Gilde Sint Antonius Abt Mierlo-Hout
Jaaroverzicht 2015
Een delegatie van ’t Gilde waaronder het koningspaar Franka en Ger van
Vijfeijken bezochten de nieuwjaarsrecepties van de gemeente Helmond (5
januari ) in het Speelhuis en de Wijkraad Mierlo-Hout (4 januari ) in zaal
Adelaars. Bij de verkiezing Mierlo-Houtenaar 2014 was ’t gilde genomineerd
voor de categorie verenigingen.
Op 6 januari waren de eerste oriënterende gesprekken met beoogde
gildeheren.
Zaterdag 10 januari werd de uitvaart van Loek Swinkels, v/m Kringvoorzitter
Peelland bijgewoond. De druk bezochte uitvaart werd gehouden in zijn
geboorteplaats Lieshout.
Zondag 11 januari vond om 10.30 uur het eerste vervolggesprek plaats met
de beoogde gildeheren. De eerste plannen werden gesmeed.
Zaterdag 17 januari werd traditioneel het Patroonsfeest gevierd. Na het
bijwonen van een H. Mis werd in het schuttershome een teeravond gehouden.
Donderdag 22 januari bezochten hoofdman en dekenschrijver in de
avonduren pastoor/ deken van de Laar voor het traditionele jaarlijkse overleg.
Woensdag 11 februari was een groot deel van de gildebroeders en zusters
aanwezig bij het Daupfist van CV de Kluppels. ’t Gilde had Gerrit van de
Kerkhof als ongedaupte voorgedragen.
Zondag 1 maart werd de Algemene Jaarvergadering gehouden. De
Jaarvergadering had deze keer een heel bijzondere programma. Tijdens het
bijwonen van de H. Mis werden de 4 gildeheren officieel door de
pastoor/deken van de Laar geïnaugureerd ( aangesteld ). In mooi strak pak
met rode stropdas werd door de hoofdman hun de officiële gildeheren sjerp
omgehangen. Na de H. Mis werd door de aanwezigen gebruik gemaakt van de
zeer goedgevulde koffietafel incl. brandenwijntje. Daarna werd rond de
middag de jaarvergadering gehouden.
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De gebruikelijke agendapunten stonden op het programma waarbij
de gildeheren hun akte van benoeming ondertekenden.
De vergadering verliep zeer voorspoedig waarna iedereen zich
opmaakte voor de officiële receptie. Een zeer geslaagde dag die voor
en door velen ten zeerste werd gewaardeerd.
Zaterdag 7 maart bezochten de hoofdman en dekenschrijver de receptie
Houtvonken.
Zaterdag 14 maart werd de voorjaarsvergadering van Kring Peelland
bijgewoond door het koningspaar en dekenschrijver. De vergadering werd
gehouden in Lierop.
Maandagavond 23 maart werd de VBG vergadering bijgewoond in Oirschot
i.v.m. de ontwikkelingen van een gildekoepel voor geweer schietende gilden.
Zondag 29 maart werd weer deelgenomen aan de Palmpaas optocht.
Leerlingen van de basisscholen M-Hout hadden weer mooie palmpaastakken
gemaakt. Na de H. Mis was er een optocht naar de pastorietuin. Nadien
werden we nog uitgenodigd voor een heildronk en een hapje in de pastorie.
2e Paasdag maandag 6 april werd de paashaas op het gildeterrein
uitgenodigd. Kinderen en kleinkinderen van ’t Gilde hielpen de paashaas om
de paaseieren en versnaperingen, die hij rondom het schuttershome had
verstopt, te zoeken.
Donderdagavond 9 april schoven de 4 gildeheren Peter Slegers, Anton van
Lieshout, Leo van de Vleuten en Leo van de Laar officieel aan bij de
vergadering van het bestuur.
Zaterdagmiddag 11 april werd met een delegatie een bezoek gebracht aan
het verzorgingstehuis in Best waar gildebroeder Jo van de Ven werd verzorgd.
Jo was zeer verheugd en was ook dit keer weer blij met het heerlijke flesje
Houts Schutterke. Nadien bleek dit het laatste bezoek te zijn geweest.
Zondag 12 april werd de reguliere ledenvergadering gehouden.
Zaterdagavond 18 april werd de receptie bijgewoond van St. Antonius Abt
Deurne. Daar werden een 4-tal gildebroeders gehuldigd voor hun jarenlange
lidmaatschap.
Zaterdag 2 mei hebben slechts enkele gildebroeders het
buitenterrein schoongemaakt. Opkomst was minimaal.
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Woensdagmiddag 6 mei waren dekenschrijver en dekenschatbewaarder aanwezig op het adres Kromme Haagdijk 68, adres van
de zoon van Jo van de Ven, waar we in gezamenlijkheid met de fam.
Van de Ven afspraken maakten i.v.m. plotseling overlijden van
gildebroeder Jo van de Ven.
Woensdagmiddag 13 mei was een groot deel van ’t Gilde aanwezig bij de
crematie dienst van Jo van de Ven. Op gepaste wijze werd afscheid genomen
van gildebroeder Jo van de Ven. Na de crematie werd aangeschoven bij de
koffietafel in zaal Adelaars.
Zaterdag 17 mei werden de recepties bezocht van VV Mierlo-Hout en Gilde
OLV van de 7 weeën in Lierop.
Zaterdag 30 mei was de receptie gepland voor 50-jaar gildebroeder Jo van de
Ven. Die mijlpaal heeft Jo jammer genoeg niet mogen halen!
Zondag 7 juni was de jaarlijkse Kringgilde dag in Asten. De Kring gilde dag
was zeer geslaagd. De gildeheren waren voor het eerst present bij een
Gildedag. Het was goed weer! De organisatie was prima verzorgd. Bij het
begin van de optocht werd standaard ruiter Han Smits wederom verrast! Nu
omdat het paard zich blesseerde omdat het naast de laadklep stapte. Er
werden door gildebroeders of zusters geen aansprekende prijzen gewonnen.
Zaterdagmiddag 13 juni werd met een kleine delegatie een receptie bezocht
bij OLV –Margareta gilde in Aarle-Rixtel. De avond stond in het teken van
een PROMO bijeenkomst van de ex-prinsen van CV de Kluppels. Naast het
schieten werd er nadien een leuk feestje gebouwd!
Zondag 14 juni werd de reguliere ledenvergadering gehouden.
Zaterdagavond 20 juni vierde gildeheer Leo van de Laar in zaal de Koning een
leuk feest i.v.m. zijn 70e verjaardag.
Zondagmiddag 28 juni bracht de fam. Mulkens een bezoek aan ’t gilde voor
een PROMO middag. Na het schieten was het nog zeer gezellig.
Zondagmiddag 12 juli was het schietterrein de pleisterplaats van de CV
Kluppels “sportdag”. Er werd natuurlijk geschoten maar bbq en het geestelijk
vocht vloeide daarna rijkelijk!
Dinsdagavond 14 juli bezochten een delegatie de bestuurskamer
van RKSV Mierlo-Hout om zaken rondom 90 bestaan voetbalvereniging en
Kringdag 2019 oriënterend te bespreken.
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Zondagmiddag 19 juli had TWC Mierlo-Hout het gildeterrein
uitgekozen voor hun jaarlijkse uitje. NA het promoschieten werd ook
hier weer een leuk feestje gebouwd.
Dinsdag 18 augustus waren kinderen van de Kindervakantieweek Mierlo-Hout
te gast op ’t Gilde. Er werd info gegeven over ’t gilde en de frites smaakte
prima.
Zondag 23 augustus; ledenvergadering werd verschoven. (10 september)
Zaterdagochtend 5 september werd het schoonmaken van ’t gilde terrein nog
een keer opgepakt.
Donderdagavond 10 september werd een ingelaste ledenvergadering
gehouden. In deze vergadering werden 2 gildebroeders “geboond”.
Gildebroeders Tiny Bogers en Jelco Beekers.
Zondag 13 september werd het 2 jaarlijkse Koningschieten gehouden. Na het
bijwonen van de H.Mis werd rond de middag de nieuwe gildevlag op de
rotonde de Barrier onthuld. De eerste initiatieven van de gildeheren krijgen
vorm! Na de koffietafel maakte ’t gilde zich op voor het koningsschieten.
Tussendoor werd de vlag nog officieel ingezegend. NA het 134e schot was
nieuw bakken gildebroeder Tiny Bogers die de laatste restjes van de vogel
omlaag haalde! Hij werd met veel eer tot koning gekroond. De vrienden van ’t
Gilde en de aanwezige bezoekers schoten nog voor de prijzen. Twee keer was
Theo Kanters de gelukkige schutter. Nadien was het nog lang gezellig op het
schiet terrein. Veel “vrienden van ’t gilde” maakten het gezellig!
Maandag 14 september bereikte ’t Gilde het droeve bericht dat gildebroeder
Toon van de Burgt op de terugweg van zijn werk in België onwel was
geworden en enkele dagen daarna vrij snel was overleden. Niet te begrijpen,
voor de 2e keer naar het crematorium in één jaar.
Alle activiteiten van het gilde werden in die periode geschrapt.
Wel is er nog de deelname aan de Federatie wedstrijden op zondag 20
september in Lage Mierde. Stefan Klerkx deed zijn best als vendelier maar de
concurrentie is moordend.
Maandagochtend 21 september om 11.30 uur is de crematie van
Toon van de Burgt. Vele gildebroeders, zusters en gildeheren zijn aanwezig
om afscheid te nemen. Een waardig afscheid van een veel
te jong overleden gildebroeder. (56 jaar)
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Dinsdagavond 22 september werd op verzoek van het organiserende
comité voor de eerste keer deelgenomen aan de
Bevrijdingsherdenking Mierlo-Hout. Onder een stortvloed van regen
werd de herdenking gehouden. Stefan Klerkx kon met moeite het
hoofdvaandel neigen.
Zaterdagavond 10 oktober werd de ( verlate) koningsreceptie gehouden.
Velen kwamen het koningspaar Tiny Bogers en Elma Janssen- Bogers
feliciteren. Een fantastisch georganiseerde receptie met aansluitende
feestavond waarbij het oog voor detail (hapje en drankje etc.) uitmuntend
was.
Zondag 11 oktober: de ledenvergadering werd verschoven / had geen
doorgang.
Zaterdag 17 oktober bezochten koning, keizer en dekenschrijver de
Hoofdliedendag van de Federatie in Den Bosch. H.Mis in de St. Jan Kathedraal
en het overige programma in het Provinciehuis. Aandacht voor jeugd was het
dag thema.
Zondagmiddag 18 oktober kwamen de gildebroeders van Gilde St. Sebastiaan
uit Mierlo op bezoek. De jaarlijkse uitwisseling was uiteindelijk weer
gerealiseerd. NA de schietwedstrijd werd het geestrijke vocht genuttigd!
Zondag 25 oktober werd gezamenlijk met gilde St. Sebastiaan uit Mierlo
afgereisd naar de Oktoberfeest in Sittard. Een geweldig georganiseerd
gildefeest waarbij vele positieve ervaringen werden opgedaan. Voor herhaling
vatbaar!
Zaterdagavond 31 oktober bezocht de dekenschrijver de najaarsvergadering
van Kring Peelland in Asten. Belangrijkste mededeling dat in 2016 in Vlierden
alsnog een Kringdag zou worden gehouden!
Zaterdagavond 7 november werd met een delegatie de receptie bezocht van
een aantal jubilerende gildebroeders van Gilde St. Willibrordus Bakel.
Zondagmiddag 8 november werd met een grote delegatie de prinsen receptie
van CV de Kluppels bezocht. Prins Frits den Twidde werd veel succes
toegewenst met zijn belangrijke Houtse functie!
Zaterdagavond 21 november werd door de evenementencommissie
een zeer geslaagde Petazzi avond gehouden. Lekker spul en druk
bezocht.
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Maandag 30 november werd de vergadering bijgewoond waarbij de
KNTS officieel ten doop werd gehouden. De “eigen” schietkoepel is
een feit. Gilden kunnen nu weer verder met hun schietactiviteiten.
Zondagochtend 13 december werd de laatste ledenvergadering op de
zondagochtend gehouden. Een drukbezochte vergadering waarbij o.a. Elma
Bogers- Janssen werd geboond. Vele agendapunten werden behandeld. Zo
werd o.a. besloten om de Kerstborrel te verschuiven naar zaterdagavond 2
januari 2016!
De overheid heeft in 2015 in totaal 9 keer vergaderd waarbij ook een
afvaardiging van gildeheren aanwezig waren. Ook sluit de koning met enige
regelmaat aan.
In 2015 werd geprobeerd de schietcompetitie weer op te pakken. Gezien de
onduidelijkheden en voortgang van de nieuw koepel KNTS is de competitie
niet doorgegaan. Voor 2016 wordt door de schiet cie aangegeven dat er meer
actie mag worden verwacht.
Aan de verlichting kan het niet liggen want die werd medio juli onder
deskundige begeleiding van John van de Kerkhof hersteld. ( de
schuttershome verlichting werd via de hoofdman ook hersteld !)
De data van de ( reguliere ) ledenvergaderingen zijn opgenomen in het
jaaroverzicht.
De overheid dankt allen die ook dit jaar weer een positieve bijdrage hebben
geleverd aan het wel functioneren van ’t Gilde.
Het gilde gaat voort, zoals zij dat al eeuwen heeft gedaan.
Met vriendelijke Gildengroet,
De overheid;

Hoofdman Jan Vermeulen

Dekenschrijver Berry Smits

Dekenschatbewaarder Johny Sleegers

Ass. secretariaat Stefan Vogels

Mierlo-Hout, 16 Januari 2016
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