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Voorgaan in Tradities

Het Heilig Kruisgilde uit Gerwen viert feest. Dit feest heeft
betrekking op het 775 jaar bestaan van ons gilde en ons motto 
is daarom “775 jaar Voorgaan in Traditie”.

Het Heilig Kruisgilde neemt een voorname plaats in onder 
de vele kleurrijke gildes van Kring Kempenland maar ook op 
gilde activiteiten buiten onze kring. Nu zijn wij het
organiserende gilde.

De organisatie van een Kring Gildedag brengt veel 
werkzaamheden met zich mee. Werk dat verricht is door 
de commissie gildedag 2019 en diverse werkgroepen. 

Daarbij is veel vergaderd, geschreven en besloten. De daadwerkelijke inzet van Gildebroeders, 
Gildezusters en Gildeverwanten is daarbij onmisbaar. Dank daarvoor.

We hebben verenigingen ingeschakeld om ons te helpen, en op vele deuren hebben we geklopt 
om ons te steunen. En gelukkig is dat niet tevergeefs geweest. De vele geldelijke en materiële 
bijdragen in welke vorm dan ook zijn natuurlijk onmisbaar bij het organiseren van zo’n evenement.
Dit stemt ons tot dankbaarheid.

Alle gildes uit Kring Kempenland en enkele gastgildes zullen in Gerwen aanwezig zijn. U kunt 
dan de vele tradities binnen het gilde mee beleven zoals een mooie optocht, het defilé en de 
indrukwekkende massale opmars.
Kortom: beleef het “Voorgaan in Traditie”.

Het Heilig Kruisgilde heeft alles in het werk gesteld om een goede gastheer te zijn en we hopen dat 
u met genoegen aan deze Kring Gildedag in Gerwen terug zult denken.
 
Met gildegroet
Albert Bastiaans Hoofdman Heilig Kruisgilde
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Contactgegevens 
 

T: +31 (040) 290 70 80 
info@esro.com 

https://esro.com 
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John Geven Studio’s

Iets te vieren of te 
organiseren? 

Vraag naar onze vele 
mogelijkheden.

Kookworkshops, Jubilea, 
Gala, Huwelijksfeest, 
Receptie, Verjaardag, 

Familiefeest, Teambuilding, 
Vergaderen, Presentaties 

en nog veel meer...

Spegelt 45 | Nuenen
040 - 283 1231

info@johngevenstudios.nl
www.johngevenstudios.nl

adv_a5liggend.indd   1 23-04-19   18:38

 
Infra 

 
Beton 

 
Sanering 

 
Recycling 

 
Legioblock© 
 
Transport &

vervoer

www.ajansenbv.com
+31 (0)88 877 87 78

Advertentie Carnavalskrant A Jansen def.indd   1 3-12-2018   13:18:45
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Úw specialist in o.a.
particuliere woningbouw / utiliteitsbouw en industrie / domotica / gebouwbeheerssystemen

beveiligingsinstallaties / intercom –data/netwerkbekabelingen / airconditioninginstallaties
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“Voorgaan in Traditie”

Het Heilig Kruisgilde bestaat dit jaar 775 jaar. Het 
is opgericht in 1244, midden in de Middeleeuwen. 
Moeilijk voor te stellen hoe Gerwen, Nederwetten 
en Nuenen er toen uitzagen. 
Het gilde dankt haar naam aan een stukje van 
het Heilig Kruis dat door de kruisvaarders was 
meegebracht uit het Heilig Land. In het gehucht 
Hooijdonk, onder Nederwetten, stond het 
zogenaamde “Maagdenklooster” waar dat stukje 
hout bewaard werd. 
Het hedendaagse gilde is een mooie vereniging 
die het heeft aangedurfd om dit jaar de Kringdag 
van Kring Kempenland te organiseren. Als bestuur 
zijn we daar heel blij mee. Na twee jaar Evoluon 
zijn we weer neergestreken op een feestterrein 
met een grote tent. Welkom in een mooi dorp met 

een gemeenschap die ons met open armen ontvangt.

Het programma ziet er puik uit en kwam, in goed overleg met leden van het Kringbestuur en  
Technische Raadsheren, tot stand. 

De traditie wordt voortgezet, maar een traditie moet ook meegaan met de tijd. De gildebroeders en 
gildezusters van nú zijn nu eenmaal anders dan die van 1935. In dát jaar werd de Noord-Brabantse 
Federatie van Schuttersgilden opgericht. De gilden gingen Federatief, maar ook in Kringverband 
nauwer samenwerken zodat er bijvoorbeeld van dit soort prachtige gildedagen georganiseerd 
konden worden. 

Uit eigen ervaring weet ik wat de organisatie van zo’n grote Kringgildedag met zich meebrengt. 
Het is een stevige klus die enkele jaren van voorbereiding vergt en alleen met de inzet van velen 
geklaard kan worden. 
Het kringbestuur en alle gilden van onze kring zijn jullie heel dankbaar en kijken er naar uit om dit 
jaarlijks terugkerend festijn met z’n allen te vieren.

Het gilde van Gerwen gaat vóór in traditie en dit jaar in een nieuw gildekostuum. Het zag er al mooi 
en groots uit. Ik ben benieuwd hoe de gildezusters en gildebroeders er nu uit zien.
Als kersverse kringvoorzitter wens ik het Heilig Kruisgilde een goede toekomst en voor nú een 
mooi- en zonnig verbroederingsfeest!

Roeland van Hooff
Voorzitter Kring Kempenland
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R.Clijsen Elektrotechniek
Het juiste adres voor:

•  Plaatsen/vervangen/uitbreiden van  
groepenkasten

•  Aanleggen/aanpassen van elektrische  
installaties voor onder andere badkamers/
keukens/overkappingen/verbouwingen

• Tuinverlichting

• Databekabeling

•  Onderhoud/service aan winkelpanden

•  Verhelpen van storingen aan 
elektrische installaties

T 06 23 866 226 
E remkoclijsen@outlook.com  
I www.rclijsen-elektrotechniek.nl
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Alles onder één dak?
Bouwcenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt, zowel de 
professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen zich bij ons prima 

thuis. Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij het bouwen op aankomt. 

Bouwcenter Swinkels, weet hoe ‘t werkt!

BOUWMATERIALEN | HOUT & PLAAT | GEREEDSCHAPPEN | KEUKENS | BADKAMERS | TEGELS | DEUREN

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

   0499 - 42 58 00  |  www.bouwcenterswinkels.nl

10.000 artikelen 
op voorraad

Bezorging 
op elke plek

Altijd het juiste 
advies

Een begrip in 
de regio



 
 
 

Verhuur van alle feestbenodigdheden

www.deverhuurspecialist.com 
info@deverhuurspecialist.com

Collse Heide 58
5674 VN NUENEN
040 - 283 93 66

 
 
 

Verhuur van alle feestbenodigdheden

www.deverhuurspecialist.com 
info@deverhuurspecialist.com

Collse Heide 58
5674 VN NUENEN
040 - 283 93 66
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•  Race & ATB
•  Elektrische fietsen
•  Stadsfietsen
•  Kinderfietsen
•  Merkonderdelen
•  Kleding
•  Sportvoeding
•  Reparaties
•  Service

VOOR FIETSPLEZIER VAN JONG TOT OUD!

De Pinckart 46
5674 CC Nuenen

(040) – 844 88 55

Openingstijden:
Maandag 10.00 - 20.00 uur 
Dinsdag Gesloten
Woensdag 10.00 - 20.00 uur 
Donderdag 10.00 - 20.00 uur 
Vrijdag 10.00 - 20.00 uur 
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

 

 

 

DE HORECA WORDT VERZORGD DOOR: 

                         

“Wij maken er een getapte dag van” 
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“Wij maken er een getapte dag van” 

 

  

 

 

 

DE HORECA WORDT VERZORGD DOOR: 

                         

“Wij maken er een getapte dag van” 

 

  





Van ‘Voorgaan in Traditie’ naar voortgaan op de tradities

Het Heilig Kruis Gilde viert haar (vermoedelijke) 775 jarig 
bestaan. Ja, het gilde viert, want het is een goede gewoonte 
om te vieren wat er te vieren valt. Het gilde stelt zo een 
voorbeeld: ze gaan metterdaad voor in traditie.

De gildebroeders houden van traditie. Maar wat is dat 
eigenlijk traditie? Het is afgeleid van een Latijns werkwoord, 
dat staat voor ‘doorgeven’. Wat? Dat wat voor jou van waarde 
is. Aan wie? Ja, aan hen die voor jou van waarde zijn. Het 
begrip traditie vraagt dus om activiteit: je mag doorgeven 
wat belangrijk is. Dat vraagt een continue bezinning op de 
waarden waarop het gilde is gebouwd. Dat kunnen er velen 
zijn, maar gezien de naam van het gilde Heilig Kruis, lijken 
dat vooral Christelijke waarden te zijn. Zo iets in de zin 
van je mag de ander beschermen tegen wat hem of haar 

attaqueert. Dat is een daad van naastenliefde, iets waar het Christelijke evangelie ons telkens weer 
toe aanmoedigt. 

In vroeger dagen werden gildes vaak opgericht met steun van de Kerk. De geschiedschrijving op 
de website geeft aan hoe de Kerk ook op het Heilig Kruis gilde inwerkte. Men vond het gilde dus zo 
waardevol dat het voor de kerk behouden moest blijven. Traditie bestaat dankzij de beleving van 
waarden en het doorgeven ervan aan anderen.

Inmiddels heeft het woord traditie in onze wereld een wat antieke klank gekregen. Zo iets in de 
zin van ouderwets. Mensen verzetten zich tegen tradities, willen iets nieuws, willen autonomie 
waardoor ze zelf van alles kunnen uitvinden. Vaak kun je daarin ook mooie dingen ontdekken, 
zelfs vernieuwing vinden voor je eigen waarden. Het is dus een uitdaging om traditie goed door te 
geven, erin voor te gaan om de wereld te tonen waarvoor je staat: nl. het wel en wee van elke ander. 
Is dat niet wat door de eeuwen heen voor ieder van belang is? Is dat geen universele waarde?

Het mag een uitdaging zijn om voor te gaan in traditie: laat zien waar je voor staat, wat voor jou 
van waarde is. Maar evenzeer mag het een uitdaging zijn voort te bouwen op tradities, zij immers 
hebben een waarde in zich die niet verloren mag gaan.

Ik wens het Heilig Kruis Gilde – vanuit Nuenen, maar wel vanuit de Heilig Kruis Parochie (Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten) – veel goede tradities toe. Zij zijn van waarde voor velen.

p. Hans Vossenaar ofm
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Olen 50 Nuenen
tel. 0499-477162 -  info@krakenburg.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

RUYTERS
VOOR RUITERS
zadelmakerij





Een nieuwe 
collectie in een 
hagelnieuwe 
winkel

Alles voor lekker en gezond bewegen. buchrnhornen.nl

.

U komt graag stijlvol voor de dag, maar wilt geen concessies  doen aan 
comfort en pasvorm. Daarom nodigen wij u graag uit in onze vernieuwde 
winkel in Eindhoven. Samen met u zoeken wij naar de ideale oplossing. 

Vestiging Eindhoven 
Dr. Cuyperslaan 86
5623 BB Eindhoven
040 - 244 88 36 

Openingstijden winkel 
Ma t/m vrij: 08:30 tot 17:30 uur
Zaterdag gesloten

  g
ratis loopscan

loopexperts

com

fortschoenen

 w
andelschoenen

Bewonder de nieuwe schoenencollectie 
in onze vernieuwde winkel en krijg een 
leuke en handige goodiebag* cadeau.

*z
ol

an
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oo
rr
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d 

st
re

kt
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BOUWBEDRIJFVANMOOK.NL

W W W . V A N D E N B R O E K T E G E L W E R K E N . N L

+ TEGELS
+ MOZAIEK
+ NATUURSTEEN

+ BADMEUBELS
+ SANITAIR
+ COMPLETE BADKAMERS

van den Broek
Tegels, Tegelwerken & Sanitair

Een nieuwe 
collectie in een 
hagelnieuwe 
winkel

Alles voor lekker en gezond bewegen. buchrnhornen.nl

.

U komt graag stijlvol voor de dag, maar wilt geen concessies  doen aan 
comfort en pasvorm. Daarom nodigen wij u graag uit in onze vernieuwde 
winkel in Eindhoven. Samen met u zoeken wij naar de ideale oplossing. 

Vestiging Eindhoven 
Dr. Cuyperslaan 86
5623 BB Eindhoven
040 - 244 88 36 

Openingstijden winkel 
Ma t/m vrij: 08:30 tot 17:30 uur
Zaterdag gesloten

  g
ratis loopscan

loopexperts

com

fortschoenen

 w
andelschoenen

Bewonder de nieuwe schoenencollectie 
in onze vernieuwde winkel en krijg een 
leuke en handige goodiebag* cadeau.
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Kerkhoef 13

info@vanudeninstallatie.nl

06 - 25 05 41 18

5674 NX  Nuenen



Voorwoord  Heilige Kruisgilde Gerwen

Met veel plezier voldoe ik aan het verzoek om een voorwoord te 
schrijven voor het programmaboekje voor de kringgildedag die 
het Heilig Kruisgilde in Gerwen organiseert in het weekend van 1 
en 2 juni 2019 voor het jubileum van 775 jaar.

Het Heilige Kruisgilde geeft de gildedag de naam mee “775 
jaar Voorgaan in Traditie”. Daarmee is één van de kernwaarden 
benoemd die het Heilige Kruisgilde in al zijn activiteiten hoog in 
het vaandel voert.
Stijl, trouw, traditie en gezelligheid zijn eigenschappen voor het 
zijn van een goed gilde.

Onze gemeente is trots op zijn vijf gilden, die ieder op hun eigen wijze het gildewezen tot een 
belangrijk onderdeel maken van het maatschappelijk leven in de dorpen van de gemeente Nuenen.

Het Heilige Kruisgilde presenteert zich elk jaar weer in het buitenland en wordt daar zeer 
gewaardeerd.
Gilden Essen en Arnsberg zijn ook van de partij. Ik ben zeer vereerd om aanwezig te mogen zijn op 
zondag 2 juni op de kringgildedag om de burgemeester van de Stad Arnsberg, 
Dhr Ralf Paul Bittner te ontvangen.

De gemeente Nuenen, in het bijzonder het kerkdorp Gerwen, biedt graag het decor voor het 
gildefeest op zaterdag en zondag 1 en 2 juni.
Ik complimenteer het Heilige Kruisgilde en de hierbij betrokken commissies met deze
twee dagen, 
Graag wens ik alle deelnemende gilden en de toeschouwers een fijn jubileum weekend toe.

Maarten Houben
Burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
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Veehandel
Ad Raaijmakers

Mariahout
06 53739434



‘uw partner in verzekeringen en hypotheken’

Kortmann Adviesgroep
Vincent van Goghstraat 46 ○ 5671 GZ Nuenen ○ 040-2951080
www.kortmann-adviesgroep.nl ○ info@kortmann-adviesgroep.nl
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Werkgever vs Werknemer
Wij zorgen voor de juiste match
APS Personeelservices is een familiebedrijf en sinds 1987 expert op personeelsvraagstukken voor werkgever en werknemer. De 
juiste kandidaat op de juiste plek levert het beste resultaat. Kijk voor ons meest recente aanbod aan kandidaten of de laatste 
vacatures op onze website of loop eens binnen op onze vestiging in Nuenen , Son

www.apspersoneel.nl
 of Schijndel.
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Het Heilig Kruisgilde in perspectief.

drs. ing. Bart van Lieshout
 
Dit jaar bestaat het Heilig Kruisgilde te Gerwen 775 jaar. Iets om trots op te zijn, zeker in deze 
huidige maatschappij. Daarom willen wij dit graag met onze mede gildebroeders en gildezusters 
vieren.
 
De bewijsvoering voor het aanhouden van het 775 jarige bestaan vindt o.a. zijn herkomst in een 
eeuwenoude notitie in één van de laatste overgebleven beschrijvingen van het Heilig Kruisgilde. 
Dit betreft een vermelding van een (Konings)schild met een slecht leesbaar jaartal van 1214 of 1241 
tussen de roerende goederen destijds in het bezit van het gilde. Het is aannemelijk om te stellen 
dat het gilde pas na het eindigen van de vijfde kruistocht in 1219 aan haar hedendaagse naam is 
gekomen. Na deze kruistocht is de priorij Hooijdonk te Nederwetten in het bezit gekomen van een 
splinter van het Heilig Kruis. Het zal in die periode geweest zijn dat het Heilig Kruisgilde zichzelf in 
de vorm van een religieuze broederschap had geformaliseerd. Daar waarin de nieuwe “Caert” uit 
1758 de vrouwen zijn doorgestreept en zij dus niet meer mochten toetreden. Dit is het officiële jaar 
waarin het gilde zichzelf transformeerde tot een schuttersgilde.
Ook het wonder van Hooijdonk, welke in 1244 door Bisschop Bonifacius werd verricht, geeft aan 
dat Gerwen in deze periode al was uitgegroeid tot een bedevaartsoord. Deze splinter van het heilig 
kruis van Christus werd om praktische redenen bewaard en vereerd in de kerk van Gerwen.
 
Voor een uitgebreidere historische beschrijving en bronvermelding kunt U terecht op de website 
van het Heilig Kruisgilde: heiligkruisgilde.nl
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Stomerij

Kledingrep
araties

Wij verzorgen al uw 
kleding reparaties
in eigen atelier.

Tevens het 
adres voor:
fournituren,
ritsen, 
garens, 
handwerk 
pakketten.

Parkhof 20
Nuenen

Tel. 040-2836182

Stomerij

Kledingrep
araties

Wij verzorgen al uw 
kleding reparaties
in eigen atelier.

Tevens het 
adres voor:
fournituren,
ritsen, 
garens, 
handwerk 
pakketten.

Parkhof 20
Nuenen

Tel. 040-2836182
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Peter  LeegteBV

va
n d

er

voor al uw 2e hands industriële machines en gereedschappen 
ook nieuw gereedschap voor zakelijk en particulier 

 Facilitaire diensten, Inkoop & Verkoop gebruikte goederen en machines

Doornakkersweg  18
5642  MP   E indhoven 

open van maandag t/m vrijdag 
van 8.00 uur tot  17.00 uur

mobiel  06-28 24 95 68

Van Lieshoutgaarde 1a Nuenen

Van Lieshoutgaarde 1a Nuenen

Van Lieshoutgaarde 1a Nuenen

Van Lieshoutgaarde 1a Nuenen
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Zaterdag 01 juni 2019
Tijd: Locatie:  Omschrijving:

15:00 Gilde terrein  Ontvangst Gildebroeders- en zusters uit Arnsberg en Essen
   
16:00 Gilde terrein  Middag programma Duitse gasten:
   Schieten Gildebroeders- en zusters uit Arnsberg en Essen
   Demonstraties vendelen, trommen en bazuin blazen
   Gezellig samen zjn in tent met blaaskappellen Tjonge Jonge  
   en Veullawait
   
18:00 Tent gilde terrein Receptie ter ere van het 775 jarig bestaan van het Heilig Kruisgilde 
   Gerwen voor genodigde en geintresserde
   
20:00 Tent gilde terrein Aanvang Frühlingsfest met die Nünentaler Schürzenjäger

01:00   Sluiting bar / muziek uit

01:30   Sluiting tent

P R O G R A M M A         K R I N G  G I L D E D A G :
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Zondag 02 juni 2019

P R O G R A M M A         K R I N G  G I L D E D A G :

Tijd: Locatie:  Omschrijving:

08:00 Tent gilde terrein Ontvangst genodigde openluchtmis en koffietafel

09:00 Tuin Fons Linders Aanvang openlucht mis

10:00   Vernieuwing eed van trouw aan het kerkelijk gezag

10:15   Aanvang koffietafel open lucht

11:00   Aanbieden Ere wijn aangeboden door de Gemeente Nuenen

11:30 Jonker Markus   Opstellen optocht
 van Gerwenlaan  

12:00   Start Optocht

13:30 Gilde terrein  Binnenkomst gilden, toespraken en vernieuwing eed van  
   trouw aan wereldlijk gezag
   met aansluitend  massale opmars

14:00 Gilde- en  Aanvang wedstrijden Vendelen, trommen, bazuinblazen op 
 omliggende  diversen velden
 terreinen  Aanvang schiet wedstrijden geweer, kruis- en vlakboog
   Aanvang wedstrijd standaard rijden op tournooi veld

15:00 Gilde terrein  Prijsuitreiking optocht

16:00 Tournooiveld  Prijsuitreiking standaard rijden

18:00   Einde diversen wedstrijden, met aansluitend prijsuitreiking  
   (veelal op wedstrijd locatie)

18:30   Afsluitings en bedank speech

18:40   Afterparty met disk jockey in de tent

21:00   Einde gildedag

21:30   Sluiting tent (uiterlijk)
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schilderwerken
nol rendershof 8
5674 MC nuenen
info@soetbeeck.nl 06 5 1 6 79 247
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Route optocht

OPSTELLEN 
OPTOCHT
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Loon- en grondverzetbedrijf

AGRARISCH LOONWERK    GEEL EN ZWART ZAND        CONTAINERVERHUUR        CULTUUR TECHNISCHE WERKEN
TEL: 0499 - 47 24 05

FAX: 0499 - 47 95 83

E-MAIL: LOONBEDRIJF.VERMEULEN@PLANET.NL

BREUGEL

WWW.LOONBEDRIJFVERMEULEN.NL
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Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas

Kerkakkers 1
5674 RP Nuenen

Kantoor
040-8436513

Rein Coolen
06-54757694

Thomas Kreveld
06-42115228

info@glascentrale-isorama.nl
www.glascentrale-isorama.nl
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Volgorde optocht

  Fanfare Jong Leven Gerwen

1 C Heilig Kruisgilde Gerwen

2 G Burgerschutzengesellschaft E.V. Amsbergen

3 G BSV “Gut Schuss Essen Fischlaken 

4 B Sint Jorisgilde Zes Gehuchten

5 B Sint Luciagilde Steensel

6 A Sint Catharinagilde Blortem en Gestel

7 A Sint Jorisgilde Gestel en Blaarthem

8 C Sint Antoniusschut Nuenen Eeneind

9 G Sint Jorisgilde  Gemert

10 C Sint Catharinagilde Son

11 B Sint Sebastiaansgilde Mierlo

12 C Sint Annagilde Riethoven

13 C Sint Jorisgilde Bergeijk

14 B Sint Martinusgilde Luijksgestel

15 A Sint Catharina - Sint Barbaragilde Geldrop

16 C Onze Lieve Vrouwegilde Zeelst

17 B Sint  Martinusgilde Dommelen

18 B Sint Jan Baptistgilde Duizel

19 B Sint Martinusgilde Waalre

20 C Sint Catharinagilde Eindhoven Stad Eindhoven

21 G Sint Servatiusgilde Lieshout

22 B Sint Jorisgilde Heeze

23 C Sint Jorisgilde Reusel

24 B Heilig Sacramentgilde Bergeijk

25 A Sint Willibrodusgilde Waalre

26 C Sint Jan Baptistagilde Leenderstrijp

27 G Sint Antoniusgilde Stiphout

28 A Sint Annagilde Westerhoven
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29 B Sint Catharinagilde Valkenswaard

30 A Sint Catharinagilde Tongelre

31 A Sint Catharinagilde Strijp

32 C Onze Lieve Vrouwegilde Eersel

33 C Sint Catharina - Sint Barbaragilde Leende

34 C Sint Jorisgilde Budel

35 G Sint Willibrodusgilde Heeswijk

36 C Sint Catharinagilde Woensel

37 A Sint Annagilde Nederwetten

38 C Sint Joris - Sint Barbaragilde Maarheeze

39 B Sint  Petrus- Bandengilde Schaft

40 C Sint Catharina - Sint Barbaragilde Mierlo

41 B Ridderlijkgilde van St Sebastiaan Eindhoven

42 C Sint Jansgilde Soerendonk

43 C Sint Jorisgilde Stratum

44 G Onze Lieve Vrouwegilde Wintelre

45 C Sint Jan Baptistgilde Oerle

46 G Sint Leonardusgilde Beek en Donk

47 B Sint Martinusgilde Tongelre

48 C Sint Annagilde Nuenen-Dorp

49 B Sint Agatagilde Heeze

50 B Sint Caeciliagilde Veldhoven

51 C Sint Catharina - Sint Barbaragilde Eersel

52 A Sint Lambertusgilde Meerveldhoven

53 B Sint Jorisgilde  Bladel

54 C Sint Sebastiaansgilde Borkel 

55 B Sint Jorisgilde Hapert

56 A Sint Antonius & Sint Catharinagilde Aalst
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FRANS VERMEULEN

06 20 09 94 74

MAARTEN VERMEULEN

06 51 51 26 04

Het hele jaar door 
verse bloemen en planten voor huis en tuin.

Kuilen 1  |  Nuenen  |  www.t-schuurke.nl
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Haar  en  Wonderwaar

Gerrie van den Wildenberg

Park 13 A   5672 GB Nuenen |  T 06 2182 3113
info@haarenwonderwaar.nl
www.haarenwonderwaar.nl
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Brasserie / Café
“De Kruik”

Beugelen
à la Carte
Partijen

Boerengolf

Hoekstraat 52  · 5674 NP Nederwetten
Tel. 040-2913337  · Fax. 040-2913353

e-mail:dekruik@iae.nl  · www.dekruik.com
Brasserie / Café
“De Kruik”

NUENHEM
T U I N S E R V I C E

W W W . N U E N H E M . N L  |  0 6  -  1 2 6 2 6 3 6 7

A A N L E G  -  O N D E R H O U D  -  B O O M V E R Z O R G I N G

Hondenuitlaatservice 

voor Nuenen en Gerwen

06  50 44 22 07  |  info@cookieco.nl  |  www.cookieco.nl

Hurksestraat 20 - 26
5652 AK  Eindhoven

E: info@cateringwilliam.nl

Hurksestraat 20 - 26
5652 AK  Eindhoven

E: info@cateringwilliam.nl
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Bouwbedrijf
Donkers

Tel: 06 50 63 47 10
info@donkersbouwbedrijf.nl

Nieuwbouw, verbouw en renovatie
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ForFarmers, Europa’s grootste leverancier van diervoeders, zet zich samen 
met haar medewerkers en dealers dagelijks in ‘For the Future of Farming’: 
voor de toekomst van onze klanten en voor een gezonde agrarische sector. 
Een sector waar we trots op zijn!

Dorpsstraat 33 • 5761 BL  Bakel • T +31 (0)492 34 36 14

ForFarmers, Europa’s grootste leverancier van diervoeders, zet zich samen 
met haar medewerkers en dealers dagelijks in ‘For the Future of Farming’: 
voor de toekomst van onze klanten en voor een gezonde agrarische sector. 
Een sector waar we trots op zijn!

Dorpsstraat 33 • 5761 BL  Bakel • T +31 (0)492 34 36 14

ForFarmers, Europa’s grootste leverancier van diervoeders, zet zich samen 
met haar medewerkers en dealers dagelijks in ‘For the Future of Farming’: 
voor de toekomst van onze klanten en voor een gezonde agrarische sector. 
Een sector waar we trots op zijn!

Dorpsstraat 33 • 5761 BL  Bakel • T +31 (0)492 34 36 14

HOME
deco

Berg 36 • Nuenen • Tel.: 040 - 283 15 24 

VERF

BEHANG

GLAS 

RAAMDECORATIE 

GORDIJNSTOFFEN
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deco

Berg 36 • Nuenen • Tel.: 040 - 283 15 24 
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deco

Berg 36 • Nuenen • Tel.: 040 - 283 15 24 

VERF
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RAAMDECORATIE 

GORDIJNSTOFFEN



VAN MOSSEL FORD STORE EINDHOVEN  -  MEERENAKKERWEG 3A  -  T: 040 800 19 70

Adv. A5 Pand algemeen Gilde Gids.indd   1 23-04-19   11:42
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BOUWBEDRIJF SCHEPERS 

BOUWBEDRIJF SCHEPERS 

BOUWBEDRIJF SCHEPERS 

BOUWBEDRIJF SCHEPERS 

Routebeschrijving & parkeren

BOUWBEDRIJF SCHEPERS 



van Santvoort Makelaars
Berg 2 - 4, 5671 CC Nuenen 
T 040 - 2833708, E info@nuenen.vansantvoort.nl

Berg 2 - 4, 5671 CC Nuenen , T 040 - 2833708, E info@vansantvoortarchitecten.nl

DROMEN MAG ...
WELKOM THUIS!

www.vansantvoort.nl

Verkoop
Aankoop
Taxaties
Huur/verhuur
Nieuwbouw

Al meer dan 40 jaar ontwerpen en begeleiden wij projecten van uiteenlopende 
omvang in velerlei sectoren; met name kantoren, bedrijfsgebouwen, woning-
bouwprojecten en particuliere woningen.

Aansprekende ontwerpen, degelijke bouwtechnische uitwerking en betrouw-
bare dienstverlening aan opdrachtgevers hebben onze hoogste prioriteit.
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Prijzen overzicht 

 
OPTOCHT
 
1 publieksprijs
2 1e prijs categorie A
3 2e prijs categorie A
4 3e  prijs categorie A
5 1e prijs categorie B
6 2e prijs categorie B
7 3e prijs categorie B
8 1e prijs categorie C
9 2e prijs categorie C
10 3e prijs categorie C
11 1e prijs Optocht (gastgilde)
 
 
Standaardrijden
 optocht
12 1e prijs
13 2e prijs
 Toernooiveld
14 1e prijs
15 2e prijs
 

Tentoonstelling
 
16 1e prijs mooiste presentatie
17 Publieksprijs mooiste presentatie
18 1e prijs mooiste hoofdvaandel
19 1e prijs mooiste jongste koningsschild
20 1e prijs mooiste koningsvest
21  1e prijs mooiste presentatie  

nieuwe koning
22 1e prijs beste vrouwvriendelijke gilde
23  1e prijs mooiste Eigen onderscheiding  

of draagteken
24 1e prijs mooiste jaarverslag
 
 

Geweerschieten
 
25 koningkruis
26 keizerkruis
27 korps
28 kampioen
29 kampioen 60+
30 1e prijs viertal
31 2e prijs viertal
32 3e prijs viertal
33 1e prijs personeel
34 2e prijs personeel
35 3e prijs personeel
36 1e prijs gaai
37 2e prijs gaai
38 3e prijs gaai
 

Kruisboog
 
39 Koningskruis
40 Korps
41 1e prijs viertal
42 2e prijs viertal
43 3e prijs viertal
44 Kampioen 
45 1e prijs personeel
46 2e prijs personeel
47 3e prijs personeel
 

Handboog
 
48 1e prijs vlak
49 1e prijs wip
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Vendelen
 
50 1e prijs klasse Acrobatiek
51 1e prijs Klasse C
52 2e prijs Klasse C
53 1e prijs Klasse C+
54 1e prijs Vaandel 35 T/M 50 Jaar
55 1e prijs Vaandel 51 jaar en ouder
56 1e prijs Jeugd T/M 12 jaar
57 1e prijs Jeugd 13 T/M 15 jaar 
58 2e prijs Jeugd 13 T/M 15 jaar
59 1e prijs Groep Jeugd
60 1e prijs Groep 3 en 4 personen
61 1e prijs Groep 5+
62 1e prijs Vendelen Indivudueel (Gastgilde)
63 1e prijs Vendelen Groep ( Gastgilde)
 

Trommen
 
64 1e prijs Klasse U
65 1e Prijs Klasse A
66 1e Prijs Klasse B
67 1e Prijs Klasse C
68 2e Prijs Klasse C
69 3e prijs Klasse C
70 1e prijs Jeugd T/M 12 jaar
71 1e Prijs Jeugd 13 T/M 15 jaar
72 1e prijs Jeugd Muziektrom
73 1e prijs Groepstrommen klasse A
74 1e prijs Groepstrommen klasse B
75 1e Prijs Trommen (Gastgilde)
 
 

Bazuinblazen
 
76 1e Prijs Klasse A
77 1e Prijs Klasse B
78 2e Prijs Klasse B
79 1e Prijs Klasse C
80 2e Prijs Klasse C
81 1e Prijs Groepsbazuinblazen
82 2e Prijs Groepsbazuinblazen
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Belangrijke wet- en regelgeving 

Hierbij willen wij u wijzen op de naleving van de wetten en regelgeving inzake: 

Drank en Horecawet 
Het is op het gildeterrein verboden om: 
•  Alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze 

de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt; 
•  Sterke drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd 

van 18 jaar heeft bereikt. 
•   De leeftijdsgrenzen gelden voortaan ook voor indirecte verstrekking. Hiervan is sprake als 

alcoholhoudende drank wordt verstrekt aan iemand die hiervoor onmiskenbaar de vereiste 
leeftijd heeft, maar die kennelijk de bedoeling heeft deze drank te geven aan iemand waarvan 
niet zeker is dat die de vereiste leeftijd heeft. 

Rookverbod 
In de tenten en overige ruimten op het gildeterrein geldt een algeheel rookverbod. 

De wet Wapens en Munitie 
Hierbij willen wij u wijzen op de naleving van de wetten en regelgeving inzake: 
• De wet Wapens en Munitie, de formele wet; 
•   De regeling Wapens en Munitie, de nadere uitwerking van de wet door de minister van 

Justitie; 
•   De circulaire Wapens en Munitie 2016. Hierin staan nadere aanwijzingen van de minister van 

Justitie aan de korpschefs van politie over de uitvoering van de wet en het beleid, dat de 
minister van Justitie daarbij voert. 

•   De wapenopslagplaats voor de geweren, kruisbogen, handbogen enz., is gelegen in de directe 
nabijheid van de schietterreinen. Het in te leveren wapen moet ter identificatie voorzien zijn 
van een volledig ingevuld kaartje. 

Bepalingen 
Volgens de wet Wapens en Munitie (WWM) is het verboden wapens onbeheerd in een voertuig 
achter te laten. 
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Mededelingen van algemene aard
 
Op het gildeterrein wordt gewerkt met consumptie bonnen. Deze kunnen via PIN of contant worden
gekocht en afgerekend op de daarvoor ingerichte uitgifte punten.

•  Auto’s kunnen geparkeerd worden op het aangegeven parkeerterreinen rondom het 
gildeterrein.

•   Het gebruikmaken van het parkeerterrein, wapenopslag en het bezoek van het feestterrein en 
tentoonstelling zijn gratis. 

•   Er mogen geen geweren, kruisbogen en/of handbogen buiten het schietterrein worden 
meegevoerd, ook niet tijdens de optocht. Men kan deze wapens tijdelijk laten opslaan, onder 
bewaking, in de wapenopslag- ruimte in de nabijheid van de schietterreinen. 

•   De dragers van naam- en nummerborden zijn in het bezit van een enveloppe. Wij verzoeken 
de overheden van de deelnemende gilden via deze enveloppe de vrijwilligers te belonen. 

•   Op deze Kringgildedag wordt er gewerkt met een tijdschema. Dit tijdschema wordt vooraf 
toegestuurd aan de gilden maar is ook opgehangen bij de wedstrijdsecretariaten op het 
feestterrein. Op dit tijdschema wordt aangegeven wanneer men bij de jury wordt verwacht. 
Een vriendelijk verzoek aan alle deelnemers om de jury niet onnodig te laten wachten. 

•   De tentoonstelling is geopend voor het publiek van 14.00 tot 17.00 uur. Kinderen hebben 
zonder begeleiding geen toegang tot de tentoonstelling. Bij de tentoonstelling zijn roken, het 
nuttigen van consumpties en het aanraken van de tentoongestelde voorwerpen verboden. 

•   Deelnemers aan de wedstrijden vendelen, trommen of bazuinblazen moeten zich vóór de 
optocht melden bij het secretariaat van hun onderdeel en hun pasje inleveren. Zonder pasje 
kan niet deelgenomen worden aan de wedstrijden. 

•   Bij het afhalen van de prijzen en het herinneringsschild moet men tijdig aanwezig zijn en 
gekleed zijn in een compleet gilde-uniform. 
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VOOR EXTRA OPENINGSTIJDEN KIJK OP WWW.COPPELMANS.NL

PlanTen koOpt u 
bij coPpelMans 
• Zeer scherpe planten prijzen
•  Planten rechtstreeks van de veiling of kweker

Nuenen Kapperdoesweg 8

Emopad 70 - 5663 PB Geldrop

Postbus 58 - 5660 AB Geldrop

Telefoon (040) 285 89 00 

Telefax (040) 285 82 85

E-mail: info@jvandewinkel.nl

www.jvandewinkel.nl

Nederlandse Orde
van Administratie
en Belastingdeskundigen.
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Installatiebedrijf

SMITS

gas  water sanitair c.v. installaties

zinkwerken

badkamers

De Haverkamp 10  |  5674 PT  Gerwen
0653972074  |  ceessmits48@gmail.com
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Algemene reglement gildedagen
 
1.  Met uitzondering van de optocht- en de tentoonstellingswedstrijden worden alle wedstrijden op 

het feestterrein gehouden.
2.  Aan de wedstrijden kunnen alleen gildenleden deelnemen, die met hun gilde aan de optocht 

deelnemen. Van deze verplichting kan een gildenlid worden ontheven door twee leden van 
het dagelijks bestuur van de kring, na overleg met de hoofdman van de gilde van betreffend 
gildenlid.

3.  Een gilde dat heeft ingeschreven voor deelname moet zo talrijk en voltallig mogelijk deelnemen. 
In de optocht moet minstens het vaandel en het koningszilver worden meegedragen. Tevens 
dient de hoofdman of diens plaatsvervanger aanwezig te zijn. De overige gilden leden moeten 
allen als zodanig herkenbaar zijn, hetzij door het dragen van een gildenkostuum en/of 
gildensjerp en/of gildenattribuut.

4.  Bij niet tijdige aanwezigheid kan men door de organisatie worden uitgesloten van deelname 
aan een of meer wedstrijden.

5.  De uitspraak van een jury is onherroepelijk, tenzij klaarblijkelijk een vergissing heeft 
plaatsgevonden.

6.  Het werk van de jury en de uitslagen blijven geheim tot aan de prijsuitreiking.
7.  Indien men niet tijdig voor deelname heeft ingeschreven, kan door de betreffende kring en het 

organiserend gilde worden bepaald, óf en onder welke voorwaarden alsnog aan de wedstrijden 
kan worden deelgenomen

8.  Aan gildendagen binnen de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden kunnen slechts 
gilden deelnemen, die aangesloten zijn bij een van de kringen of bij een door de Noord-
Brabantse Federatie van Schuttersgilden erkende zusterorganisatie.

9.  Een gildenlid mag bij wedstrijden slechts voor één gilde uitkomen.
10.  Een persoon die handelt in strijd met de bepalingen van het algemeen reglement, de 

wedstrijdreglementen van de federatie en/of kring, of die op enigerlei wijze de orde dreigt 
te verstoren of het gildenwezen is diskrediet brengt, kan onmiddellijk van het feestterrein 
worden verwijderd en daardoor van verdere deelname worden uitgesloten; een en ander ter 
beoordeling van de betreffende bestuursleden van de organisatie en het dagelijks bestuur van 
de kring.

11.  Degene die belast is met de algemene leiding, is bevoegd, in overleg (zo mogelijk) met minstens 
twee leden van het dagelijks bestuur van de kring, met de leider van desbetreffende wedstrijd, 
dié besluiten te nemen, die nodig zijn voor een goed verloop van het gildenfeest.

12.  In gevallen waarin het algemeen reglement en de andere reglementen niet voorzien of 
inzake van verschil van mening over toepassing of uitleg van de reglementen, beslissen de 
bestuursleden van de organisatie en de leden van het dagelijks bestuur van de kring ter plaatse.

13.  Het organiserend gilde, de eigenaren van het terrein, de federatie en de kring zijn niet aansprakelijk 
voor eventuele ongevallen, diefstal, verlies of schade, veroorzaakt door of overkomen aan 
deelnemende gilden, gildenleden, en/of bezoekers, op of rond het feestterrein of tijdens de 
optocht en bij het meedoen aan of bezichtigen van de activiteiten die door de organisatie zijn 
opgezet gedurende de gildendag(en).
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Heidedreef 6    Mariahout    0413 - 20 94 62    06 - 531 88 257
info@leendersloonbedrijf.nl    www.leendersloonbedrijf.nl

Voor al uw loon- en grondwerkzaamheden, 
tevens mesthandel en transport.
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Keizer sponsor
Bavaria

Koning Sponsoren
Buchrnhornen
Beerens
Janssens Verreiker verhuur
Fons Linders
Rabobank

Kapitein Sponsoren
Tonnie vd Heijden / Beter Bike
vd Hurk/Doeze
Bossers/Fitters
John Geven studios
A. Jansen B.V.
Ban Bouw 
Gemeente Nuenen

Gildebroeder Sponsoren
Kriegenbergh
Cafe Rene
Leenders Loonbedrijf
Trio Dak
Remco Clijsen
Erikzon
Bouwcentrum Swinkels
van Eert
Quality scooter
BDO 
Metselaars
Esro

Zilversponsoren
Piet en Tonnie van den Berk
Smits schilderbedrijf
Tuintech Smeulders
Brouwerij Deftige Aap
William van den Berk
Willy Heesakkers
Veehandel Ad Raaijmakers
Riekie Polman
Cor Bunthof
Theu Donkers
Germach Service en Onderhoud
Jan Bunthof
Stefan van Hoof

Kozijn en Stijl
Stenger
vd Winkel
van Eert
Roland van den Berk
Theo Maas
Cor Bastiaans
Bart van Lieshout
Gerard Gorselink
Roijakkers
Groman
Obresa Administratie & Advies
Antoinette van der Schriek
Erik van der Schriek
Frans Bunthof
Anderegg

Begunstigers
Varkenshandel Verhagen
Pieter Maas
Fransien Donkers
Toon Sengers
Nuenhem tuin
Jan Martens
LMB Verkuijlen
Jan van Lankvelt
Gebr van Engeland
Clean service Nuenen
Liesbeth BuchrnHornen-Broekhuis
Gerrit van de Tillaart
Jos van de Sande
Ton Bouman
Bouwbedrijf Donkers
van Dinter Semo
Martien Geeven 
Maas tegelwerken
MG Beheer
ton de Brouwer
MFP ( verzekering)
Harrie van de Weijer
Jacobs Timmerbedrijf
Airco Nuenen
Johnny van Rooij
Van Dussen Stucadoors
Kuypers
Gebr. Teunisse
Apotheek Nuenen

Overzicht sponsoren
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A  U  T  O  B  E  D  R  I  J  F

Tonnie van der Heijden bv

A  U  T  O  B  E  D  R  I  J  F

Tonnie van der Heijden bv



 * Lunch
 * Diner
 * High Tea
 * High Wine
 * High Beer

 * Borrel
 * Catering
 * Traiteur
 * Verhuur
 * Personeel

WWW.DE3GEBROEDERS.NL

HEUVEL 1 | GERWEN

040 290 66 44



Dankwoord

Zoals als vermeldt door onze voorzitter in zijn voorwoord: een kringgilde dag organiseren doe je als 
Heilig Kruisgilde natuurlijk niet alleen. 

Behalve financiële sponsoring door de sponsors, adverteerders en begunstigers, zijn er ook de 
sponsors in natura. Zij hielpen met het beschikbaar stellen van  materialen en tijd. 
Zonder hier volledig te zijn, kunt u hierbij denken aan hulp van Kring Kempenland, catering, 
barbezetting, hulp bij optocht, wegafsluiting, parkeren, opbouwen en afbreken van het terrein. 

Fons Linders en Jack Aldenhoven zijn we erg erkentelijk voor het beschikbaar stellen van de ijsbaan 
en terreinen rondom de molen. Zonder hen hadden we deze mooie locatie niet gehad. Molen de 
Roosdonck levert als gastheer van de gilde tentoonstelling ook nog eens een echt Gerwens decor.

Verder willen we alle aanwezige Gilden en overige bezoekers bedanken voor hun kleurrijke 
aanwezigheid en hun kameraadschap en gezelligheid.

Heilig Kruisgilde
Gerwen
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Op perkament verspreidden wij vroeger onze taal, 
 

             
 

na 775 jaar gaat dit bij ONSNET en het LON digitaal. 

 
 
 






