
Beste gildesecretarissen, 

 
 Op verzoek van de Federatie secretaris stuur ik u allen hierbij 2 bijlagen toe met betrekking tot de 
hoofdliedendag  
 
Met gildegroet: Gerard Gorselink  

Beste kringsecretarissen, s.v.p. onderstaande tekst en bijlagen doorsturen naar de gildes van jullie kring. 
Bij voorbaat dank! 

Hoofdliedendag in een nieuw jasje? 

Zaterdag 12 oktober 2019 zal voor de 36e maal de hoofdliedendag worden gehouden. Onlangs is 
een kleine enquête verzonden aan de Brabantse gildebroeders en gildezusters, onze hartelijke dank 

voor alle reacties. We hebben leuke antwoorden en ideeën ontvangen, maar ook waren er 
opmerkingen dat bepaalde onderdelen moesten blijven zoals ze zijn. 

Voor wie is deze dag? 

Inmiddels is bij iedereen bekend dat de hoofdliedendag niet alleen voor de hoofdmannen bedoeld 

is. Alle broeders en zusters zijn van harte welkom, weliswaar tot een maximum van vier personen 
per gilde. We hebben besloten dit jaar de naam nog niet te veranderen, maar de dag meer in te 
richten op het verbroederen en het elkaar ontmoeten. In plaats van de traditionele zittende 
koffietafel zal er in de hal van het provinciehuis een lopend buffet worden gepresenteerd. Met 
natuurlijk zitplaatsen voor wie dat nodig heeft. We nemen na de H. Mis in de Sint Jan voldoende 
tijd om met elkaar in gesprek te kunnen komen, onder het genot van een kopje koffie of thee met 

worstenbroodje, broodjes en krentenbollen. 

Middagprogramma 

Het thema van 2019 is "Met vliegend Vaan". De naam "Jan Toriaans" zal bij velen bekend zijn en is 
een begrip voor iedereen die iets met vendelen te maken heeft. Er is ontzettend veel materiaal van 
Jan Toriaans, wat door Jan Vera in een prachtige tentoonstelling en een boeiende presentatie wordt 

verwerkt. Op het podium zullen enkele demonstraties van het vendelen plaatsvinden. 
Naast het onderwerp "vendelen" zal ook gesproken worden over de toekomstplannen van de 
Noordbrabantse federatie van Schuttersgilden en zal een toelichting worden gegeven op de 
werkzaamheden van Commissio Mixta.  
De gildes gaan met de tijd mee. Waren er 20 jaar geleden bijna geen gildebroeders met een PC, 
loopt nu bijna iedereen met een digitaal naslagwerk op zak. Menig gildebroeder is al op de hoogte 

van de "gilde-app". Gildebroeder Stefan Klerks zal een presentatie geven met daarin de werkwijze, 
nieuwe en nog te verwachten ontwikkelingen. 

Elkaar ontmoeten 

Na afloop van het middagprogramma is er een gezellig samenzijn in de hal met een drankje en een 
hapje.  

In de bijlage de uitnodiging en inschrijfformulier. Kleine financiële wijziging bij de inschrijving is dat 
de prijs voor deelname aan deze dag terug is gebracht naar € 15,00 per persoon. 

We hopen velen van u te ontmoeten op onze "hoofdliedendag" op zaterdag 12 oktober a.s. 

Met vriendelijke gildegroet, 

Namens het bestuur NBFS 

Annie Maas 

Secretaris NBFS 



Woudseweg 5a 

5275 JH  Den Dungen 
Mob.: 06 - 15 34 08 79 
E-mail: secretariaat@schuttersgilden.nl  
 

 
 
-- 

 
Met vriendelijke gildegroet, 
Gerard Gorselink 
1e Secretaris Kring Kempenland 
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