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VAN DE REDACTIE
een woord van dank
Je kent het wel : iemand neemt jaren lang de verantwoording op zich en plots is het voorbij. Dramatisch ?
Nee natuurlijk niet, meer onverwacht maar begrijpelijk. Dingen, zoals men dit wel noemt tegenwoordig,
veranderen. Vroeger zeiden we gewoon: “tijd voor een ander”. Maar goed: het ging dus om
verantwoording.
Neem bijvoorbeeld dit Guldje. Dat is er niet zomaar
gekomen dat was een idee naar voorbeeld van een
andere Gilde. Onze Gildebroeder Ruud Hora en wij
denken dat zeer zeker ook Jose hebben samen jaren
hun inzet gegeven om dit te realiseren. Een goed
idee trouwens want toch in de loop der jaren konden
we de Gildebroeders, die zeg maar “even geen tijd
hadden”, informeren over de activiteiten van onze
Guld
en
alvast wijzen
op
de
geplande
activiteiten.
We zouden
toch
niet
willen dat ze
die
vergeten?

verantwoording neemt en verder gaat. Zo gaat dat al
579 jaar. Het duurt soms dan wel lang maar het komt
altijd goed. Het Guldje krijgt dan ook een vervolg.
Opgepakt door een andere Gildebroeder die het
waarschijnlijk op zijn eigenwijze gaat invullen. Want
van hetzelfde daar houden we niet van bij de Guld.
Het Guldje komt uit in een nieuwe vorm en inhoud.
Gelukkig blijft het doel hetzelfde: de Gildebroeders
en –zusters informeren dat de activiteiten waren en
vertellen wanneer de volgende is. Dit eerste stukje
van de redactie willen we graag afsluiten met een
groot woord van dank naar Ruud en Jose Hora.
Voor de jaren inzet om de vorige uitgaven van de
Guldjes te verzorgen.

Zo
heeft
dus iedereen
zijn
verantwoor
ding binnen
het Gilde.
de één wat
meer dan de
ander maar
dat geeft niets zo werkt dat. Zou het dan voorbij
gaan was de vraag als Ruud en Jose zouden stoppen.
Gelukkig niet. Want, al hebben we een gezellige
eigenwijze Guld, er is altijd wel iemand die de

OVERLIJDEN
GILDEBROEDER FERRY VAN ROOIJ

Ruud en Jose BEDANK !! (GE)

Op 14 maart 2012 is onze Gildebroeder Ferry van
Rooij ons ontvallen. Ferry heeft bewust gekozen om
de uitvaart niet door het Gilde te laten verzorgen. Wat
wij respecteren. Het overlijdensbericht kwam tijdens
het samenstellen van deze nieuwsbrief. De redactie
heeft ter waardering van Ferry gekozen om het
interview (onveranderd) als gedachtenis te plaatsen en
de uitgave van deze nieuwsbrief geheel aan hem op te
dragen.

Aanmelden digitale nieuwsbrief en Aanleveren kopij: mailto: nieuwsbrief@deguld.org
of Eysenbrand 15 , 5066 GC Moergestel (0651395608) Website: www.deguld.org

O P DE KOFFIE BIJ ... F ERRY VAN R OOIJ
(I N MEMORIAM )
Deze maal schenken we aandacht in onze column aan Gildebroeder Ferry van Rooij. Inmiddels
toch al weer zo'n twintig jaar lid van het Gilde St. Sebastiaan en Barbara. Het is echt weer voor
een dampende kop koffie. Als we onze auto parkeren in de schaduw van onze oude toren van St.
Jans Onthoofding, begint het juist te sneeuwen. Het is echt spiegelglad.
Ferry die ons natuurlijk verwacht, staat boven
voor het raam te grinniken als hij ons glijdend en
schuivend de weg over ziet steken. Gildebroeder
Bart Wolfs, waarboven Ferry een appartement
bewoont, komt al
strooiend
naar
buiten om voor ons
een weg te banen.
Ook voor zijn
klanten natuurlijk.
Dat is nog eens
service hè, zegt hij
lachend. Wij stellen
ons de vraag of het
hier echt gaat om
broederschap
of
juist
om
vakmanschap.
Wanneer Ferry de
koffie
inschenkt
zegt hij lachend:
"Wat gaat de tijd toch snel hè jongens. Het is als
de dag van gisteren dat ik kennis maakte met het
Gilde St. Sebastiaan en Barbara en inmiddels ben
ik al meer dan 20 jaar lid van onze broederschap.
Als we met Ferry in gesprek raken zet hij een
bandje op van het gildefeest op de
Oirschotseweg nabij Hooge Huizen. Als hij wat
later een film wil laten zien gemaakt door Rinus
Vugts, lukt dat helaas niet. We weten op dat
moment niet of het aan Rinus ligt of aan Ferry.
Ferry, geboren in Oisterwijk maar net als zijn
broers Jan, Kees en Frank, belandt hij al snel in
Moergestel. Het zijn niet zijn broers die Ferry bij
het gilde doen belanden. Als lid van de
handboogclub 't Stokske, ontmoet hij namelijk

veel gilde broeders van Sebastiaan en Barbara.
Als we hem vragen waarom we hem nooit op de
boom zien schieten zegt hij: "Moet je niet doen,
daar krijg je een kromme rug van".
Als hij op een gildefeest de bartaak overneemt
van Sjaak Akkermans omdat deze ziek is, maakt
Ferry pas goed mee hoe het in het gilde reilt en
zeilt. Dit doet hem besluiten om zich bij het
gilde aan te sluiten. Het valt hem op dat onze
Moergestelse gildebroeders het zo goed met
elkaar kunnen vinden en het verbaast hem dat
dit vroeger niet zo was. Laten we dat alsjeblieft
zo houden, zegt hij. De leukste momenten vindt
Ferry de bezoeken aan Alphen en vooral aan
Zandhoven bewaart hij leuke herinneringen.
Ferry is boogschutter in hart en nieren. Een leuk
voorval in Biest Houtakker is als hij langs zijn
broer Jan staat te schieten. Jan schiet de pijl
midden in de roos en zegt: "Die zit". Ja zegt
Ferry, maar dan wel in het blazoen van de
buurman!
Dat Ferry een beetje aan het tobben is met zijn
gezondheid, is ons wel bekend. Maar maak je
geen zorgen zegt hij. Met deze nieuwe pillen gaat
het een heel stuk beter. Als het weer wat beter
wordt dan zul je me wat meer zien verschijnen.
Ik heb een elektrische fiets aangeschaft,
overgenomen van Annelies, vrouw van onze
huidige koning Jan Timmermans (een koopje).
Terwijl hij naar buiten kijkt, waar inmiddels 5 cm
sneeuw ligt zegt hij: "Met die fiets, dat zal nog
wel even duren!".
Huub & Ruud

AAN DE BAR

De koning: is de koningsdeken al weg? “Jao”
Oké dan nemen we er een van hem…….
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DE STATIEDAG

De 3-2-1
Volgens eeuwenoude traditie vieren gilden op de
naamdag hun van de patroonheilige de Statiedag.
Dit is één van de belangrijkste hoogtepunten van het
gilde.

Voor het ons Gilde is dit 20 januari. Praktisch gezien
wordt deze dag altijd op de zaterdag gehouden die zo
dicht mogelijk bij de naamdag valt. Dit geeft voor de
gemeentelijke overheid een bijzondere uitdaging
omdat er in Oisterwijk drie gilden de patroonheilige
St. Sebastiaan dragen. De wethouders en
burgemeester verdelen zich dan elk jaar over de drie
gilden waardoor de feestvreugde er niet minder om
wordt. Op zaterdag 21ste januari, waren de
statiedagen weer gepland. Onze gildebroeders- en
zusters verzamelde zich om half 9 in het Gildehuis
het Stokske. Traditioneel haalden ze de Keizer Frans
van der Sande en de Koning Jan Timmermans met
slaande trom op. Waarna ze werden ontvangen met
koffie, worstenbrood en brandewijn. Opgewarmd en
vol energie vervolgde het gilde haar weg naar de
Kerk voor de heilige mis. Aansluitend werd de gezel
Koen van Elderen geïnstalleerd tot Gildebroeder.
Dit gebeurt traditioneel voor het altaar waarbij Koen
de eed van trouw aan het Gilde, de Kerkelijke en
wereldlijke overheid aflegde. Het bijzondere van
Koen is dat hij al 18 jaar lid is van het Gilde. Het
Gilde heeft Koen gedoopt in 1993 en daarbij het
voogdijschap op zich genomen. Direct naast hem
stond een trotse Opa Jan van Elderen die al meer
dan 60 jaar lid is van het Gilde. Dit werd met een blij
gezicht gadegeslagen door de vader Gert van
Elderen (35 jaar lid). Zo is het Gilde weer voor de
tweede keer verrijkt met drie generaties van de
familie van Elderen. Eerder was dit met de

COLUMN ERE-HOOFDMAN
Beste Gildebroeders en Gildezusters . Op het
verzoek van de redactie van ons Guldje om door
meerdere Gildebroeders medewerking te verlenen
aan de invulling van ons Gilde Journaal heb ik na
overleg met de redactie ,en ik vind het een eer om
dit als Ere-hoofdman te mogen doen, om in elke
uitgave een column te plaatsen. De bedoeling is om
op ludieke en enigszins grappige wijze het wel en
wee van de Guld te laten passeren. Het zal best wel
eens gebeuren dat iemand zich aangesproken of
beledigd zal voelen ,of het er misschien niet
helemaal mee eens is maar ik wil er toch mee van
start gaan. Om maar bij het Koningshuis te blijven
zou ik volgend jaar bijvoorbeeld maar niet met
pisbak en al bij de Draaiboom in de sloot te vallen
want dan zullen we er wel uitgebreid aandacht aan
besteden. En dan onze Keizer hij moppert al jaren
over de wanorde in de optocht en dat het al van de
vorige eeuw was dat wij nog eens een in de prijzen
zijn gevallen. Dan het maar eens geprobeerd in de
Carnavals optocht en wat denk je het leverde toch
maar mooi de eerste prijs op. Kortom dat moet met
ons Guldje toch ook lukken. En dan hebben we
nog een langdurig item de nieuwe Schietboom er
moest met spoed verf geleverd worden anders zou
het karwei stagneren en niet op tijd af zijn. Nu ligt
hij al een half jaar wortel te schieten in de
schietbaan Misschien dat we hem voor het koning
schieten nog kunnen planten. Ik houd jullie op de
hoogte. Ik moet alweer stoppen want ik zit over het
maximaal aantal woorden . Met vr. groet de E.H.
voormalige Keizer Jantje van Elderen, de vader van
Opa Jan van Elderen. De vaandrig bracht de
vaandelgroet en de Gildebroeders- en zusters
trokken opnieuw met slaande trom en wapperende
vaandels naar het Gildehuis. We moeten de even
bijkomen en dat gaat het beste met een ontbijt. Naast
deelname van de wereldlijke en kerkelijke overheid
namen er enkele genodigden deel. Daarvoor waren
speciale redenen want het Gilde mocht twee van
haar Gildebroeders vereren met een 40 jarige
kringonderscheiding. De hoofdman nodigde de
Gildebroeders Huub van Elderen en Frans
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Rooijakkers uit om naar
voren te komen. Uiteraard
vergezeld
met
hun
partners.
De
Kringoverheid van het
Kwartier van Oirschot
voorzag
de
beide
Gildebroeders van het
eremetaal en de partners
werden opgevrolijkt met
een bloemetje. Het Gilde
had op deze dag haar 3-2-1
gemaakt. Drie generaties in
het Gilde, twee 40 jarige
jubilarissen en één nieuwe
beëdigde Gildebroeder. De
Statiedag
heeft
voornamelijk
een
traditioneel karakter. Naast
het uithalen van de Keizer
en Koning, de heilige mis
en het ontbijt houdt men

‘NE GOEIE RAOD
“ ’n Zondag heb ik oe gemist
Waarde nie op ’t Guldefist?
Wij wonnen de twee schonste
schilden
Veur ’t vendelen en ’t oudste gilde.
Hadde gij de griep misschien?
Dé’k oe hillemol nie heb gezien?”
“Nou,.. dês me nog nôôt gebeurt
Mar ik had ’r echt niks van geheurd.
Want aanders kost’er van opaon
Dê’k zeker wel mee was gegaon.
Ik snap gewoon nie hoe dè kan
Mar ik wies er gin bliksem van”

de jaarvergadering, een middagactiviteit en
wordt de dag beëindigd met de teeravond.
Voor de middagactiviteit ging het Gilde
per huifkar naar het orgelmuseum in
Hilvarenbeek. Dit was een zeer geslaagde
verrassing. Teruggekomen bij het gildehuis
namen de Gildebroeders- en zusters deel
aan het diner dat verzorgd werd door
Croy. Voldaan sloten de Gildebroeders- en
zusters de dag af en werd “ ’t Verreke”
geveild. De Koning heeft veel ervaring als
veilingmeester doet dit met veel plezier.

“nou maokt U ège mat nie kwaod
Ik geef gère ‘ne goeie raod:
As ge alles nie wit van de Guld
Dan is dè ok oew ège schuld
Doe in ’t vervolg niemir zò stom
Mar leest vort ok de Gildetrom”

D E JEUGD
(Ingezonden door Adeline Groenland)
Handboogschieten.
Op woensdagavond gaat mijn zoon van 10 jaar naar
het Gildehuis t Stokske om te gaan
handboogschieten. De kinderen krijgen 45 minuten
les van ervaren schutters. 45 minuten lijkt kort maar

die gebruikt wordt. De kinderen worden verdeeld in
groepjes en krijgen 1 op 1 goede uitleg over de
veiligheid en de houding die nodig is om goed te
leren

AGENDA 2012
Maart
April
mei

Juni

Juli
Augustus
September

Oktober
November
December

maandag
Vrijdag
maandag
zondag
zondag
vrijdag
zondag
zaterdag
woensdag
zaterdag
maandag
woensdag
zaterdag
maandag
zaterdag
woensdag
zondag
zaterdag
zaterdag
woensdag
zondag
zondag
zaterdag
zondag
maandag

………………..
Ledenvergadering
Rikken
2e paasdag opening boom
Rad van Catharine
22
Regio wipverschieting
4
Dodenherdenking
6
Jaarmarkt
12
Gemeente Moergestel schild
16
Handboog
op wip tegen Diessen
……….
2
Handboog op wip tegen Diessen
18
Ledenvergadering
20
5 gildeverschieting
23
Leugenvogel plaatsen
2
Koningschieten
7
Koninginverschieting
15
Mariaviering
19
Vrij Gildefeest
Fietstocht met BBQ
15 - 16 Federatie toernooi VTBS heukelom
Sluiting boom
30
Gildefeest in België
Verbroedering handboog op doel
Hoofdliedendag
Wildverschieting
26
Ledenvergadering
Kerstballen verschieting
26
30
9

schieten. Naar mijn mening gaat men serieus te werk
tijdens de les, dat is natuurlijk ook nodig gezien de
veiligheid. Toch is het steeds weer leuk voor de
kinderen om te schieten omdat het er heel
gemoedelijk aan toe gaat. Het is leuk voor
dekinderen
om
het
wereldje
van
het
handboogschieten en het gilde te beleven. Ik denk
echt dat gemoedelijkheid en respect voor de
medemens hoog in het vaandel staan.
Wie weet tot ziens en het Gildehuis.
Met vriendelijke groeten, Adeline

is echt lang genoeg gezien de kracht en concentratie
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