gewond	aan	zijn	hoofd.	 	Kijk	voor	meer	
informaNe	 over	 dit	 bijzondere	 programma	 op	
Omroepgelderland.nl/riddersvangelre		

GILDENNIEUWS

Ridders	van	Gelre	bij	slag	om	Huissen
Programma	Omroep	Gelderland	gaat	terug	naar	1502
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e	plech@ge	inves@tuur	2016	zal	worden	gehouden	op	zaterdag	26	november.	Vorig	jaar	@jdens	het	
40-jarig	bestaan	van	de	orde	werd	dit	uitgebreid	gevierd	in	het	stadhuis	te	Antwerpen.		

In	 2016	 zal	 de	 plechNge	 invesNtuur	 niet	 in	 Antwerpen	 plaatsvinden	
maar	 in	het	stadhuis	 te	Gendt	 (B)	 In	september	komt	de	kanselarij	 in	
vergadering	bijeen,	daarna	zullen	er	meer	bijzonderheden	zijn	over	de	
plechNge	 invesNtuur.	 Kijk	 voor	 meer	 informaNe	 over	 de	 orde	 op:	
nobeleordepapegay.com

GILDENNIEUWS

Plechtige	Investituur	Nobele	Orde	dit	jaar	in	Gent
Prachtige	Gentse	stadhuis	als	decor
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Stadhuis	van	Gent



De	SchuPerij	Gijsbrecht	van	Aemstel	van	Doornenburg	en	Honderd	Morgen	hee\	de	organisa@e	
toegewezen	 gekregen	 van	 de	 EGS	 HerbsPagung	 2016.	 Dit	 is	 een	 tweedaagse	 samenkomst	 van	
afgevaardigden	 van	 alle	 schuPersfedera@es	 uit	 Europa.	 EGS	 is	 de	 abor@ng	 voor	 Europese	
Gemeenschap	van	Historische	SchuPersgilden.	Deze	grote	Europese	SchuPersorganisa@e	zet	 zich	
in	voor	een	verenigd,	Christelijk	Europa	met	als	devies:	“PRO	DEO	–	PRO	EUROPAE	CHRISTIANAE	
UNITATE	–	PRO	VITA”	(voor	God	–	voor	een	verenigd,	Christelijk	Europa	–	voor	het	leven).		

Zich	 bewust	 van	 de	 geschiedenis	 van	 de	 verschillende	 deelnemende	 groeperingen	 kiezen	 de	
schuHers	en	gilden	 in	Europa	voor	een	gezamenlijke	weg	naar	het	gemeenschappelijke	doel.	Door	
begrip	te	hebben	voor	elkaar	en	oog	te	hebben	voor	de	onderlinge	verschillen	in	ontwikkeling	tussen	
de	 veelkleurige	 tradiNes	 van	 de	 leden	 wordt	 ook	 een	 goede	 band	 tussen	 de	 Europese	 volkeren	
verwezenlijkt.	Het	gebroederlijk	samen	optrekken	versterkt	de	Europese	eenheid	en	bevordert	het	
vreedzaam	 samenleven	 in	 Europa.	 Elke	 drie	 jaar	 vindt	 ergens	 in	 Europa	 het	 Europees	
SchuHerstreffen	plaats.	De	 laatste	keer	was	 in	2015	 in	het	Duitse	Peine.	Twee	keer	per	 jaar	(in	het	
voor-	 en	 najaar)	 komen	 de	 afvaardigingen	 bij	 elkaar	 voor	 een	 vergadering.	 De	 zogenoemde	
najaarsvergadering	(HerbsHagung)	vindt	dit	jaar	plaats	op	19	en	20	augustus	in	Doornenburg.	

Vrijdag	19	augustus		
10.00	uur			 Presidium	bij	hotel	Van	der	Valk	in	Lent-Nijmegen		
14.00	uur			 Vertrek	per	bus	naar	Doornenburg		
15.00	uur			 Ontvangst	door	het	college	van	Burgemeester	en	Wethouders	van	de	gemeente		
	 Lingewaard	op	kasteel	De	Doornenburg		
15.45	uur			 Besloten	bijeenkomst	voor	de	invesNtuurskandidaten	in	de	kapel	van	het	kasteel.		

16.30	uur			 Rondgang	met	muziek	naar	de	R.K.-kerk.		
17.00	uur			 Heilige	InvesNtuursmis	in	de	St.	MarNnuskerk	te	Doornenburg.	Maar	liefst	23		
	 schuHers	uit	Europa	worden	geridderd	en	opgenomen	in	de	Europese	orde	van	de		
	 Heilige	SebasNanus.	De	voorgangers	Njdens	deze	plechNge	mis	zijn	monseigneur		
	 Hoogeboom	namens	het	aartsbisdom	Utrecht,	Vicaris	Pauw	uit	Arnhem	en	pastoor		
	 Peters	namens	parochie	De	Levensbron.		
19.00	uur	 Gelegenheid	tot	het	feliciteren	van	de	gedecoreerden.		
Aansl.	 Opening	plaats	van	het	Redoutes-spektakel	van	Het	Geluk	van	Lingewaard		
Aansl.	 DemonstraNe	Gelders	vendelzwaaien	
20.00	uur	 In	het	SchuHersgebouw	krijgen	de	EGS-gasten	en	de	gedecoreerden	een	diner.		
	 TegelijkerNjd	start	in	het	SchuHersgebouw	de	Europese	SchuHersfeestavond	met		
	 muzikale	begeleiding	van	Vision	Music.	De	toegang	is	voor	iedereen	graNs!		

Zaterdag	20	augustus		
10.00	uur		 Plenaire	vergadering	door	de	EGS	in	het	SchuHersgebouw		
10.00	uur		 Nevenprogramma:	rondleiding	kasteel	De	Doornenburg		
12.30	uur		 Gezamenlijke	lunch	in	het	SchuHersgebouw		
13.15	uur			 Einde	

GILDENNIEUWS

Doornenburg	organiseert	EGS	Herbsttagung	2016
Pro	Deo	-	Pro	Europea		Christiana	Unitate	-	Pro	Vita
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016	is	een	jaar	met	een	verscheidenheid	aan	gildeac@viteiten.	Naast	de	Huissense	ac@viteiten	zijn	
er	ook	concoursen	en	gebeurtenissen	van	de	kringen	binnen	de	Gelderse	federa@e.	Maar	ook	de	
Brabantse	 en	 Limburgse	 federa@es.	 Al@jd	 leuk	 om	ook	 die	 dagen	 eens	 te	 bezoeken	 en	meer	 te	
ontdekken	 van	 het	 gilde	 en	 schuPerswezen	 in	 Nederland.	 Eventueel	 met	 een	 delega@e	 van	
gildenbroeders	kunnen	we	verschillende	ac@viteiten	bezoeken.	

Agenda	Gilden	Huissen:		
07	augustus	 LaurenNusdag	Huissen		
19	augustus		 Najaarsvergadering	EGS	Doornenburg		
28	augustus		 Kerkwijding	OLV	ten	Hemelopneming	Huissen-stad	Huissen		
23	oktober		 Najaarsledenvergadering	Gilden	Huissen		

Nobele	Orde	van	de	Papegay:		
24	september		 Bijeenkomst	kanselarij	Nobele	Orde		
26	november		 PlechNge	invesNtuur	Nobele	Orde	v/d	Papegay,	Antwerpen		

Agenda	Gelderse	federa@e	Sint	Hubertus:		
19	augustus		 Najaarsvergadering	EGS	Doornenburg		
23	oktober		 Bielemannen	treffen	Gaanderen		
04	september		 SchuHersfeesten	Amsterdam,	Amsterdam		
18	september		 FederaNedag	Gelderse	FederaNe	schuHersgilde	Nieuw	Wehl		
06	november		 Marketentsters	treffen	Babberich		

Agenda	Noordbrabantse	Federa@e	van	SchuPersgilden:		
8	oktober		 Hoofdliedendag	’s	Hertogenbosch		

Agenda	LimburgschuPersfedera@e:		
26	oktober		 Oktoberfeesten	SiHard,		SiHard		

Voor	meer	gilden-	en	schu]ersnieuws:	Schu]erij.startkabel.nl	

GILDENNIEUWS

Gildenagenda
Veel	verscheidenheid	aan	activiteiten
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Zo’n	160	veteranen,	vaak	in	gezelschap	van	hun	partner	of	begeleider,	gaven	acte	de	préséance,	op	
de	6e	Lingewaardse	veteranendag	in	de	Buitenpoort	te	Huissen.	

Bij	het	binnenkomen	werden	de	gasten	opgevangen	door	enthousiaste	goed	gemutste	medewerkers	
van	de	gemeente	Lingewaard	en	voorzien	van	een	anjer	en	een	badge	met	daarop	hun	naam	en	de	
uitzending(en).	

De	 gasten	 die	 slecht	 ter	 been	 waren	 of	 anderszins	 hulpbehoevend	 werden	 door	 leden	 van	 de	
Huissense	 Gilden	 van	 St.	 Gangulphus	 en	 Sint	 LaurenNus,	 in	 14e	 eeuwse	 kledij,	 naar	 hun	 plaats	
begeleid.	

Door	 Robert	 Braam,	 de	 iniNaNefnemer	 van	 het	 museum	 Niemandsland	 en	 het	 Betuws-	 Oorlogs	
InformaNecentrum	 (www.boic.nl),	 zijn	 een	 aantal	 aHributen	 uit	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	
tentoongesteld.	Ook	konden	de	gasten	foto’s	bekijken	die	door	medeveteranen	zijn	meegebracht.	
Deze,	geheel	door	de	gemeente	Lingewaard,	georganiseerde	veteranendag	blonk	uit	in	respectvolle	
presentaNe,	organisaNe	en	gastvrijheid.

ACTIVITEITEN

6e	Lingewaardse	Veteranendag	begeleid	door	Gilden
160	veteranen	in	Buitenpoort
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Aan	 de	 heroïek	 @jdens	 de	 het	 vuurgevecht	 hee\	 het	 zeker	 bijgedragen,	 de	 regen,	 maar	
comfortabel	 was	 het	 niet.	 Dat	 liet	 ons	 niet	 tegenhouden	want	 de	 troepen	 van	 Karel	 van	 Gelre	
lagen	voor	de	poorten.		

In	 de	 vroege	 ochtend	 was	 ons	 een	 bericht	 bereikt.	 De	 Hertog	 van	 Gelre	 was	 van	 plan	 een	
verrassingsaanval	te	plegen	op	onze	stad.	Tot	zover	de	verrassing.	Wij	bereiden	ons	voor	en	tegen	de	
Njd	dat	Karel’s	troepen	uit	het	niets	als	waren	ze	de	gasten	op	een	surprise-party	opdoken	keken	wij	
minder	verrast	de	jarige	op	waar	je	zo’n	feest	doorgaans	voor	organiseert.	Omdat	wij	op	de	hoogte	
waren	van	hun	komst	konden	wij	voordat	zij	de	stad	in	hadden	liepen	de	poorten	sluiten.		

Deze	mislukte	aanval	deed	Karel	overgaan	tot	het	beleg	van	Huissen.	Hij	zeHe	zijn	tenten	op	enkele	
honderden	meters	 	 achter	 de	 stadsmuren	 op,	 zo	 ongeveer	 net	 achter	 de	 Albert	 Heijn.	Maar	 wij	
waren	niet	voor	één	gat	gevangen.	Wij	hongeren	niet	zo	snel	uit.	

Dat	demonstreerde	wij	vrolijk	Njdens	een	parNjtje	vissen	in	de	strang.	De	heren	gelderse	probeerde	
ons	hierbij	nog	te	belagen	maar	wederom	mislukt.		

Na	een	belegering	van	ruim	een	maand	die	gek	genoeg	maar	een	paar	uur	leek	te	duren	was	het	Njd	
voor	de	ulNeme	confrontaNe.		

De	regen	die	inmiddels	voor	een	dramaNsch	decor	had	gezorgd	bleef	nog	even	haar	werk	doen	en	zo	
trokken	 wij	 naar	 het	 strijdterrein.	 Aldaar	 gingen	 de	 beide	 kampen	 het	 gevecht	 met	 elkaar	 aan.	
Uiteindelijk	 won,	 precies	 zoals	 de	 legende	 ons	 oplegt,	 de	 stad	 Huissen	 en	 gingen	 we,	 volledig	
doorweekt,	op	zegetocht	door	de	stad.

ACTIVITEITEN

Beleg	en	ontzet	van	Huissen	2016:	Vanuit	de	stad
Doorweekte	overwinning	 	 						Jan	Giesen
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VERVOLG:	
Beleg	en	ontzet	van	Huissen	2016:	Vanuit	de	stad
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VERVOLG:	
Beleg	en	ontzet	van	Huissen	2016:	Vanuit	de	stad

ADVERTENTIE



Een	belangrijk	jaar	1502.	Huissen	floreerde	op	dat	moment.	En	voor	de	eigenaren	was	de	tol	die	op	
de	Rijn	 geheven	werd	erg	 lucra@ef.	Dat	 vond	Hertog	Karel	 van	Gelre	dus	ook.	Hij	wilde	Huissen	
innemen.	Het	 zou	 las@g	 zijn	om	door	de	hoge	 stadsmuren	 te	geraken,	dus	daarom	deed	hij	 iets	
anders.	De	hertog	liet	zijn	troepen	de	stad	belegeren.		

Op	die	manier	zouden	de	Huissenaren	niet	aan	eten	kunnen	komen.	Het	vallen	van	Huissen	zou	een	
kwesNe	 van	Njd	 zijn.	Waar	 de	 hertog	 niet	 aan	 gedacht	 had	was	 dat	 er	 genoeg	 groente	 verbouwd	
werd	en	dat	er,	uit	de	Rijn,	 genoeg	gevist	 kon	worden	om	het	even	uit	 te	houden.	Meer	dan	een	
maand	 hebben	 de	 Gelderse	 troepen	 voor	 de	 muren	 gelegen.	 Genoeg	 Njd	 voor	 het	 Kleefse	
ontzepngleger	om	naar	Huissen	te	komen	om	het	te	ontzeHen.	Na	een	bloederige	slag	werd	Karel	
van	Gelre	verslagen.	De	Huissense	gilden	herdenken	dit	nog	ieder	jaar.	

Relaas	van	de	Gelderse	generaal		
Arnhem	1502		

Daar	stonden	we	weer,	voor	de	poorten	van	het	stadje	Huissen.	En	de	poort	werd	maar	niet	geopend.	
Al	 een	maand	waren	we	 de	 stad	 Huissen	 al	 aan	 het	 belegeren.	 En	 ze	 weigerden	 om	 de	 poort	 te	
openen.	De	“bonte	koe”	het	grootste	kanon	van	ons	Gelders	leger	was	al	ingezet.		

Na	een	maand	hier	in	de	polder	te	hebben	gezeten	was	mijn	leger	toch	behoorlijk	uitgedund.		

Versterking	van	de	Ridders	van	Gelre	mocht	ook	al	niet	baten.	De	wildeman,	zo	noemen	wij	hem,	was	
al	de	stad	 ingekropen.	Via	het	riool	of	zo,	hij	zag	eruit	als	een	wildeman,	woest	en	smerig.	Hij	had	
toch	wat	verwarring	kunnen	schoppen,	maar	ook	dat	mocht	niet	baten.	De	hertog	Karel	van	Gelre	
werd	ongeduldig.	Dus	we	besloten	dan	maar	om	de	stad	aan	te	vallen.	Met	enige	zorg	ac[veerde	we	
de	 soldaten.	 Maar	 toen	 kwam	 er	 hulp.	 Het	 huurlingenleger	 “de	 Gouwe	 Draak”	 arriveerde.	 Zeer	
gemo[veerde	 strijders.	Als	 eerste	 vielen	we	de	 vissers	aan	die	net	 iets	buiten	de	poort	waren.	We	
verjoegen	ze	met	veel	 lawaai	en	de	visvangst	was	onze	buit.	Ze	vluchten	als	bange	wezels	naar	de	
stad.	Vol	zelfvertrouwen	stonden	we	voor	de	poort.	De	inwoners	kwamen	naar	buiten	en	we	dachten	
eindelijk	ze	geven	zich	over.	Maar	ze	hadden	eensklaps	een	vuur	gestookt	en	vielen	ons	aan.	Alsof	we	
daar	bang	voor	waren.	Wij	stormden	op	hen	af,	van	alle	kanten	hoorde	je	de	strijdkreten.		

De	 huurlingen	 waren	 in	 woord	 onovertreffelijk.	 De	 Ridders	 van	 Gelre	 waren	 al	 snel	 gewond.	
Plotsklaps	kwamen	vanuit	de	flank	ruiters	aan.	Onze	ruiters,	Nee	de	kleefsen	ruiters.		

We	konden	geen	kant	op.	Ondanks	de	heldhacige	strijd	van	de	Geldersen	soldaten	en	de	huurlingen	
van	de	Gouwe	Draak	moesten	we	het	onderspit	delven.	We	konden	nog	maar	net	vluchten,	maar	het	
paard	van	de	hertog	en	het	kanon	en	al	onze	proviand	waren	we	kwijt.	Verslagen	trokken	we	terug	
naar	Arnhem.	De	hertog	Karel	zat	al	op	ons	te	wachten,	hij	verwachte	goed	nieuws…	Helaas	brachten	
we	slecht	nieuws.	De	nederlaag	die	we	geleden	hadden	was	al	erg	genoeg,	maar	dan	ook	nog	een	
zeer	boze	hertog……..		

Misschien	volgende	keer,	dan	zullen	we	de	Huissenaren	wel	te	pakken	krijgen…..	

ACTIVITEITEN

Beleg	en	ontzet	van	Huissen	2016:	Gelderse	troepen
Gelderse	generaal	krijgt	hulp	van	huurleger	 	 				Jan	Wannet
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Brief	van	het	huurlingen”leger	“de	Gouwe’	Draak”		

Beste	Gildebroeders	van	de	Gilden	van	St.	Gangulphus	en	St.	Lauren[us	binnen	de	stad	Huusse’.	
Wej	van	huurlingenleger	“De	Gouwe’	Draak”	zien	bar	vereerd	dat	wej	dur	ollie	zien	ütgenodig’	öm	
net	as	vurgaonde	jaore’	deil	te	neme’	aon	de	herdenking	van	’t	Beleg	en	Ontzet	van	de	stad	Huusse’	
üt	1502	en	de	daorbej	beheurende	tradi[es	en	schermutselinge’.		

“De	Gouwe	Draak”	besteet	di’	jaor	üt	15	kèrls.		Deze	15	kèrls	zien	bar	geschik’	as	kanonnevoer	en	wej	
slüte’	ons	eige’	dan	ok	wer	graag	aon	bej	de	Gelderse	troepe’	ien	‘t	legerkamp	achter	d’n	diek.	Vur	’t	
gemak	voere’	wej	ien	deze	brief	nèève’	ons	eige	wapen	ok	alvas’	’t	wapen	van	de	Hertog	Karel	van	
Gelre.		

Ütgedaag’	dur	de	Kleefse’	die	met	de	moel	vol	 vars	gevange’	vis	vanüt	 ‘t	 städje	naor	ons	 staon	 te	
spèlleke	zulle’	wej	iendach[g	de	tradi[e	inkele	aonvalle’	op	die	vervèlende	Duitsers	ütvoere’.		
De	 kèrls	 die	 di’	 jaor	 nèj	 zien	hebbe’	 de	opdrach’	 gekrege’	 d’r	 eige’	 op	 te	geve’	 as	 bütegewoon	 lid.	
Controlere’	gillie	nog	ekes	of	iedereen	ienmiddels	al	is	iengeschreven	ien	ollie	administra[e?	Anders	
heure	wej	’t	graag.		

Wej	zulle’	ons	zaoterdag	25	juni	ien	’t	jüste	ornaat	melde’	bej	de	Rijnstede.		

Met	vriendelijke	groet,		
Namens	Huurlingenleger	“De	Gouwe’	Draak”		
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Beleg	en	ontzet	van	Huissen	2016:	Gelderse	troepen



Na	een	geweldig	koningsjaar,	waarin	vader	en	zoon	samen	koning	waren.	Met	als	hoogtepunt	 ’t	
laatste	weekend,	ons	gildefeest	met	op	de	zaterdag	’t	Teerhuus.		

Ons	 is	 gevraagd	 om	 als	 koninginnen	 iets	 te	 schrijven	 over	 deze	 gebeurtenis.	 Dit	 jaar	 was	 extra	
speciaal,	 doordat	 door	 omstandigheden	 we	 anders	 als	 anders	 eerder	 werden	 weggebracht	 en	
opgehaald.	De	jonge	koning	en	koningin	hadden	gekozen	voor	Café	de	Kater,	waarbij	binnenkomst	ze	
al	klaar	stonden	met	koffie	en	tradiNoneel	beschuitje	met	aardbeien	en	slagroom	voor	de	lijn.	Wat	
wij	daarna	allemaal	doen	als	dames	hoee	niet	elke	buitenstaander	te	weten,	onze	heren	vertellen	
ook	niet	wat	ze	de	hele	dag	aan	het	doen	zijn	(ons	verdedigen	tegen	de	vijand	Ja	Ja).		

De	disc-jockey	die	’t	geheel	muzikaal	omlijsten	was	prima	voor	elkaar,	we	konden	lekker	dansen	en	
bijpraten.	Op	’t	eind	konden	we	nog	een	broodje	kroket	of	 frikandel	bestellen.	Dit	 jaar	werden	we	
eerder	bevrijd,	nog	voordat	de	strijd	geleverd	was.	Zo	konden	wij	ook	een	keer	’t	vuurgevecht	zien,	
dit	viel	bij	de	meerderheid	in	goede	aarde	(zo	konden	we	ook	eens	zien	waardoor	de	wiHe	broeken	
er	elk	jaar	zo	groen	uitzien	naar	deze	middag).		

Ondanks	dat	’t	weer	niet	erg	meer	werkte,	kon	dat	de	feestvreugde	niet	bederven.	

ACTIVITEITEN

Beleg	en	ontzet	van	Huissen	2016:	Het	Teerhuus
Schuilen	bij	café	de	Kater		 				Marjo	Hermeling	en	Romy	Wigny
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Nadat	een	delega@e	van	uit	Kleef	ons	Beleg	en	Ontzet	van	Huissen	hadden	bijgewoond.	Zij	hadden	
het	een	geweldige	dag	gevonden,	ondanks	het	weer	dat	tegen	zat.	Werd	er	van	uitgegaan	dat	er	
een	 tegenbezoek	 zou	 plaats	 vinden.	 Het	 duurde	 even	 voordat	 wij	 over	 het	 juiste	 programma	
konden	 beschikken.	 De	 datum	 stond	 al	 vast	 dat	 was	 zaterdag	 9	 juli.	 En	 zouden	 gaan	 met	
vertegenwoordigers	 van	 de	 Historische	 Kring,	 Exodus	 en	 afvaardiging	 van	 de	 Gemeente	
Lingewaard.	En	daar	kwam	de	uitnodiging	van	onze	secretaris.	De	donderdag	ervoor	(7juli)	werden	
de	puntjes	op	de	i	gezet.	Zij	vonden	het	een	eer	om	de	Gilden	van	St.	Gangulphus	en	St.	Lauren@us	
en	het	St.	Antoniusvendel	uit	te	nodigen.	

Wij	 zouden	 met	 de	 optocht	 mee	 lopen	 ter	
gelegenheid	 van	 de	 opening	 van	 de	 12e	 Kleefse	
Kermis.	 De	 Gildenbroeders	 die	 mee	 gingen	 naar	
Kleef	 moesten	 zich	 verzamelen	 om	 11.30	 bij	 de	
Rijnstede.	 Uiteraard	 met	 hagel	 wiHe	 kragen,	
mancheHen	 en	 handschoenen	 en	 gepoetste	
schoenen	waren	de	Gildenbroeders	aanwezig.	Om	
even	 na	 12.00	 uur	 in	 de	 bus	 te	 stappen	 richNng	
Kleef.	Om	13.00	uur	volgde	een	ontvangst	in	Kleef	
door	de	Burgemeester.	Daar	kregen	wij	koffie	met	
gebak	 aangeboden.	 Inmiddels	 waren	 ook	 de	
jeugdleden	 van	 het	 St.	 Antoniusvendel	 aanwezig	
gebracht	door	hun	ouders	om	deel	te	nemen	aan	
een	gedeelte	van	deze	dag.	 	De	koffie	lieten	wij	ons	goed	smaken.	Na	de	koffie	liepen	wij	eerst	nog	
naar	de	mooie	kerk	van	Kleef	en	kregen	daar	een	kleine	rondleiding.	Er	was	enige	haast	bij	want	om	
14.00	uur	was	de	samenkomst	met	de	andere	deelnemers	aan	deze	wel	bijzondere	optocht	gepland.		

Om	vervolgens	om	14.45	uur	te	beginnen	op	de	markt	de	Linde	voor	de	rondgang	door	Kleef.	Er	was	
veel	belangstelling	langs	de	route	door	Kleef.	Het	St.	Antoniusvendel	was	deze	dag	ons	visitekaartje	
geweldig	 gedaan,	 Max,	 Guus	 en	
Tijs.		

Na	 de	 optocht	 waren	 er	 enkele	
korte	 toespraken	 en	 werden	 er	
enkele	 prijzen	 uitgedeeld.	 Wij	
kregen	 ook	 een	 herinnering.	 Na	
het	spelen	van	het	Duitse	volkslied	
dacht	 ik	 even	 dat	 onze	 kanonnier	
ook	aanwezig	was	maar	het	waren	
andere	 kanonniers	 die	 uiteindelijk	
de	Kermis	open	schoten.		

ACTIVITEITEN

Tegenbezoek	aan	historische	Festzug	Kleef
Historische	band	aangehaald	 			Wil	Evers
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Tevens	was	het	ook	het	einde	van	de	optocht.	
Wij	werden	uitgenodigd	om	de	opening	van	de	
kermis	 te	 vieren	met	 een	 drankje	 en	werden	
begeleid	 door	 de	 burgemeester	 naar	 onze	
reserveerde	 plaatsen.	 Hier	 kregen	 wij	 enkel	
consumpNebonnen.		

Maar	het	was	nog	niet	het	einde	van	de	dag.	
Wij	moesten	nog	een	maal	optrekken	richNng	
het	 administraNekantoor	 van	 de	 stad	 Kleef.	
Onderweg	 werd	 er	 nog	 een	 staNefoto	
gemaakt.		

Aangekomen	 bij	 het	 administraNekantoor	
stond	er	weer	 iets	 klaar	 voor	ons.	Wij	 kregen	
een	buffet	aangeboden.	Ons	geduld	werd	even	
op	 de	 proef	 gesteld	 want	 de	 burgemeester	 had	 even	 andere	 verplichNngen	 en	 zou	 uiteraard	 het	
buffet	openen.	Wij	kregen	hoe	kan	het	anders	wat	te	drinken	aangeboden.	Ook	kregen	wij	het	een	
en	ander	te	horen	over	de	geschiedenis	van	Kleef.	Na	de	uitleg	konden	wij	ons	te	goed	doen	aan	het	
buffet.	 Dit	 was	 voortreffelijk	 verzorgd.	 Het	 werd	 Nj	 om	 afscheid	 te	 nemen	 na	 onderling	 nog	 wat	
cadeautjes	uitgewisseld	te	hebben	zochten	wij	voldaan	de	bus	op.	Maar	eerst	nog	wat	foto’s	maken.	
En	natuurlijk	namen	wij		afscheid	van	een	ontroerde	Burgemeester	met	een	vendelhulde.	Vervolgens	
kregen	wij	een	kleinigheidje	overhandigd	een	tas	met	daarin	een	fles	wijn	en	informaNe	over	de	stad	
Kleef,	een	speldje	met	hun	zwaan	er	op	en	de	eerder	op	de	dag	gemaakte	staNefoto.		

Het	was	een	mooie	dag	om	niet	snel	te	vergeten	zo’n	gastvrijheid	geweldig.	Iedereen	heee	genoten	
van	deze	dag.	En	hebben	de	Gilden	in	een	druk	bezocht	Kleef	weer	hun	visitekaartje	afgegeven.	
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Yes,	zaterdag	25	juni	was	het	zover,	de	dag	van	het	Beleg	en	Ontzet.	Dit	jaar	extra	bijzonder	met	
gasten	uit	Kleef.	We	moesten	om	10	uur	naar	de	zaterdagschool	daar	vertellen	ze	wat	het	Beleg	en	
Ontzet	inhoudt.	Vanuit	de	zaterdagschool	werden	wij	opgehaald	door	de	Gilden	en	de	rest	van	de	
kinderen	ging	achter	de	Wildeman	aan.			

Dit	jaar	was	ik	voor	het	eerst	mee	als	tamboer.	We	gingen	met	slaande	trom	door	Huissen	en	op	de	
markt	werden	er	twee	legers	gevormd	de	Gelderse	en	Kleefse.	 Ik	hoorde	bij	de	Kleefse.	Tijdens	de	
schermutselingen	die	worden	nagespeeld,	gingen	we	heel	hard	roffelen	en	soms	ging	ik	de	mensen	
met	mijn	trommelstokken	achterna.		

De	gildevrouwen	worden	naar	een	veilige	plaats	gebracht	(gaan	lekker	feesten	in	de	kroeg).	De	hele	
middag	vinden	er	verschillende	gevechten	plaats	en	we	gaan	ook	nog	vissen	in	de	Strang.	Er	waren	
twee	 artsen	 aanwezig	 om	 de	 gewonden	 te	 verzorgen.	 ’s	 Middags	 gingen	 we	 frietjes	 eten	 bij	 de	
Gelderse,	 de	 vijand	 dus.	 Toen	 we	 weer	 vertrokken	 was	 mijn	 baret	 weg.	 (Gestolen	 door	 een	
Gelderse?)		

Tegen	 het	 einde	 van	 de	middag	 gingen	we	 de	 vrouwen	weer	 ophalen.	 Hierna	 gingen	we	 naar	 de	
Molenweide,	hier	wordt	het	 vuurgevecht	nagespeeld.	 Iedereen	die	wil	 en	dure	mag	ook	over	het	
vuur	 springen.	 De	 strijd	 wordt	 hier	 extra	 spannend	 door	 gevechten,	 vuur	 en	 veel	 tromgeroffel.	
Gelukkig	winnen	elk	 jaar	de	Kleefse	en	werd	ook	mijn	baret	weer	heroverd.	Hierna	gingen	we	nog	
richNng	Angeren	een	plaqueHe	onthullen	als	herdenking	aan	het	Beleg	en	Ontzet.	Hier	ben	 ik	niet	
meer	mee	naar	toe	geweest.	Ik	was	zo	moe	en	nat	dat	ik	echter	niet	meer	kon.		

JEUGD

Mijn	belevenissen	bij	de	gilden
Een	verslag	door	Max	Bonnes
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Zondag	26	 juni	was	de	dag	 van	het	 koningsschieten.	We	mochten	 lekker	uitslapen	en	hoefde	niet	
naar	 de	 kerk.	 12	 uur	 verzamelen	 voor	 de	 GildemaalNjd	 snijbonenstamppot	 met	 varkensvlees	 en	
rijstepap.	Aan	die	 stamppot	kon	 ik	nog	niet	wennen	maar	het	 vlees	en	vooral	de	 rijstepap	vind	 ik	
heerlijk.	In	optocht	naar	het	Raadhuisplein	waar	het	koningsschieten	plaatsvindt.		Dit	jaar	hadden	wij	
een	eigen	klein	klosje	om	op	te	schieten.	We	gingen	loten	in	welke	volgorde	we	zouden	schieten.	Het	
was	hartsNkke	leuk	en	Ole	schoot	de	klos	eraf.	Ole	kreeg	een	mooie	beker	en	wij	een	medaille.		

Bij	de	Sint	LaurenNusgilde	was	Ivan	de	enige	kandidaat	en	dus	werd	hij	koning,	hij	moest	wel	eerst	de	
hele	 klos	 eraf	 schieten.	 Bij	 het	 Sint	 Gangulphusgilde	 schoten	 William,	 Albert	 Janssen	 en	 Henri	
Hermeling.	Albert	schoot	de	klos	eraf	en	werd	dus	de	koning.		

9	 juli	 was	 ook	 een	 geweldige	 dag,	 we	waren	 uitgenodigd	 in	 Kleef.	 De	 kermis	 start	 daar	met	 een	
historische	optocht.	We	gingen	met	z’n	allen	met	de	bus	naar	Kleef	waar	we	werden	ontvangen	met	
koffie	und	kuch.	We	gingen	in	een	grote	optocht	met	allemaal	schuHerijen	door	Kleef.	We	defileerde	
voor	de	burgermeester	van	Kleef	en	alle	koningen	en	koninginnen	van	de	schuHerijen	en	onze	gilden.		

Aan	het	eind	van	de	optocht	verzamelde	we	ons	op	een	groot	veld	waar	we	werden	toegesproken	
door	de	burgemeester.	Wij	kregen	nog	een	herdenkingsplaqueHe	uitgereikt	voor	de	beide	gilden	en	
de	tamboers,	ik	mocht	hem	voor	de	tamboers	in	ontvangst	nemen.	De	kermis	werd	nu	geopend	met	
3	kanonschoten.	Voor	ons	kids	was	het	hier	afgelopen.	Ik	ben	met	mijn	ouders	nog	even	de	kermis	
over	geweest	deze	was	erg	leuk	en	stukken	groter	dan	bij	ons.		

’s	 Avonds	 ben	 ik	 ook	 nog	 even	 naar	 de	Dannenburg	 geweest	 om	de	 scouNng	 een	 vendelhulde	 te	
brengen.	Je	ziet	wij	van	het	St.	Antoniusvendel	maken	mooie	dingen	mee.		
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VERVOLG:	
Mijn	belevenissen	bij	de	gilden

ADVERTENTIE



IN	BEELD

Huissense	Umdracht	2016
De	kerk	gaat	naar	buiten,	de	gilden	zijn	er	bij
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VERVOLG:	
Huissense	Umdracht	2016
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VERVOLG:	
Huissense	Umdracht	2016



IN	BEELD

Kringdag	Angeren
Kring	Rijk	van	Nijmegen-De	Betuwe	komt	samen	in	Lingewaard
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Het	 programma	 van	 het	 EST	 Leudal	 zal	 bestaan	 uit	 bekende	 en	 nieuwe	 onderdelen.	 Op	 vrijdag	
vindt	de	plech@ge	Eucharis@eviering	en	officiële	opening	plaats,	op	zaterdag	de	schietwedstrijden	
voor	de	Europese	Koning	en	Prins	met	aansluitend	de	Kroningsmis,	en	op	zondag	de	optocht.	Deze	
onderdelen	 zullen	 worden	 afgewisseld	 met	 verschillende	 feestavonden,	 wedstrijden	 en	
demonstra@es	 in	 verschillende	 disciplines.	 Daarbij	 gaat	 het	 naast	 het	wedstrijdelement	 bovenal	
om	 de	 verbroedering	 tussen	 de	 deelnemende	 schuPers	 en	 het	 versterken	 van	 de	 onderlinge	
banden	 en	 vriendschappen,	 bij	 jong	 en	oud.	 Kennismaken	met	 de	 diversiteit	 aan	 culturen	 staat	
voorop.	

Zoals	 bekend	 is	 schuHerij	 St.	 MarNnus	
Horn	 een	 van	 de	 organisatoren	 van	 het	
Europees	 SchuHers	 Treffen	 2018.	 Zij	
organiseren	 dit	 samen	 met	 de	 volgende	
schuHerijen:		
–	Sint	SebasNanus	uit	Neer,		
–	Sint	Severinus	uit	Grathem,		
–	Sint	Aldegundis	uit	Buggenum,		
–	Sint	Petrus	uit	Roggel.		

Overdracht	vlag	Europees	SchuPerstreffen	aan	burgemeester	Leudal	
Tijdens	 de	 afsluiNngsceremonie	 van	 het	 Europees	 SchuHerstreffen	 in	 het	 Duitse	 Peine	 heee	
burgemeester	 Arno	 Verhoeven,	 uit	 handen	 van	 de	 president	 van	 de	 Europese	 Gemeenschap	 van	
SchuHersgilden	(EGS),	Charles-Louis	Prinz	von	Merode,	de	vlag	overgedragen	gekregen.	En	daarmee	
ook	de	organisaNe	van	dit	unieke	evenement.		

Gedurende	3	dagen	was	Peine	bontgekleurd	door	schuHers	uit	heel	Europa.	SchuHers	die	lieten	zien	
waar	 het	 treffen	 voor	 staat,	 namelijk	 het	 samen	 met	 schuHers	 uit	 alle	 windstreken	 van	 Europa	
verbroederen	en	feestvieren.		
De	 organisaNe	 van	 het	 Europees	 SchuHerstreffen	 2018,	 verenigd	 in	 de	 sNchNng	 EST	 Leudal	 2018,	
heee	 gezamenlijk	 met	 een	 afvaardiging	 van	 het	 college	 van	 de	 gemeente	 Leudal	 een	 bezoek	
gebracht	aan	het	Duitse	Peine,	op	uitnodiging	van	het	EGS.	 	Tijdens	het	bezoek	hebben	het	college	
en	 de	 organisaNe	 laten	 zien	 dat	 het	 een	 groot	 voorrecht	 is	 om	 het	 Europees	 SchuHerstreffen	 te	
morgen	organiseren.	Het	 zet	niet	 alleen	de	 schuHerswereld	op	de	Europese	 kaart	maar	heee	ook	
een	bijzondere	uitstraling	voor	de	gemeente	Leudal,	de	regio	en	de	rest	van	Limburg.		

VERDIEPING

Europees	schutterstreffen	2018	in	Leudal	
17,	18	en	19	augustus	drie	dagen	van	verbroedering

Huissense Gildenkroniek - Augustus 2016  | �32



Na	het	succes	van	de	quizzen	van	2014	en	2015	zal	ook	dit	 jaar	weer	 in	het	najaar	de	Stadsquiz	
Huissen	2016	worden	georganiseerd.	 	Evenals	de	voorgaande	 jaren	zullen	we	als	gilden	met	een	
team	 meedoen.	 In	 verband	 met	 de	 herfstvakan@e	 zal	 dat	 dit	 jaar	 iets	 eerder	 zijn.	 De	 quiz	
is	namelijk	op	14	oktober	en	de	prijsuitreiking	word	gehouden	op	21	oktober.	Noteer	deze	data	
vast	in	de	agenda.	De	teamcaptains	van	het	team	van	de	gilden	zijn	William	Saat	en	Jan	Wannet.	
		
Naar	 aanleiding	 van	 reacNes	 na	 de	 vorige	 quiz	 is	 de	
ediNe	 van	 dit	 jaar	 iets	 anders.	 Dat	 uit	 zich	 in	 minder	
vragen	 dan	 vorig	 jaar	 en	 een	 andere	 opzet	 van	 de	
puzzeltocht.	

Alle	 vragen	 ziPen	 in	 een	 groot	 boekwerk	 met	
onderwerpen	als:	
-	Ons	mooie	Huissen	
-	Wat	er	gebeurde	in	2016	
-	Onze	gemeente	
-	Muziek	
-	Huessens	proate	
-	Sport,	spel	en	verenigingsleven	
-	Breinbrekers	
-	Eten	&	drinken	
-	Vragen	over	onze	sponsoren.		

Je	 kunt	 de	 antwoorden	 op	 de	 vragen	 op	 allerlei	 manieren	 proberen	 te	 vinden:	 via	 social	 media,	
internet,	naslagwerken,	mensen	bellen	“weet	jij	toevallig…..	het	antwoord	op….”	
Wie	de	meeste	goede	antwoorden	geee	mag	zich	een	jaar	lang	de	slimste	van	Huissen	noemen.	

Verder	 zal	 de	 door	 de	 deelnemers	
te	kiezen	Huissense	Goede	Doelen	
de	mogelijkheid	 geven	 zich	 op	 de	
site	 te	 profileren.	 Maar	 het	
b e l a n g r i j k s t e	 b l i j e	
onveranderd:	Welk	team	wordt	de	
slimste	van	2016?		

Kijk	 voor	 meer	 informaNe	 op	
Stadsquizhuissen.nl.	 De	 stadsquiz	
is	 een	 iniNaNef	 van	 de	 Rotary	
Arnhem-Huissen	

EN	NOG	DIT…

Meld	je	aan	de	voor	Stadsquiz
Wie	wordt	de	slimste	van	Huissen?
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is	 een	 tradi@e	 geworden.	Want	 ook	 voor	 2017	 hee\	 de	Gilden	weer	 een	 schiPerende	 kalender	
gemaakt	met	prach@ge	areeldingen	van	Huissen	in	al	zijn	vormen.		Zo	hebben	de	samenstellers	in	
der	loop	der	jaren	al	heel	wat	moois	van	Huissen	laten	zien.		

In	deze	ediNe,	die	ook	weer	geheel	 in	 kleur	 is	uitgevoerd,	 is	 aandacht	
besteed	 aan	 een	 diversiteit	 die	 Huissen	 rijk	 is.	 Ook	 zijn	 de	 Huissense	
evenementen	en	Gilden	bijeenkomsten	vermeld	en	er	is	nog	voldoende	
ruimte	 vrijgehouden	 voor	 eigen	 noNNes.	 De	 kalender	 is	 samengesteld	
door	 L.	Muller	 en	 de	 aweeldingen	 zijn	 aiomsNg	 van	 H.	 ten	 Have,	 G.	
Muller,	 Gelders	 Archief,	 P.	 van	Wolferen	 en	m.m.v.	 Fam.	Melchers	 en	
Fam.	Van	Ingen.		

De	kalender	 is	een	mooi	 cadeau	voor	 iedereen	die	van	Huissen	houdt	
en	 bovendien	 steunt	 u	 hiermee	 de	Huissense	Gilden.	De	 opbrengst	 is	
bestemd	voor	het	onderhoud	van	de	historische	kostuums.		
De	kalender	is	te	koop	bij	drukkerij	Kuipers,	Slijterij	Degen	en	Primera	in	
winkelcentrum	De	Brink,	stadsmuseum	Hof	van	Hessen	en	de	VVV.			

De	prijs	van	de	kalender	is	slechts	€	5.00.	

EN	NOG	DIT…

Huessense	kalender	2017	te	koop
Mooie	en	handige	aanwinst	voor	iedere	Huissenaar.
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         HUESSENSE KALENDER   2017

                                                         
      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, G. Muller,  Gelders Archief, P. van Wolferen

   m.m.v. Fam. Melchers en Fam. van Ingen

  Samengesteld door L. Muller

   HUISSEN                     FEBRUARI 2017  

Het is traditie dat de Carnavalsprins van Huissen zijn eigen Carnavalsorde heeft en uitreikt. Voor de 

Huissense carnavalist zal bovenstaande afbeelding een reis door de tijd zijn. (Collectie Fam. Van Ingen)

week MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

   1 2 3 4 5
5       
      Wievebal  

         

 6 7 8 9 10 11 12
6     Boel  
     op  
      Stelten  

 13 14 15 16 17 18 19
7       

Valentijnsdag    
        

 20 21 22 23 24 25 26
8     
     Sleuteloverdracht Sleuteloverdracht Carnavals-
     jeugd   optocht

 27 28      
9        
 Carnaval Carnaval      

                                                                                                                            HUESSEN           

  MEI 2017            

Als je in de Langestraat loopt, heb je geen idee van de ruimte achter de winkelpanden. Bovenstaand “paradijs” ligt achter

de inmiddels gesloten Gelderse Gevel. 

week MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

 1 2 3 4 5 6 7

18    Doden- Bevrijdings-  Gilden stemmen

   herdenking dag  om te schieten

       Gangulphusdag

 8 9 10 11 12 13 14

19        

    Ijsheiligen  Bloemenmarkt Moederdag

        

 15 16 17 18 19 20 21

20       Gilden naar

     Canteclair

       (B)

 22 23 24 25 26 27 28

21       

    Hemelvaartsdag    

        

 29 30 31     

22       
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