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‘Effe bijpraten’                            
 
 
Beste gildebroeders en gildezusters van Kring Kempenland, 
 
Na een lange hete zomer en warme herfst is het hoog tijd om weer eens effe bij te praten. Gelukkig hebben we al weer 
maandenlang geen last van allerlei coronabeperkingen. Hopelijk blijft dat ook de komende winter zo!  
We zagen dat het afgelopen half jaar overal de schade flink is ingehaald. We hebben als Kringbestuurders op veel 
plaatsen -soms verlate- onderscheidingen mogen uitreiken. Dat waren stuk voor stuk hele plezierige gebeurtenissen. Je 
zag daar overduidelijk dat de gildebroeders en -zusters erg blij waren dat ze elkaar weer ‘gewoon’ konden ontmoeten 
en gezellig samenzijn.  
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Wie heeft er zin en  tijd om de werkgroep Archivering te helpen? 
 
Zoals jullie misschien weten is er binnen de Studie, Archief en Tentoonstellingen commissie (SAT-commissie) van onze 
Kring een werkgroep Archivering actief. Deze werkgroep houdt zich al enkele jaren bezig met het digitaal maken van 
het archief van de Kring en de archieven van (oud-)bestuursleden.  Nadat alle stukken digitaal zijn gemaakt worden ze  
opgeslagen in een digitaal archief. Op zeker moment is alles zodanig opgeslagen dat alle stukken -geheel volgens de 
regels-  online beschikbaar komen.  
Voor deze werkgroep is de SAT-commissie op zoek naar enkele enthousiaste mensen die hieraan hun steentje willen 
bijdragen. De werkgroep komt in principe elke dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur bij elkaar. Indien gewenst kan er in 
overleg ook op andere dagen of tijden worden gewerkt. Ook hoef je niet elke week beschikbaar te zijn. In onderling 
overleg kunnen andere afspraken worden gemaakt. De werkzaamheden worden verricht in Geldrop waar de commissie 
over een eigen ruimte beschikt.  
Als lid van de werkgroep hoef je niet per se ook lid te worden van de SAT-commissie, maar dat mag natuurlijk wel. Een 
beetje basiskennis van computers is wel wenselijk. Ben je op zoek naar een zinvolle, leerzame maar vooral ook leuke 
vrijetijdsbesteding, neem dan contact op met de Raadsheer SAT, Leo van Heertum.  Tel. 06-44851423  E-mail: 
leovanheertum@kpnmail.nl  
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Jeugdgildedag 
 
Op een zonnige zondag 22 mei is de Jeugdgildedag 2022 gehouden. Het gilde van Sint Agatha Heeze had de organisatie 
op zich genomen. Dat hebben zij op een uitstekende wijze gedaan. De dag was namelijk ‘opgeplust’ met een 
districtsgildedag voor de acht gilden van Oost en de officiële opening van hun nieuwe gildehuis. Op die manier ontstond 
er een hele mooie gildemanifestatie, die ook goed bezocht werd.  
Dat maskeerde echter het feit dat het aantal deelnemers aan de Jeugdgildedag erg mager was. We zien als Kringbestuur 
dat de animo voor het deelnemen aan de Jeugdgildedag elk jaar verder afneemt. Het is dan ook de vraag of we die 
Jeugddag moeten blijven organiseren. Het is aan de gilden van onze Kring om daar een antwoord op te geven. Voor 
2023 heeft zich nog geen gilde gemeld dat de organisatie op zich wil nemen. Kandidaten kunnen zich melden bij het 
Kringbestuur. Het Kringbestuur en de technische Raadsheren zullen -daar waar mogelijk- hierbij ondersteunen. 
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Kringgildedag 2022 en 2023 
 
Op Tweede Pinksterdag is de Kringgildedag 2022 in Riethoven gehouden. Gelukkig waren de weergoden ons die dag 
gunstig gezind. De dag was een groot succes. Na twee jaren eindelijk weer een echte ouderwets gezellige gildedag. Daar 
hadden velen naar uitgekeken. Vanaf deze plaats willen we nogmaals een groot compliment aan het Sint Annagilde 
Riethoven geven. Zij zijn begonnen met de organisatie van deze dag en het nemen van de nodige risico’s toen nog 
helemaal niet duidelijk was of hij überhaupt door zou mogen gaan. Zij hebben er altijd in geloofd en het helemaal tot 
een goed einde gebracht. Chapeau !  
 
Wij zijn ook blij dat we jullie kunnen melden dat we deze zomer de samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie 
van de Kringgildedag 2023 hebben getekend met het St. Catharina en St. Barbaragilde Eersel. De foto van die 
bijeenkomst zien jullie hieronder. Op die avond presenteerden de diverse werkgroepen, die al zijn geformeerd om deze 
dag te organiseren, hun eerste bevindingen en werkzaamheden. Uit die presentaties bleek dat ze daar in Eersel hun 
zaakjes al goed voor elkaar hebben. Het Kringbestuur heeft er het volste vertrouwen in dat we daar een mooie 
Kringgildedag tegemoet kunnen zien. 
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Doorstart van de ‘meedenkgroepen’ 
 
Voor de coronapandemie waren we al een heel eind op weg naar het samenstellen en bemensen van een aantal 
‘meedenkgroepen’. Deze groepen zouden zich buigen over een aantal aspecten die betrekking hebben op de toekomst 
van onze gilden. Hoog tijd om de draad weer op te pakken!  
 
Hoe zat het ook al weer? 
De toekomst van de gilden is al een aantal jaren onderwerp van gesprek en zorg. Zeker in een tijd waarin we een 
terugtredende overheid zien –zowel maatschappelijk als kerkelijk- liggen er voor onze gilden kansen om de 
maatschappelijke functie en rol die we van oudsher hebben in de leefgemeenschappen waarin we geworteld zijn 
(opnieuw) inhoud te geven. Op die manier worden we als vereniging beter zichtbaar. Ook worden we dan weer 
aantrekkelijk om er lid van te worden. 
In 2019 zijn in alle districten brainstormsessies gehouden over de toekomst van de gilden. Eén van de vragen daarin 



was; hoe zie jij je eigen gilde in 2025, zowel wat betreft  het aantal leden als de (maatschappelijke) activiteiten? Die 
bijeenkomsten hebben veel en soms verassende en succesvolle ideeën en initiatieven opgeleverd. Volgende stap was 
het instellen van een aantal ‘meedenkgroepen’. We willen die meedenkgroepen verdelen in een aantal 
aandachtsvelden. Dat zijn: 
 
• Ledental 
Hierin komen onderwerpen aan de orde zoals het werven van nieuwe leden. Moeten alle leden geüniformeerd zijn of 
niet of deels wel deels niet? Hoe pak je werving aan. Wat zijn de doelgroepen en hoe organiseer je het een en ander. 
Maar ook, hoe kunnen we gilden helpen die daar problemen mee hebben. 
 
• Activiteiten 
Hierbij komen onderwerpen aan de orde zoals de gildeactiviteiten, zowel íntern’ als ‘extern’. Doen we het nog wel goed 
of moet het anders? Hoe zit het met onze maatschappelijke rol? Wat kunnen we daar nog betekenen? Stellen we ons 
gildelokaal en/of terrein beschikbaar voor maatschappelijke activiteiten? Maar ook hoe organiseren wij leuke 
activiteiten voor onze eigen gildebroeders en zusters zodat we een aantrekkelijke vereniging zijn waar je graag lid van 
wil zijn. Het moet gewoon leuk zijn. 
 
• Het grotere verband 
Dit is wellicht het meest ‘theoretische’ onderwerp. Echter we leven niet op een eiland. We ontkomen er niet aan om 
onze rol en positie te nemen en te bepalen hoe we gaan functioneren in grotere samenwerkingsverbanden als de 
Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden, de EGS, de Koepel Nederlandse Traditionele Schutters en de kerk. 
‘Meedenkers’ gevraagd.  
Het wordt een project met een duidelijk begin en einde. Binnen een jaar moeten de ideeën, aanbevelingen en 
verandervoorstellen concreet zijn uitgewerkt. De deelnemers aan zo’n meedenkgroep verbinden zicht dus niet voor 
langere –onbepaalde- tijd aan een ‘commissie’. Het streven was -en is nog steeds- dat de bemensing van de 
meedenkgroepen bestaat uit gildebroeders en -zusters van alle leeftijden. Op die manier krijgen we ‘kruisbestuiving’ 
over en weer en uiteindelijk een goed beeld over wat er leeft en wat er aangepast moet worden. Wij zijn dus 
Kringbreed op zoek naar gildebroeders en -zusters die -vanuit een positieve invalshoek - willen meedenken over een 
deze onderwerpen. Daarbij mag buiten de vaste kaders worden gedacht. Graag zelfs! Heb je interesse in één van deze 
onderwerpen en wil je een bijdrage leveren aan dit project, meldt je dan aan bij het kringsecretariaat.  
 
Startbijeenkomst 
Vlak voor de coronapandemie de boel lam legde hadden zich al een aantal gildebroeders en -zusters zich aangemeld. 
Uiteraard gaan we hen benaderen voor het vervolgproces. Na hopelijk nog wat nieuwe aanmeldingen maken we als 
Kringbestuur een begin door een eerste plenaire startbijeenkomst te organiseren. Daarin komen het samenstellen van 
de groepen, het uitwisselen van de (mail)adressen en het te volgen tijdspad aan de orde. Wij streven ernaar om op 1 
december aanstaande deze startbijeenkomst te houden.  
De toekomst van de gilden is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dat kan en mag je niet alleen aan de Kring of 
het bestuur van je gilde overlaten. 
 
Wij kijken er naar uit om hier -samen met jullie – mee aan de slag te gaan! 
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