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‘Effe bijpraten’                            
 
 
Beste gildebroeders en gildezusters, 
 
Hierbij –zoals toegezegd- nummer twee van  ‘Effe bijpraten’. Onze manier om toch nog een beetje contact met jullie te 
houden en jullie op de hoogte te houden van de gang van zaken.  
 
 Op de eerste plaats wensen wij jullie veel gezondheid en alle goeds toe voor het nieuwe jaar. Hopelijk wordt het een 
jaar waarin we als vereniging weer wat meer mogen samenkomen. Grote activiteiten zoals een Kringgildedag of ander 
gildefeest zitten er voorlopig nog niet in zoals je elders in deze nieuwsbrief kunt lezen, maar we zouden al blij zijn met 
een bijeenkomst, feestje, wedstrijd of Koningschieten met de eigen leden. Echter ook dat zal nog wel even op zich laten 
wachten. Tot die tijd zullen we ons –binnen de regels- bezig moeten houden met de dingen die nog wel kunnen.  
 
Als jullie onderwerpen hebben voor een van de volgende uitgaven, schroom dan niet en stuur ze naar ons secretariaat. 
Wij denken bijvoorbeeld aan leuke initiatieven in coronatijd die je met de andere gilden wilt delen. 
 
Het bestuur van Kring Kempenland. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Kringgildedag 2021 gaat niet door. 
 
Waarschijnlijk hebben jullie al gehoord dat de Kringgildedag 2021 helaas niet door kan gaan. Dat is jammer voor ons 
maar in het bijzonder voor de mannen en vrouwen van het St. Catharina en St. Barbaragilde uit Leende. Wij zijn er als 
Kringbestuur getuige van geweest dat zij hun voorbereidingen keurig voor elkaar hadden.  Kosten noch moeite waren 
gespaard. Het had zo’n mooie dag kunnen worden. Het is dan bijzonder zuur dat je die inspanning tot twee keer toe 
gedwarsboomd ziet worden door het coronavirus. Als Kringbestuur zijn wij ervan overtuigd dat wij ook namens jullie 
spreken als wij de gildebroeders en –zusters van Leende heel hartelijk bedanken voor de tijd en energie die zij hebben 
gestoken in de voorbereiding van de Kringgildedag.  Hoofdman Erik van Happen stuurde ons vlak voor de jaarwisseling 
een briefje dat wij met jullie willen delen: 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leende, december 2020 

Voor het tweede jaar op rij gaat de Kringgildedag in Leende definitief niet door. Het Gilde St.Catharina en St. Barbara uit 
Leende zou in eerste instantie de 78e Kringgildedag van de bond van Schuttersgilden Kring Kempenland Organiseren op 
5,6 en 7 juni 2020. Dit hebben zij medio april van het jaar moeten afgelasten vanwege het bekende virus. Heel erg 
jammer want de organisatie was al in een vergevorderd stadium met het organiseren van dit grootse evenement. Er zat 
niets anders op dan het gildefeest een jaar op te schuiven en 13 mei 2021 werd de nieuwe datum. 

Bond van Schuttersgilden 

Kring 
Kempenland 



Vanwege de huidige coronamaatregelen is het ook in 2021 niet mogelijk om een groot evenement te organiseren. Dit 
heeft ons helaas doen besluiten om ook de geplande Kringgilddedag op 13 mei 2021 af te blazen. Het evenement 
opnieuw een jaar op schuiven is simpelweg niet mogelijk. De Gildekalender zit voor 2022 en 2023 al helemaal vol.  
Wij vinden het vervelend dit nieuws te moeten mededelen, gezien de festiviteit al voor een heel groot deel was geregeld. 
Vele vrijwilligers hadden de nodige tijd en energie gestoken in dit evenement om er een geweldig groot feest van te 
maken. Beste Gildebroeders en Gildezusters allemaal hartelijk dank voor jullie inzet hiervoor. 

 
Ondanks dat wij het ontzettend jammer vinden dat de Kringdag niet door kan gaan is er op het moment maar een ding 
belangrijk en dat is de gezondheid van ons allen.  
Het is een heel pittig jaar geweest en dat is voor velen helaas een understatement. Zorg goed voor elkaar!  
Op naar een mooier, beter en hoopvoller nieuw jaar! Hopelijk zijn we snel uit deze nare periode en kunnen we weer 
gezellig verbroederen en de draad van de gildeactiviteiten oppakken! 

 
Vriendelijke Gildegroet. 
St. Catharina en St.Barbara Gilde. 
Erik van Happen.    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vrij gildefeest Oerle gaat ook niet door. 
 
Toen vorig jaar bleek dat de Kringgildedag niet door kon gaan is er meteen overleg geweest tussen het gilde van 
Leende, het gilde van Oerle en het Kringbestuur over wat te doen in 2021. Het gilde St. Jan Baptist uit Oerle, dat 
eigenlijk de Kringdag van 2021 zou organiseren,  was zo collegiaal om hier vanaf te zien en het aan St. Catharina en St. 
Barbara Leende te gunnen. Oerle zou dan  in de plaats daarvan op een ander tijdstip een vrij gildegeest organiseren 
want zij hadden  per slot van rekening  iets te vieren in 2021. Echter ook dat heeft niet mogen zijn. De kapitein van St. 
Jan Baptist heeft ons tekst en uitleg gegeven. Dat bericht willen wij graag met jullie delen zodat jullie goed op de hoogte 
zijn van hetgeen zich heeft afgespeeld met betrekking tot de organisatie van gildedagen. Rest ons als Kringbestuur de 
gildebroeders en –zusters uit Oerle ook heel hartelijk te danken voor het feit dat zij zo meegaand zijn geweest met 
betrekking tot het verzetten van de Kringdag en hen te danken voor hun inzet. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2021 zou voor ons Gilde een groots en geweldig feestjaar moeten worden. We bestaan dit jaar namelijk 700 jaar. 
In 2004 hadden we deze dag al vastgelegd bij de Kring om een Kringdag te organiseren. Na ons "vrij Gildefeest" in 2003 
waren we vol overtuiging om het in 2021 te kunnen organiseren. Vorig jaar werd duidelijk dat ook de Gemeente 
Veldhoven 100 jaar bestaat in 2021 dus we waren ook hierover in gesprek om een groots verbroederingsfeest te 
realiseren voor zowel gildebroeders en inwoners van Veldhoven..... 
 
Maar ook bij ons bracht de corona situatie de twijfel in het Gilde. In april kregen we bezoek van onze Kringvoorzitter 
Roeland van Hoof met de vraag of Leende niet een jaar op kon schuiven van 2020 naar 2021. Dat lag bij ons toch wel 
een beetje gevoelig; de secretaris van 2004 had immers dit jaar al vastgelegd, we keken er allen al lang naar uit. 
De praktijk was dat we nog weinig aan de voorbereidingen hadden gedaan. Onze Gilde beschikt over een flink clubke 
organisatoren, inmiddels twee generaties; zowel 30- als 50 jarige dus ons motto was "we moeten er wel is aan gaan 
beginnen!" 
 
Dus hadden we eigenlijk alleen de locatie en grondeigenaren vast gelegd. Maar nog geen sponsorgeld opgehaald, geen 
tent gehuurd, geen verplichtingen aangegaan etc etc. Vergunning technisch was het een enorme aanvraag in corona tijd 
bij de gemeente en zou zeker niet makkelijk worden. We wisten dat Leende dat wel had gedaan en letterlijk in de 
startblokken stond.Dat maakte voor ons de keuze makkelijker en dus besloten we verbroedelijk om het Leende te 
gunnen. Leende de Kringdag in 2021 en wij wederom een "groots vrij Gildefeest" ook in 2021.  
 
Helaas hebben wij afgelopen september in de ledenvergadering besloten om in 2021 geen trekkertrek en geen 
Gildefeest te organiseren. We hopen wel op 24 juni, St Jansdag, het Koningschieten door te kunnen laten gaan.  
Inmiddels weten we dat Leende wederom heeft besloten om de Gildedag niet door te laten gaan, een wijze maar zeker 
moeilijke beslissing denken wij in Oerle i.v.m. de voorbereidingen. 
 
Het is wel de bedoeling dat we binnen een paar jaar veel gildebroeders kunnen verwelkomen in Oerle. We hebben de 
energie, de broeders met ervaring en ook zeker de hoop om een geweldige dag te kunnen en mogen organiseren. 



Hierover zullen we zo snel als de maatregelen het toestaan met de Kring in overleg gaan om een nieuwe datum vast te 
leggen. 
 
Via deze weg wil ik daarom de Kring en de Federatie bedanken voor het meedenken en hopelijk komen we allemaal 
weer snel in een gewone, gezonde en  broederlijke wereld waarop we iedere zondag ergens in Brabant kunnen genieten 
van een gildeactiviteit. 
 
Met vriendelijke gildegroet, 
Namens Gilde St Jan Baptist te Oerle 
Christ Schippers, de kapitein. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Contributie eenmalig verlaagd. 
 
Vanwege de coronacrisis en het ontbreken van activiteiten -en dus minder uitgaven- heeft het Kringbestuur, samen met 
het bestuur van de Stichting voor Outer en Heerd, besloten de jaarlijkse contributie te verlagen c.q. niet te innen.  
 
De contributie voor Kring Kempenland wordt eenmalig met € 16 verlaagd.  Dat wil zeggen dat de vaste bijdrage niet 
hoeft te worden betaald. De Stichting voor Outer en Heerd is akkoord gegaan met het voorstel om voor het jaar 2021 af 
te zien van de vrijwillige eigen bijdrage van €  11,35. Hiermee worden de aangesloten gilden in deze voor sommigen 
toch moeilijke financiële tijden een beetje tegemoet gekomen. Het lijkt niet veel, een besparing van € 27,35 per gilde, 
maar voor de kas van de Kring moet dit bedrag wel met de factor 52 vermenigvuldigd worden en dan loopt het bedrag 
toch op. 
 
Dit zou een behoorlijk gat in onze begroting kunnen slaan, echter de leden van het Kringbestuur hebben in het 
afgelopen jaar -op een enkeling na- fors minder reiskosten hoeven maken. Daarom hebben zij besloten om de 
reiskostenvergoeding in 2021 eenmalig te halveren. Wij gaan er van uit dat wij hiervoor de goedkeuring  krijgen van de 
gilden. Mocht dat niet zo zijn dan  kunnen we het tijdens een Algemene Ledenvergadering alsnog aanpassen. 
 
Mochten er gilden zijn die toch een vrijwillige bijdrage willen betalen aan de Stichting voor Outer en Heerd, dan is dat 
uiteraard altijd mogelijk. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Gilden op TV

Vanaf medio januari 2021 is bij Kempen tv het programma “geef het tromstokske door” te zien. Het is een vervolg op 
het programma “Wa witte gij van de guld?”dat eerder werd uitgezonden. Dit programma was behoorlijk succesvol, 
maar moest helaas worden gestopt i.v.m. de maatregelen rond corona. Kempen tv en Tony Vaessen hebben daarom 
het idee opgepakt om nu met dit ‘coronaproof’ programma te komen. Hopelijk wordt het net zo succesvol. De leden 
van de Kempense gilden weten Kempen tv wel te vinden. Kempen tv is de Streekomroep voor de gemeenten Bergeijk, 
Bladel, Eersel en Reusel de Mierden (ongeveer 80.000 inwoners). Met de huidige technische mogelijkheden kunnen de 
uitzendingen nu overal worden bekeken. Mensen die de uitzending willen zien kunnen hier op klikken: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fkM_wUP7Hhs&t=72s 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Een vernieuwd gildeterrein dankzij of ondanks Corona. 

In het kader van wat er nog wel kon tijdens het afgelopen corona-jaar,  heb ik een aardig voorbeeld van wat wij bij de 
St. Antoniusschut Eeneind-Opwetten hebben gedaan.  

Tijdens de warme zomer van 2019 waren alle 140 volwassen dennenbomen op ons gildeterrein aangetast door de 
‘letterzetter’. Dat is een kever die onder de schors gaat zitten en de bomen in een korte tijd zodanig aantast dat ze 
dood gaan. Er zat niets anders op dan ze te laten rooien. Dat hebben we laten doen door een bedrijf en dat  is gebeurd 
in januari. Het bedrijf had er ook nagenoeg alle wortels uitgetrokken. 

https://www.youtube.com/watch?v=fkM_wUP7Hhs&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=fkM_wUP7Hhs&t=72s


 
 

 

 

 

Zo zaten we met een terrein dat we voor een groot deel 
opnieuw konden inrichten. Dat kon naar eigen inzicht 
want op ons terrein zat geen herplantingsplicht. 
Natuurlijk wilden we nog wel wat bomen en struiken 
aanplanten om ‘vrij’ te komen zitten. En toen kwam 
corona. 

Buiten werken mocht gelukkig wel en tijdens de eerste 
lock down hebben we in kleine groepjes veel op ons 
terrein gewerkt, uiteraard binnen de regels. Afstand 
houden is op een terrein van ruim 5.000 m2 geen 
probleem. Zo werd het hele terrein vlak gelegd en 
gemest. Aangezien we gras wilden inzaaien lieten we 
ook meteen een pomp spuiten zodat we ons gazon 
konden beregenen. Dat was maar goed ook want we 
hadden een prachtig voorjaar en mooie zomer maar 
wel erg droog.  

 
 

 

Het gras is prima gegroeid zoals jullie op de 
bovenstaande foto kunnen zien. De afgelopen weken 
hebben we ons bezig gehouden met het aanplanten 
van de randen zodat we een mooie groensingel rond 
ons terrein krijgen. Zo zijn we weer helemaal klaar als 
we weer met z’n allen gebruik mogen maken van onze 
accommodatie. Zo heeft de coronacrisis toch nog iets 
goeds gebracht. 

 

Met vriendelijke groet, 
Dré Bemelmans 

Hoofdman St. Antoniusschut Eeneind-Opwetten. 
 

 
 
 

 

aangesloten bij: 


