schuttersgilden
ONTMOETEN brabants
immaterieel erfgoed

Deze dag komt mede tot stand dankzij:
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Op herhaling
Wederom heten wij u van harte welkom op de 76ste Kringgildedag in
het Evoluon te Eindhoven. Terugkijkend op de geslaagde kringgildedag van vorig jaar, spreken wij de wens uit dat deze gezamenlijke dag
vorig jaar mag overtreffen.
Welkom aan bewoners van de wijken Drents Dorp en ’t Ven en welkom
aan het Brabantse Immaterieel erfgoed, dat vandaag onze kringgildedag een extra Brabants tintje geeft door ons deelgenoot maken van nog
meer traditie in Brabant.
Welkom aan onze eregasten uit de diverse gemeenten uit de provincie Noord-Brabant, Harmonie Echo der Kempen en mannenkoor
La Bonne Espérance die op deze Kringdag voor de muzikale omlijsting
zorgen.
Met het oprichten van de Stichting Kringgildedag Kempenland ging onze gedachten uit naar het voortzetten van de tradities, een jaarlijkse samenkomst en samenzijn van alle Kempische gilden, gildebroeders en
-zusters. Zo is het gelukkig ook gegaan.
Graag willen wij eenieder bedanken voor het enthousiasme, inzet en betrokkenheid om deze twee jaren tot
een succes te maken. Vrijwilligers, medewerkers Evoluon en sponsoren, zonder jullie zou de Kringgildedag
2017 - 2018 niet hebben bestaan.
Volgend jaar in 2019 wordt de Kringgildedag georganiseerd door het Heilige Kruisgilde te Gerwen.
De taak van het bestuur van Stichting Kringgildedag Kempenland (SKK) zit er dan op.
SKK gaat ten ruste waarbij wij de hoop uitspreken dat er jaarlijks een gildedag wordt georganiseerd door
een gilde uit ons prachtige Kempen.
Wij wensen iedereen een mooie Kringgildedag 2018 toe.
Namens SKK
Henri van Hout
Mario van den Bogaart
Rob Singels
Phil van der Sanden
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Kringdag Evoluon 2018
Het is al weer een jaar geleden dat de gilden van Kring Kempenland
gezamenlijk hun 75ste Kringdag vierden in en rondom het Evoluon.
De kartrekkers van toen, Henri van Hout, Mario van den Bogaart, Rob
Singels en Phil van der Sanden hun nek uitgestoken en er voor gezorgd
dat we ook dit jaar weer te gast zijn in Eindhoven aan de rand van de
stad op een unieke locatie. Zoals u weet staat het Evoluon te koop en
kunnen wij er in ieder geval dit jaar nog van profiteren.
Vanwege de 75ste Kringdag waren vorig jaar de burgemeesters van
Kempenland te gast. Zij schoten om een zilveren schild dat uiteindelijk
gewonnen werd door een zeer trotse burgemeester van Bergeijk, mevrouw
Callewaert. Dit keer is zij, samen met de commissaris van de Koning en de
wethouder van de gemeente Eindhoven, eregast op ons feest.
En dat het een feest zal worden dat is zeker. De voorbereidingen zijn
in volle gang. De Stichting Kringgildedag Kempenland heeft ervoor gezorgd dat de Schuttersgilden het Brabants immaterieel cultureel erfgoed gaan ontmoeten, het thema van deze kringdag. Er is volop aan gewerkt
om zoveel mogelijk culturele instellingen de kans te geven om zich te presenteren in de geweldige “vliegende
schotel” zoals ik die vorig jaar noemde. Het dak heeft een diameter van 77 meter en is al sinds 1966 een
beeldbepalend monument waar de stad trots op mag zijn.
De gildeviering in de ochtend zal opgeluisterd worden door La Bonne Espérance, een vermaard Koninklijk
Eindhovens mannenkoor. Uit Bergeijk komt de Koninklijke Harmonie Echo der Kempen die met hun schitterende muziek aan de optocht zal deelnemen.
We volgen ook dit jaar weer het programma van vorig jaar, maar er zijn enkele verbeteringen aangebracht.
De organisatie heeft wat geschoven met de ruimtes die voor elk onderdeel nodig zijn. Zodoende kunnen de
kruisboogschutters op het terrein van het Evoluon hun bogen spannen. Er zal tevens een optocht gehouden
worden buiten de poorten van het Evoluon.
Het bestuur van Kring Kempenland is er enorm blij mee en trots op dat we onze 76ste Kringgildedag wederom in Eindhoven kunnen vieren. Dankzij het enthousiasme en de inspanningen van het stichtingsbestuur, het
vele werk van de technische commissies, de bijdragen van vele gilden, gildebroeders en gildezusters, kleine
en grotere sponsors in geld of natura, is het gelukt om deze dag tot een groot succes te maken.
Ik hoop tenslotte dat het weer, zoals meestal, mee mag werken en dat we aan het eind van de dag mogen
zeggen: „het was nog mooier dan vorig jaar”.
Felix Crooijmans
Voorzitter Kring Kempenland
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Voorwoord Commissaris der Koning
De Gilden en Brabant zijn één. Dat is een historisch gegeven, Brabant
kan niet zonder de gilden. Bij hoogtijdagen, bij Koninklijke bezoeken
representeren de Gilden Brabant. De Kringgildedagen zijn bij uitstek
momenten waarop de Gilden hun erfgoed, hun ambities en idealen aan
een breder publiek presenteren. Met veel genoegen heb ik om die reden
de uitnodiging aangenomen om dit jaar de Kringgildedag Kempenland
in Eindhoven, in het Evoluon te bezoeken. Een samenkomst van historische, springlevende tradities met moderne monumenten, want dat
is het Evoluon.
Wat mij bijzonder aanspreekt in het programma is dat ook de verbintenis gelegd wordt met immaterieel erfgoed, in het Café de Zachte G en
met de tentoonstelling.
Ik wens de Gildebroeders- en zusters hun gasten en bezoekers een inspirerende Kringgildedag toe!
Wim B.H.J. van de Donk,
Commissaris van de Koning in Noord-Brabant
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Kringildedag en Brabants Immaterieel Erfgoed
gaan hand in hand
De gilden komen weer bij elkaar. Bij het Evoluon. En dat is niet voor
het eerst, mooi dat de eeuwenoude gilden verzamelen bij zo’n futuristisch gebouw, inmiddels ook al ruim 50 jaar. De kringgildedag aan de
voet van het Evoluon, teken van technologie, bewijst de veelkleurigheid van onze stad en onze regio. Een regio die graag vooruitkijkt,
maar daarnaast zijn geschiedenis en zijn tradities liefdevol in ere houdt.
De dag dit jaar heeft nog een speciaal tintje: op de gildenkringdag
wordt de tentoonstelling Brabants cultureel immaterieel erfgoed
geopend door de commissaris van de koning Wim van de Donk.
De gilden vervulden ooit een belangrijke rol in de maatschappij. Ze
beschermden de burgers en zagen toe op de openbare orde en veiligheid. Het waren veelzijdige hulpverleners in een tijd waarin de rechten
van burgers nog niet goed geregeld waren. De schuttersgilden hebben
hun oorspronkelijke functie verloren, maar met name in het zuiden van Nederland wisten ze te overleven.
Het zijn voortaan verenigingen die eeuwenoude tradities in stand houden en een sociale functie vervullen.
Daarmee zíjn gilden onderdeel van het Brabants cultureel immaterieel erfgoed.
De koffietafel, ere-wijn en optocht horen daar ook allemaal bij. En de zachte G, hopelijk niet verplicht…
Veelkleurigheid is een belangrijke kwaliteit van onze stad en onze regio. Juist in de stad van de toekomst
moeten we het verleden koesteren en onze tradities in ere houden. Ik wens iedereen een kostelijke kringgildedag met veel kijk- en luistergenot.
John Jorritsma,
burgemeester van Eindhoven
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Traditie met toekomst
Zo zie ik de gildecultuur in het Zuiden. Ik zal u eerlijk bekennen…
voordat ik burgemeester van Bergeijk werd had ik nog nooit met het
gildewezen kennis gemaakt. Tijdens mijn introductie in aanloop naar
het burgemeesterschap heb ik dan ook veel hierover gelezen, en ik
werd steeds enthousiaster. Dat enthousiasme groeide nog meer, toen ik
daadwerkelijk zag en hoorde wat de gilden allemaal doen in de lokale
gemeenschap. Niet alleen houden ze tradities in ere, ze dragen deze
ook over op de volgende generatie. Uiteraard was mijn enthousiasme
helemaal niet meer te stuiten toen ik vorig jaar de Koningsvogel eraf
schoot en als onderscheiding het Erekruis voor burgemeesters ontving.
Ik zal dit ereteken tijdens de Kringgildedag met veel trots dragen.
De Kringgildedag vindt dit jaar wederom plaats in een van de meest
markante gebouwen van Nederland, het Evoluon. Het is een prachtig
gezicht om daar zoveel vaandels, vlaggen, kleurrijk uitgedoste gildebroeders en zelfs paarden te zien bij de
massale opmars. Maar liefst 52 gildes maken onderdeel uit van de kring, eentje voor iedere week zogezegd.
De dag staat in het teken van Brabants Immaterieel Cultureel Erfgoed. Ik hoop dan ook van harte dat het
de organisatie is gelukt om veel andere Brabantse Erfgoedinstellingen op de gastenlijst te krijgen. Eén bijzondere gast staat daar in elk geval op… Commissaris van de Koning Wim van de Donk zal aanwezig zijn.
De Kringgildedag zal dit jaar muzikaal worden opgeluisterd door ’mijn’ Bergeijkse Harmonie Echo der
Kempen. De muziek, maar ook de erewijn komt dit jaar mede uit Bergeijk.
Ik wens de organisatie en de bezoekers een fantastische Kringgildedag met veel kijk- en luistergenot en
uiteraard schitterend weer! Ik kijk nu al uit naar 2022. In dat jaar zal het Sint Annagilde Riethoven voor de
organisatie zorg dragen en verwelkom ik u allen graag binnen onze gemeentegrenzen.
Arinda Callewaert
Burgemeester Bergeijk
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Dagprogramma/Kringgildedag - Erfgoed 2018 Evoluon
Zaterdag 2 juni 2018
15.00 - 17.00 uur

Café de zachte G
Thema: ’Ge kunt ut ook niet doen’

17.00 uur

Nadronk in het restaurant

Zondag 3 juni 2018
08.00 uur

Ontvangst met kop koffie gildeoverheden

09.00 uur

Verzamelen en vertrek Auditorium voor gildeviering.
In samenwerking met mannenkoor La Bonne Espérance

09.15 uur

Gildeviering
Aanbieden tapisserie door Paul Barts aan schuttersgilden,
gemeente Eindhoven

10.30 uur

Ontvangst eregasten

10.45 uur

Koffietafel op de ringen van de koepel

11.30 uur

Aanbieden Erewijn

12.00 uur

Aanvang optocht voorgegaan door Harmonie Echo der Kempen

13.00 uur

Massale opmars en toespraken
Wilhelmus

14.00 uur

Aanvang wedstrijden en tentoonstellingen

18.00 uur

Uitreiking prijswedstrijden

19.00 uur

Sluiting gildedag 2018
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Plattegrond parkeerplaatsen
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De kringgildedag 2017 staat of valt met een goed parkeerbeleid. Mede dankzij de samenwerking met het
Evoluon kunnen wij beschikken over de volgende parkeervoorzieningen.
Parkeerplaatsen:
1 Beukenlaan (bedrijven)
2 Larixplein (Medtronic)
3 Koenraadlaan (IAK)
4 Evoluon
4 Evoluon vip / Brabants Erfgoedinstellingen
Parkeren gildeoverheden/Parkeerplaats 3
De genodigden en gildeoverheden worden tussen 8.30 - 9.00 uur verwacht in het Evoluon. Van hen wordt
verwacht dat ze hun auto’s parkeren bij het IAK parkeerplaats 3. Het Evoluon is op loopafstand bereikbaar.
Parkeren gildebroeders, gasten etc
Graag parkeren volgens onderstaande parkeerroute
Districten Noord en Centrum: 2 en 3
Districten Zuid, Oost: 1, 2 en 3
District West: 4, 3 en 2
Sluiting parkeerplaats Evoluon
Het parkeerplaats van het Evoluon wordt tussen 12.00 - 13.00 uur afgesloten vanwege de optocht en de massale opmars. U dient uit te wijken naar de parkeerplaatsen 2 en 3.
Zwarte Pijl
Uitsluitend ingang auto’s SAT tentoonstellingen en de ingang auto’s standaardrijden/parkeren veld
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Plattegrond wedstrijdvelden
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Eindhovens immaterieel Erfgoed

Koninklijk mannenkoor: La Bonne Espérance
Bij de Kringgildedag 2018 is het Koninklijk mannenkoor ’La Bonne Espérance’ eregast. Tijdens de gildeviering brengen zij hun veelzijdig repertoire ten gehore en een samenspraak met het Koninklijk harmonie ’De
Echo der Kempen’ zal het koor ’het Wilhelmus’ zingen bij de eed van trouw.
Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance is een koor opgericht in 1871 en dus met een traditie van bijna
150 jaar. Een koor dat met zijn 100 leden een breed repertoire beheerst van koorwerken uit de 14e tot en met
de 21ste eeuw in een veelheid van stijlen zoals opera, madrigalen, musicals, religieuze muziek, klassieke
koorwerken en evergreens.
Het koor streeft voortdurend naar een kwalitatief hoog niveau, zet zich daar onder leiding van een professionele dirigent (i.c. Michel de Valk) en de begeleiding van een vaste pianist (Marjan Fey) steeds weer voor
in. Zonder echter daarbij de onderlinge kameraadschap uit het oog te verliezen. Twee beschermheren hebben
zich verbonden aan het koor te weten: J. Jorritsma; burgemeester gemeente Eindhoven en W. vd Donk; commissaris van de koning van de provincie Noord-Brabant.
Het koor geeft vier- tot zesmaal per jaar een concert op een aansprekende locatie. Denk aan Muziekgebouw
Frits Philips Eindhoven, theater De Schalm in Veldhoven of Sint-Catharinakerk Eindhoven.
Op grond van zijn lange traditie en muzikale kwaliteit is aan het koor al in 1953 het predicaat Koninklijk
toegekend en in 2014 het predicaat Immaterieel Erfgoed van de stad Eindhoven.
Onderscheidingen waar het koor trots op is. Als Immaterieel Erfgoed voelt het koor zich ook verplicht aan de
stad Eindhoven en daarom wordt een maal per jaar een concert gegeven waarvan de opbrengsten geheel ten
behoeve van een goed doel in de stad zijn. In 2018 is dit de Stichting Leergeld Eindhoven.
Kenmerkend voor de concerten is dat La Bonne Espérance altijd samenwerkt met jong talent, zangers of
instrumentalisten. Zij krijgen zo een podium om hun talent te laten horen aan een groot publiek.
Het koor repeteert wekelijks op een dinsdag in zaal Unitas aan de Vlokhovenseweg in Eindhoven.
Informatie:
www.labonneesperance.nl
secretariaat@labonneesperance.nl
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Volgorde optocht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Sint Catharina - Sint Barbaragilde
Sint Jorisgilde
Sint Catharinagilde
Sint Jorisgilde
Sint Luciagilde
Sint Sebastiaansgilde
Sint Catharinagilde
Sint Anthoniusschut
Sint Jorisgilde
Sint Sebastiaansgilde
Sint Jansgilde
Sint Martinusgilde
Sint Caeciliagilde
Onze Lieve Vrouwegilde
Sint Martinusgilde
Sint Jorisgilde
Sint Jan Baptistgilde
Sint Jorisgilde
Sint Catharina - Sint Barbaragilde
Sint Annagilde
Sint Martinusgilde
Sint Jorisgilde
Sint Jan Baptistgilde
Sint Catharinagilde
Sint Annagilde
Sint Annagilde
Sint Catharinagilde
Sint Nicolaasgilde
Sint Jorisgilde
Sint Catharinagilde
Sint Catharinagilde
Onze Lieve Vrouwegilde
Sint Catharina - Sint Barbaragilde
Sint Martinusgilde
Sint Catharinagilde
Sint Lambertusgilde

Leende
Zes Gehuchten
Blortem en Gestel
Gestel en Blaarthem
Steensel
Borkel
Nuenen Boord
Nuenen Eeneind
Bergeijk
Mierlo
Soerendonk
Luijksgestel
Veldhoven
Eersel
Dommelen
Bladel
Duizel
Stratum
Mierlo
Nuenen-Dorp
Tongelre
Reusel
Oerle
Valkenswaard
Riethoven
Westerhoven
Son
Valkenswaard
Hapert
Tongelre
Strijp
Zeelst
Eersel
Waalre
Woensel
Meerveldhoven
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Sint Jorisgilde
Sint Antonius & Sint Catharinagilde
Sint Annagilde
Sint Jorisgilde
Sint Petrus- Bandengilde
Sint Catharina Eindhoven Stad
Ridderlijkgilde van St Sebastiaan
Sint Jan Baptistagilde
Sint Joris Sint Barbaragilde
Sint Agatagilde
Heilig Sacramentgilde
Sint Catharina - Sint Barbaragilde
Sint Willibrodusgilde
Heilig Kruisgilde

Heeze
Aalst
Nederwetten
Budel
Schaft
Eindhoven
Eindhoven
Leederstrijp
Maarheeze
Heeze
Bergeijk
Geldrop
Waalre
Gerwen

Plattegrond optocht
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Koninklijk geluid uit de Kempen

’t Hermenieke van Bergeijk
Op de Kringgildedag 2018 zal tevens ’t Hermenieke van Bergeijk acte de préséance geven.
Zij begeleiden de burgemeester van Bergeijk; mevrouw Arinda Callewaert, die eregast is tijdens de Kringgildedag in Eindhoven.
Harmonie Echo der Kempen is met recht Koninklijk te noemen. De fanfare ontstond in het jaar 1887 met 23
muzikanten. Nu telt harmonie Echo der Kempen 180 leden. Het begon allemaal met driehonderd gulden uit
de dorpskas waarmee de eerste instrumenten werden aangeschaft. Het schoolgebouw van ‘t Hof deed dienst
als repetitielokaal en het vaandel werd overgenomen van een muziekvereniging uit Hoogeloon.
Het muziekverleden, van de inmiddels omgedoopte harmonie, is roemrijk. Vele prijzen werden behaald tijdens concoursen in den lande. Vanwege de veelzijdigheid behoort de harmonie tot de top drie van orkesten.
Er werd een drumband toegevoegd en een slagwerkgroep. De harmonie ontpopte zich ook tot een Harmonie
orkest waarbij ze ook de jeugd (orkest) aan zich weet te binden.
Echo der Kempen betekent veel voor Bergeijk. Geen feest in het dorp gaat er voorbij zonder een muzikale
hulde van Echo der Kempen. Sinterklaas, Kerst, een gouden bruiloft, carnaval, bij iedere gelegenheid is
passende muziek van Echo der Kempen te horen. Echo der Kempen heeft hiermee een belangrijke maatschappelijke en culturele functie in Bergeijk. Jeugdige muzikanten krijgen een gedegen opleiding en vinden
elkaar als vrienden bij de harmonie! Koninklijke Harmonie Echo der Kempen Koninklijke Harmonie Echo
der Kempen.
Samen met het mannenkoor La Bonne Espérance uit Eindhoven zal de harmonie uit Bergeijk ’het Wilhelmus’
ten gehore brengen tijdens het uitbrengen van de eed van trouw bij de Kringgildedag.
Informatie:
www.echoderkempen.nl
info@echoderkempen.nl
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Gilden en Immaterieel Erfgoed
De gilden hebben een rijke geschiedenis die vaak vele honderden
jaren terug gaat. Ze zijn daarmee onlosmakelijk met Brabant en haar
bewoners verbonden. Anno 2018 worden de tradities van de gilden
nog steeds doorgegeven aan nieuwe generaties waarmee ze een goed
voorbeeld zijn van immaterieel erfgoed. Immaterieel erfgoed is, sinds
Nederland in 2012 het UNESCO-Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed uit 2003 ondertekende, een redelijk nieuwe
tak aan de erfgoedboom. Het omvat sociale gewoonten, tradities, rituelen, voorstellingen, uitdrukkingen, bijzondere kennis van de natuur en
ambachtelijke vaardigheden. Kortom kennis en kunde die van generatie op generatie wordt doorgeven en
die beoefenaars ervaren als hun erfgoed. Daarnaast is een belangrijk kenmerk van immaterieel erfgoed dat
het levend en dynamisch erfgoed is wat inhoud dat het zich steeds aan de tijd aanpast. Hiermee onderscheid
immaterieel erfgoed van andere vormen van erfgoed zoals monumenten die geconserveerd worden, gericht
op een bepaald tijdvak.
Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geeft in Nederland uitvoering aan het UNESCO- Verdrag en doet dit onder meer met het coördineren van het Netwerk en de Inventaris Immaterieel Erfgoed
Nederland. Mede hierdoor wordt de waarde van het erfgoed zichtbaar evenals de vele beoefenaars die met
veel passie bij het erfgoed betrokken zijn.
In de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland zijn sinds enkele jaren ook de ’Tradities van de Noord
Brabantse Schuttersgilden’ bijgeschreven, maar de gilden zijn niet het enige Brabants erfgoed dat is bijgeschreven in de Inventaris. Inmiddels zijn er zeventien uitingen van Brabants erfgoed in de Inventaris
bijgeschreven, die variëren van de Brabantsedag in Heeze, de cultuur van het Brabantse worstenbroodje en
de Bloemencorso’s van Valkenswaard en Zundert. In het Netwerk zijn inmiddels zes aanmeldingen zoals de
Weervisserij in Bergen op Zoom. Kortom een grote en rijke variatie van erfgoed. Tijdens de Kringgildedag
in het Evoluon zullen een aantal van hen zich presenteren zodat u met deze vormen van immaterieel erfgoed
en hun beoefenaars kunt kennis maken.
Voor meer informatie over immaterieel erfgoed en het Kenniscentrum:
www.immaterieelerfgoed.nl
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Eindhovens (Im)materieel erfgoed
wisselt van eigenaar
Kring Kempenland trotse eigenaar tapisserie na schenking
Tijdens de Kringgildedag 2018 doet Eindhovenaar Paul Barts formeel
afstand van zijn levenswerk: de tapisserie van de Eindhovense gilden.
De gemeente Eindhoven krijgt dit prachtstuk in bruikleen.
Tapisserie
Een tapisserie is een wandtapijt die met de hand is geborduurd met
ingeweven versieringen of voorstellingen. De bekendste wandtapijt is
de Tapisserie van Bayeux van meer dan 70 meter lang. Deze omvang
heeft de tapisserie van Paul niet. Het werk is 68 x 138 cm. Het beeldt
alle 10 Eindhovense gilden en karakteristieke gebouwen uit, uit de
beginperiode van de twintigste eeuw.
Monnikenwerk
Sinds 1975 is Paul actief met het knopen en borduren. Dit werd mede versterkt door lid te worden van tekenclub. De start van de gildetapisserie was in oktober 2000 en eindigde in het voorjaar van 2006. Aanleiding
was de massale opmars van de Kempische gilden tijdens een gildefeest in 1998 te Mierlo. In totaal heeft
Barts 700.000 steken geborduurd en aan manuren zijn er 7.000 uren geïnvesteerd. Tussentijdse resultaten
werden steeds vertoond bij de diverse gilden bij de ledenvergaderingen.
Authentiek
In de afbeeldingen zijn diverse gildebroeders te zien van verschillende gilden. De bloemen zijn de zogenaamde klaprozen en korenbloemen. Op de achtergrond duiken enkele markante gebouwen uit Eindhoven
tevoorschijn waaronder De Catharinakerk, Evoluon, Oude Toren, etc. Er is een persoonlijke noot toegevoegd
in de borduurwerk. Kleinkind Chelsey en poes Bergerac zijn erop de zien. Paul heeft veel uit het hoofd
getekend en geborduurd.
Overdracht en bezichtiging tijdens Kringgildedag
Na het voltooien van dit erfgoed kwam dit meesterstuk in 2010 te hangen in de Burgerzaal van de gemeente
Eindhoven. In 2017 gaf Paul aan dit te willen overdragen aan de Eindhovense gilden. De formele overdracht
vindt plaats tijdens de Kringgildedag op 3 juni 2018 na de gildeviering in het Auditorium van het Evoluon.
Aansluitend is ’het schilderij’ te bezichtigen tijdens de tentoonstelling in de middaguren.
Na afloop wordt dit (im)materieel erfgoed wederom teruggehangen in de Burgerzaal.
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Erfgoed Brabant
Patrick Timmermans is historicus en directeur van Erfgoed Brabant.
In zijn werk legt hij de nadruk op de combinatie van collectie en community, de spullen die ons nagelaten zijn en die we erfgoed noemen, en
de verhalen die dat erfgoed in zich draagt. Verhalen van de mensen van
toen, maar evenzeer van de mensen van nu, de vele Brabanders die zich
bekommeren om het in stand houden en doorgeven van dat erfgoed.
Het ondersteunen van erfgoedwerkers en het op het netvlies krijgen
van de waarde van erfgoed bij het brede publiek ziet Timmermans als
zijn hoofdtaak. Zo werkte hij in de afgelopen jaren als redacteur en
presentator mee aan regionale televisieproducties als De Wandeling,
Spoorzoeker, Brabant 900, Brabants Landgoed en momenteel aan
Brabantse Helden, een serie over historische Brabanders die elders in
de wereld groot zijn geworden.
Ook presenteert hij op Omroep Brabant radio een wekelijkse rubriek, getiteld Kalender van Ooit.
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Het lekkerste
balletje van
Nederland

Zilverschenkers en sponsoren
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Sint-Catharina - Sint-Barbaragilde
Sint-Jorisgilde
Sint-Catharinagilde
Sint-Jorisgilde
Sint-Luciagilde
Sint-Sebastiaansgilde
Sint-Catharinagilde
Sint Anthoniusschut
Sint-Jorisgilde
Sint-Sebastiaansgilde
Sint-Jansgilde
Sint-Martinusgilde
Sint-Caeciliagilde
Onze Lieve Vrouwegilde
Sint-Martinusgilde
Sint-Jorisgilde
Sint-Jan Baptistgilde
Sint-Jorisgilde
Sint-Catharina - Sint-Barbaragilde
Sint-Annagilde
Sint-Martinusgilde
Sint-Jorisgilde
Sint-Jan Baptistgilde
Sint-Catharinagilde
Sint-Annagilde
Sint-Annagilde
Sint-Catharinagilde
Sint-Nicolaasgilde
Sint-Jorisgilde
Sint-Catharinagilde
Sint-Catharinagilde
Onze Lieve Vrouwegilde
Sint-Catharina - Sint-Barbaragilde
Sint-Martinusgilde
Sint-Catharinagilde
Sint-Lambertusgilde
Sint-Jorisgilde
Sint-Antonius - Sint-Catharinagilde
Sint-Annagilde

Leende
Zes Gehuchten
Blortem en Gestel
Gestel en Blaarthem
Steensel
Borkel
Nuenen Boord
Nuenen Eeneind
Bergeijk
Mierlo
Soerendonk
Luijksgestel
Veldhoven
Eersel
Dommelen
Bladel
Duizel
Stratum
Mierlo
Nuenen-Dorp
Tongelre
Reusel
Oerle
Valkenswaard
Riethoven
Westerhoven
Son
Valkenswaard
Hapert
Tongelre
Strijp
Zeelst
Eersel
Waalre
Woensel
Meerveldhoven
Heeze
Aalst
Nederwetten

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Sint-Jorisgilde
Sint-Petrus-Bandengilde
Sint-Catharina Eindhoven-Stad
Ridderlijkgilde van Sint Sebastiaan
Sint-Jan Baptistagilde
Sint-Joris Sint Barbaragilde
Sint-Agatagilde
Heilig Sacramentgilde
Sint-Catharina - Sint-Barbaragilde
Sint-Willibrodusgilde
Heilig Kruisgilde

Overigen
F. Donkers
H. Vrenken
G. vd Dungen
P vd Linden
C. van Mierlo
N. Bergmans
J. Zaden
J. Knook
Valkenaars Elektrotechniek
P. Vrenken
A. van Mierlo
W. Janssens
C. Mollens
Stichting Cultuur Eindhoven
Gemeente Eindhoven
Gemeente Bergeijk
Prins Bernhard Cultuurfonds
Erfgoed Brabant
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Kring Kempenland
Bavaria
Marks Wachters Notarissen
Aannemer M. Heezen B.V.
De Ballenkoning
Piet Hoevenaars Sign Indusrties
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Budel
Schaft
Eindhoven
Eindhoven
Leederstrijp
Maarheeze
Heeze
Bergeijk
Geldrop
Waalre
Gerwen
Bergeijk
Bergeijk
Maarheeze
Maarheeze
Westerhoven
Bergeijk
Bergeijk
Eindhoven
Bergeijk
Leende
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Eindhoven
’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch
Arnhem
Lieshout
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Veldhoven

prijzenoverzicht

Trommen
1e prijs groepstrommen jeugd
1e prijs groepstrommen klasse A
1e prijs groepstrommen klasse B
1e prijs gildetrom junioren t/m 12 jaar
1e prijs gildetrom junioren 13 t/m 15 jaar
2e prijs gildetrom junioren 13 t/m 15 jaar
1e prijs klasse A
1e prijs klasse B
1e prijs klasse C
2e prijs klasse C
1e prijs klasse U

Optocht			
1 x ereprijs (publieksprijs)
3 x 1e prijs (categorie A, B en C)
3 x 2e prijs (categorie A, B en C)
3 x 3e prijs (categorie A, B en C)
Standaardrijden
1e prijs optocht
2e prijs optocht
1e prijs toernooiveld
2e prijs toernooiveld

vendelen
1e prijs groep jeugd
1e prijs groep 3 en 4 personen
1e prijs groep 5 en meer personen
1e prijs klasse jeugd t/m 12 jaar
2e prijs klasse jeugd t/m 12 jaar
1e prijs klasse jeugd 13 t/m 15 jaar
2e prijs klasse jeugd 13 t/m 15 jaar
1e prijs klasse A
1e prijs klasse B
1e prijs klasse C
2e prijs klasse C
1e prijs klasse V
1e prijs vaandelklasse zonder acrobatiek

Tentoonstelling
1e prijs publieksprijs presentatie
1e prijs mooiste presentatie
1e prijs mooiste koningsvest
1e prijs mooiste jongste koningsschild
1e prijs mooiste hoofdvaandel
1e prijs mooiste draagspeld van het gilde
1e prijs mooiste gebruiksvoorwerp
1e prijs mooiste fotoalbum
1e prijs mooiste gildetradities in beeld
Bazuinblazen
1e prijs groepbazuin
2e prijs groepbazuin
1e prijs senioren klasse A
1e prijs senioren klasse B
1e prijs senioren klasse C
2e prijs senioren klasse C
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Geweer		
1e prijs Koningskruis
1e prijs Keizerskruis
1e prijs Korps
1e prijs Viertallen
2e prijs Viertallen
3e prijs Viertallen
1e prijs Kampioen
1e prijs Kampioen senioren
1e prijs Personeel
2e prijs Personeel
3e prijs Personeel
1e prijs Traditioneel Brabantschieten
2e prijs Traditioneel Brabantschieten
3e prijs Traditioneel Brabantschieten
1e prijs Gaai
2e prijs Gaai
3e prijs Gaai

Handboogschieten
1e prijs vlak
1e prijs wip
Kruisboog		
1e prijs Koningskruis
1e prijs Korps
1e prijs Viertallen
2e prijs Viertallen
3e prijs Viertallen
1e prijs Kampioen
1e prijs Personeel
2e prijs Personeel
3e prijs Personeel

koning

1e prijs vendelen

Jeugdklasse
vendelen klasse
A
1e prijs
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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 de ondernemer (Evoluon) 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 ruimten van het Evoluon 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.

24

Mededelingen van algemene aard

•	De receptie van het Evoluon is ingericht met medewerkers van SKK. Vanuit deze receptie worden vragen
beantwoord van deelnemers en publiek. Tevens is de receptie ingericht voor de uitgifte van consumptiebonnen.. De EHBO post is rondom de receptie gesitueerd evenals het secretariaat.
• 	Gilde-overheden en genodigden die aan de gildemis deelnemen zijn welkom vanaf 08.30 uur in het restaurant van het Evoluon.
• Auto’s kunnen geparkeerd worden op het parkeerterreinen rondom en bij het Evoluon.
•	Tussen 10.30 en 11.30 uur kunnen de gilden die deelnemen aan de tentoonstelling hun spullen met de
auto op het terrein bij de tentoonstellingsruimte afleveren en hun tafel inrichten. Vanaf 11.30 uur worden
geen auto’s meer op het feestterrein toegelaten! Nadat de spullen zijn afgeleverd, kunnen de auto’s worden
geparkeerd op het parkeerterrein.
•	Het gebruikmaken van het parkeerterrein, wapenopslag en het bezoek van het Evoluon, 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 wapenopslagruimte 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 14.30 tot 17.30 uur. Gilden zijn tijdens de tentoonstelling zelf verantwoordelijk voor het beheer en de bewaking van hun attributen.
•	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.
•	Wijzigingen in de inschrijving of afmeldingen kunnen tot en met 15 mei 2018 per e-mail worden doorgegeven aan: kringgildedagkempenland@gmail.com. Daarna worden geen wijzigingen meer verwerkt.
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Algemeen reglement gildedagen

1. 	Met uitzondering van de optocht worden alle wedstrijden op het feestterrein gehouden.
2. 	Aan de wedstrijden kunnen alleen gildeleden deelnemen die met hun gilde aan de optocht deelnemen.
Van deze verplichting kan een gildelid worden ontheven door twee leden van het dagelijks bestuur van
de kring, na overleg met de hoofdman van het gilde van betreffend gildelid.
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 gildeleden moeten allen als zodanig
herkenbaar zijn, hetzij door het dragen van een gildekostuum en/of gildesjerp en/of gilde-attribuut.
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 gildedagen 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 gildelid 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 gildewezen
in 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 díe besluiten te
nemen die nodig zijn voor een goed verloop van het gildefeest.
12. 	In gevallen waarin het algemeen reglement en de andere reglementen niet voorzien of bij 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, gildeleden 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 gildedag(en).
Stichting Kringgildedag Kempenland
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