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Voorwoord Burgemeester van Bergeijk
Alweer voor de 5e keer laat Gilde St. Anna in
Riethoven zien waar een klein dorp groot in kan
zijn, als organisator van Kringgildedag 2022.
Het thema is “Broederschap heeft toekomst”.
Broederschap: het woord staat symbool voor
dingen samen doen, samen zijn en voor elkaar
opkomen. Waarden waaraan het gilde altijd
trouw is gebleven en die het hoog in het vaandel heeft staan. Belangrijke waarden ook binnen
gemeente Bergeijk
Juist in deze tijd, waarin we door Corona noodgedwongen allemaal meer
op elkaar aangewezen zijn, is dit thema actueler dan ooit. De onderlinge
verbondenheid binnen een gilde is iets wat je in iedere samenleving nastreeft. Elkaar helpen, samen de schouders eronder zetten. De vele initiatieven in Riethoven, waaronder dorpscoöperatie ZIED en het actieve verenigingsleven, zijn daar een mooi voorbeeld van. Dat dit evenement al 2
jaar niet door kon gaan heeft gelukkig niets afgedaan aan het enthousiasme van de organisatie.
Als burgemeester van Bergeijk geloof ik in de kracht van samenwerken.
Het verbindt ons: samen staan we sterker. De verbondenheid met de regio blijkt bij het gilde uit het feit dat circa 55 gilden aanwezig zullen zijn,
uit Kring Kempenland plus een aantal andere Brabantse gastgilden.
Samen houden zij de tradities levend: vendelen, trommelen, bazuinblazen, schieten. Tijdens een optocht door het dorp presenteren zij zich in
vol ornaat. Het Gilde St. Anna organiseerde de Kringgildedag al vaker: in
1977, 1988, 1999, 2011 en ook nu weer. Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig. Zowel eigen leden als vele andere Riethovenaren. Ook dit toont de
saamhorigheid en verbondenheid binnen het dorp.
Ik wens het gilde veel plezier en verbroedering bij deze Kringgildedag.
We gaan er samen weer een geweldige dag van maken!
Arinda Callewaert-de Groot,
Burgemeester van Bergeijk

5

6

Voorwoord Kringvoorzitter Kring Kempenland
Afgelopen najaar hadden we onze eerste gesprekken over de organisatie van de Kringgildedag 2022 met de leden van het St. Annagilde
Riethoven. In verband met coronamaatregelen
was er op dat moment nog veel onzekerheid.
Hoeveel mensen zou je mogen ontvangen op 6
juni 2022? Hoeveel mogen er dan in een grote
tent? Kun je voldoende sponsorgeld ophalen
als er nog zóveel onzeker is etc. etc.
Vanwege de omvang van de organisatie moest
er echter op dát moment wel een beslissing
worden genomen, De steeds gunstiger berichten over het gevreesde virus gaven jullie het geloof dat het op tijd goed zou komen. “We gaan er
met z’n allen voor”, zo verwoordde hoofdman Karel Smets het algemene
gevoelen en vertrouwen van de leden van het Annagilde.
Natuurlijk weten ze in Riethoven maar ál te goed waar ze aan beginnen.
Voor sommige gildebroeders is dit de VIJFDE keer dat ze met hun
prachtige gilde een Kringgildedag organiseren. Dit gegeven alleen al
verdient zeer veel respect!
Nu we, na een pittige periode met corona en de nodige beperkende
maatregelen, ook geconfronteerd worden met een oorlog in Europa, beseffen we pas goed hoe relatief alles is. Hoe tegenstrijdig het misschien
ook is, laat ons juist daarom volop genieten van dit soort hoogtijdagen,
onze banden aanhalen, onze broederschap koesteren en trots zijn op
onze normen en waarden. Bovendien zijn er tijdens de Kringgildedag
ook momenten dat we gezamenlijk stil kunnen staan en ons medeleven
kunnen betuigen met de mensen in Oekraïne.
Terwijl ik dit zit te schrijven zijn de voorbereidingen in volle gang. Het St.
Annagilde Riethoven heeft een prachtig terrein ter beschikking, een uitstekend draaiboek en de medewerking van heel veel gildeleden en andere Riethovenaren. Het kringbestuur is er van overtuigd dat we een
schitterende dag gaan beleven, deze Tweede Pinksterdag.
Roeland van Hooff
Voorzitter Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland
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Voorwoord hoofdman Gilde Sint Anna Riethoven
Hartelijk welkom op deze gildedag. Het
Gilde Sint Anna Riethoven organiseert
weer een kringgildedag. De vorige bij
ons is weer 11 jaar geleden en zo blijven
we mooi in de reeks. Weliswaar gooide
Covid19 bijna roet in het eten maar op
moment van dit schrijven zijn de vooruitzichten goed.
Het is alweer de 5e kringgildedag die we
organiseren in een periode van 45 jaar.
Niet dat het nu allemaal van een leien
dakje gaat. Zeker deze keer niet. Lang
maakte de pandemie het onzeker of het
wel zin had om ook voor 2022 de organisatie op te pakken. Die onzekerheid is verdwenen. Blijft nog de vraag
hoe de gilden uit deze moeilijke tijd waarbij de richtlijnen het soms voor
maanden onmogelijk maakte om bij elkaar te komen, zijn gekomen. Maar
ook de oorlog in Oekraïne helpt niet mee. Dat maakt de organisatie toch
weer spannend en uitdagend. Maar zoals het er nu naar uitziet, mogen
we weer en hopelijk kunnen we na twee afgelaste kringdagen weer eens
samen met jullie genieten van een gezellig en broederlijk samenzijn.
Broederschap is de rode draad bij de gilden. Het is de leidraad en bindende factor die ons door de eeuwen heen in staat stelt om te blijven
bestaan. Ook de pandemie gaat het niet lukken. We leven wel in een tijd
van individualisering en social media. Maar de hechte banden die er zijn
in wat we onder broederschap verstaan zorgen ervoor dat gilden toekomst blijven hebben. Gezelligheid, elkaar onderling steunen, klaar staan
voor de gemeenschap, het oude eren en in stand houden, allemaal zaken
die we herkennen en waar we deel van uit willen maken. Vandaar ook ons
thema “Broederschap heeft toekomst”.
Ik hoop dat het een mooie gildedag wordt. Een dag waarvan we allen een
goede herinnering aan over houden na twee jaar zonder gildedagen.
Karel Smets,
Hoofdman Gilde Sint Anna Riethoven
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Voorwoord pastoor Parochie Heilige Bernardus van
Clairvaux.
Broederschap heeft toekomst
Beste gildebroeders-en zusters van de kringgildedag 2022 van Kring Kempenland: Broederschap staat voor gevoelens van verbondenheid met de andere mens uit het besef
dat die ander wezenlijk is zoals wijzelf. Hieruit
volgt een fundamentele en spontane vriendelijkheid. Bij velen onder ons is dit verdrongen
door confrontatie met respectloos gedrag van
anderen; overlevingsmentaliteit, egoïstische
belazer-mentaliteit, economisch denken enz.
Deze laatste zaken maken noch de samenleving noch ons leven en de wereld mooier. Integendeel; we zien om ons heen de gevolgen
van de zelfgerichtheid van mensen, landen en
volkeren waar men zeker niet vrolijk van wordt. Enkel door het woord
‘samen’ daadwerkelijk handen en voeten te geven kan een leefbare toekomst gecreëerd worden voor de komende generaties. Dit is juist waar
het gildewezen in haar kern voor staat en waardoor het ook in onze tijd
een mooi signaal uitzendt.
Het is de Heer Jezus die ons leert dat broederlijk en zusterlijk met elkaar
omgaan ons tot kinderen van de Vader maakt. Zij zijn het die het Land
zullen erven. Als individu is ieder mensenkind in Gods oog van oneindige
waarde en wil Hij niet dat ook maar iemand verloren gaat. Hij gaf ons
daarom het gebod van de onderlinge liefde; om deze te onderhouden en
er zich voor in te zetten.
Het is vandaag 2e Pinksterdag. Met Pinksteren viert het volk van God dat
Hij ons de beloofde trooster en helper, de H. Geest heeft gezonden.
Daarvoor openstaan en Hem ruimte geven, dat is wat ik wens dat er vandaag, hier te Riethoven, mag gebeuren zodat de vrede en de vreugde in
ieder hart gevoeld mag worden.
Luc Buyens
Pastoor Parochie Heilige Bernardus van Clairvaux
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Voorwoord voorzitter Kernraad Riethoven.
Beste gildebroeders, -zusters en bezoekers,
Het is mij een eer en genoegen om namens de dorpsgemeenschap Riethoven
een kort voorwoord te mogen schrijven
voor dit programmaboekje. Een eer omdat het de eerste keer is dat de kernraad
verzocht is dit te doen en een genoegen
om iedereen dit bijzondere gebeuren aan
te prijzen. Het gilde St. Anna neemt in de
Riethovense gemeenschap een bijzondere
plaats in. Als we in het dorp praten over
“de guld”, onze gildebroeders en zusters,
dan weet iedereen over welke club mensen we het hebben. Bij diverse activiteiten
zijn zij aanwezig om hun bijdrage te leveren en indien een andere vereniging een
beroep op hen doet, zijn zij altijd bereid om mee te denken en de handen uit de mouwen te steken.
“Broederschap heeft toekomst”; dit thema is wat mij betreft heel goed
gekozen en is zeer zeker van toepassing op ons eigen gilde. Dat zij nu al
voor de vijfde keer de kringgildedag de Kempen mogen organiseren
geeft blijk van een grote waardering van de overige gilden uit de kring.
Wij, als dorpsgemeenschap, zijn trots dat een klein gilde uit ons dorp het
aandurft om een zo groots evenement aan te pakken. Niet alleen de
wedstrijddag zelf maar ook de feestelijkheden van dit weekend vragen
een goede voorbereiding en veel mankracht. Natuurlijk zullen en kunnen
zij een beroep doen op diverse vrijwilligers uit het dorp, dus mogen we
laten zien waar een kleine dorpsgemeenschap groot in kan zijn.
Namens alle Riethovenaren wens ik het gilde veel succes met de organisatie van een groots weekend en eenieder, gast of deelnemer aan de
wedstrijden, veel plezier.
Will van Gerwen,
Voorzitter Kernraad Riethoven.
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Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Kempenland
Peelland
Kwartier van Oirschot
Maasland
Baronie en Markiezaat
Land van Cuijk

Jos Verbeeten
Annie Maas
Mark Pijnenburg
1e afgevaardigde
Roeland van Hooff
A. Bergh
A. van der Staak
L.G.F.M. Swinkels
W. Hendrickx
K.W.TH. Van Soest

2e afgevaardigde
Gerard Gorselink
M. Janssen
G. van der Schoot
P. van Hooff
M. Vloet

Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland
Dagelijks Bestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
1e Secretaris
Penningmeester
Tweede Secretaris

Districts raadsheren
District Noord
District Oost
District Zuid
District West
District Centrum

Technische raadsheren

Boogschieten
Geweerschieten
Standaardrijden
Trommen en Bazuinblazen
Vendelen
Studie, Archief en Tentoonstellingen
Gildedagen
Klankbordgroep Jeugd

Ere raadsheren

Tony Vaessen
Jack Govers
Jan de Greef
Jan Schrurs
Roeland van Hooff
M. Thissen

Roeland van Hooff
Dré Bemelmans
Gerard Gorselink
Henk Vrenken
Bart van Lieshout
Job van der Zwan
Jan Teunissen
Pierre Willems
Wouter Hompes
Henri van Hout
Jac Maas
Willy Smits
Martien Winters
Ruud Schrurs
Dirk-Jan Doensen
Leo van Heertum
Tony Vaessen en Rinus Neggers
Maik Heeregrave
Felix Crooijmans
Theo Schoenmakers
Jan Luijten
Johan van Olmen
Tony Schönhoff
J. Oomen
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Erecomité
Mevrouw Arinda Callewaert
Burgemeester van gemeente Bergeijk (2016 - heden)
De heer H.G.M. (Driek) van de Vondervoort
Voormalig burgemeester van de gemeente Bergeijk, 2008-2015
De heer A.H.M (Arno) Verhoeven
Voormalig burgemeester van de gemeente Bergeijk, 2002-2007

Mevrouw I. (Inge) Bakker van Assen
Voormalig burgemeester van de gemeente Bergeijk, 1997-2002
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Programma maandag 6 juni
08:00 uur

Samenkomst van de Gildeoverheden en genodigden in de
feesttent aan de Molenstraat

08:45 uur

Vertrek naar de parochiekerk voor de Eredienst

09:00 uur

Eredienst in de parochiekerk

10:00 uur

Hernieuwing Eed van trouw aan het kerkelijk gezag

10:00 uur

Ontvangst burgemeesters

10:30 uur

Koffietafel voor gildeoverheden en genodigden in de feesttent

11:15 uur

Ontvangst door het Gemeentebestuur en aanbieding van de
erewijn door de gemeente Bergeijk in de feesttent.

11:45 uur

Opstellen van de optocht op het feestterrein aan de Molenstraat

12:15 uur

Afmars van de Gilden voor de optocht.
Route: Molenstraat, Kerkplein, Schoolstraat, Eviestraat, Vlasstraat, Feestterrein.

14:00 uur

Massale opmars en officiële openingsceremonie.
Hernieuwing van de Eed van Trouw.

14:30 uur

Aanvang van de wedstrijden in vendelen, trommen, bazuinblazen, standaardrijden, geweerschieten, kruisboogschieten
en handboogschieten.

15:00 uur

Opening van de tentoonstelling in de tentoonstellingstent
op het feestterrein.

14:45 uur

Aanvang schieten om het Burgemeesterskruis

15:30 uur

Aanvang schieten om het Koningskruis Geweer

15:45 uur

Aanvang schieten om het Koningskruis Kruisboog

16:15 uur

Aanvang schieten om het Keizerskruis

17:30 uur

Sluiting van de tentoonstelling

18:00 uur

Uitreiking van de van de wedstrijdprijzen

20:00 uur

Sluiting van de 78e Kringgildedag.
….even nagenieten …...

21:30 uur

Sluiting van de feesttent
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Programma Gildefeesten.
Zaterdag 4 juni

19.00 uur: Artiestenavond met optredens van:
− Oerend Hard Normaal tribute band
− René Schuurmans
− DJ Martin Vie

Zondag 5 juni
− 14:00 uur: Familiedag met diverse activiteiten en workshops mmv.
slagwerkgroep BEAT-IT, schminken, luchtkussens etc,
− 17:30 uur: barbecue
− Loterij met fantastische prijzen

Maandag 6 juni
− 78e Kringgildedag Kring Kempenland met deelname van 52 gilden uit
Kempenland.
− Grandioze optocht en massale opmars.
− Verschieting van Burgemeesterskruis door de 13 burgemeesters in gildenkring Kempenland.
− Groot terras bij de feesttent en allerlei feestelijkheden
− Optredens van Hessels&Ineke, John Hospel, dj Martin Vie
− Trekking van de loterij in de feesttent
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Optochtvolgorde
De optocht is ca. 1800 m lang.
Route: Feestterrein, Molenstraat, Kerkplein, Schoolstraat, Eviestraat,
Vlasstraat, Feestterrein.
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

20

Riethovens Harmonie Corps
Sint Annagilde
Riethoven
Sint Jorisgilde
Zesgehuchten
Sint Catharinagilde
Woensel
Sint Catharinagilde
Tongelre
Sint Catharinagilde
Strijp
Sint Catharinagilde Tot Blortem en Gestel
Eindhoven
Onze Lieve Vrouwegilde
Eersel
Sint Jan Baptistagilde
Leenderstrijp
Sint Catharinagilde
Son
Sint Sebastiaansgilde
Borkel
Sint Catharina Sint Barbara gilde
Eersel
Sint Lambertusgilde
Meerveldhoven
Sint Jorisgilde
Reusel
Sint Jorisgilde
Bergeijk
Sint Jorisgilde
Gestel en Blaarthem
Sint Luciagilde
Steensel
O.L. Vrouw en H. Willibrordusgilde (Gastgilde) Wintelre
Sint Joris-Sint Barbaragilde
Maarheeze
Onze Lieve Vrouwe gilde
Zeelst
Sint Annagilde
Nuenen-Dorp
Sint Nicolaasgilde
Valkenswaard
Sint Martinusgilde van het Heilig Sacrament Dommelen
De Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan
Eindhoven
Sint Caeciliagilde
Veldhoven
Sint Catharina en Sint Barbaragilde
Leende
Heilig Kruisgilde
Gerwen
Sint Jorisgilde
Stratum
Gilde Sint Petrus Banden
Schaft
Sint Sebastiaangilde
Mierlo
Sint Catharinagilde
Valkenswaard
Sint Jansgilde
Soerendonk

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Sint Jorisgilde
Sint Monulphus-Gondulphusgilde (Gastgilde)
Sint Annagilde
Sint Martinusgilde
Sint Catharinagilde
Sint Martinusgilde
Gilde van Sint Agatha
Gilde Sint Jan Baptist
Sint Antoniusschut
Sint Jorisgilde
Sint Willibrordusgilde
Sint Jan Baptistgilde
Sint Jorisgilde
Sint Jorisgilde
Sint Catharina en Sint Barbaragilde
Sint Catharina en Sint Barbaragilde
Sint Catharinagilde
Gilde van het Heilig Sacrament
Sint Martinusgilde
Sint Annagilde
Sint Antonius & Sint Catharinagilde

Budel
Knegsel
Nederwetten
Waalre
Eindhoven-Stad
Tongelre
Heeze
Oerle
Eeneind-Opwetten
Heeze
Waalre
Duizel
Bladel
Hapert
Mierlo
Geldrop
Nuenen-Boord
Bergeijk
Luyksgestel
Westerhoven
Aalst

Een aantal kleine gilden lopen samen met een ander gilde of gilden.
Dit gezamenlijk gilde wordt voorafgegaan door alle bordjesdragers
van deze gilden.
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Prijzenoverzicht
Optocht

Categorie A
Categorie B
Categorie C

Geweerschieten

Burgemeesterskruis
Koning
Keizer
Korps
Kampioen
Kampioen 60+
Viertal
Gaai
Viertal Brabants

Kruisboogschieten
Koning
Kampioen
Korps
Viertal
Personeel

Handboogschieten
Vlak
Wip

Vendelen

Klasse Groep 5 en meer
Klasse Groep Jeugd
Klasse Vaandel za 35 t/m 50 jaar
Klasse Vaandel za 51 en ouder
Klasse C
Klasse C+
Klasse Acrobatiek
Klasse Jeugd t/m 12 jr.
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1e prijs, 2e prijs en 3e prijs
1e prijs, 2e prijs en 3e prijs
1e prijs, 2e prijs en 3e prijs
Burgemeesterskruis
Koningskruis
Keizerskruis
Korpsschild
Kampioensschild
1e prijs
1e prijs, 2e prijs en 3e prijs
1e prijs, 2e prijs en 3e prijs
1e prijs, 2e prijs en 3e prijs

Koningskruis
Kampioensschild
Korpsschild
1e prijs, 2e prijs en 3e prijs
1e prijs, 2e prijs en 3e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs, 2e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs

Trommen
Groep Sr. Klasse A
Groep Jeugd
Klasse U
Klasse A
Klasse B
Klasse C
Jeugd Gildetrom
Jeugd muziektrom

Bazuinblazen

Groep Senioren
Klasse A
Klasse B
Klasse C
Individueel Jeugd

Standaardrijden
Toernooiveld
Optocht

Tentoonstelling

Beste presentatie
Publieksprijs presentatie
Mooiste vaandel
Mooiste koningsvest
Mooiste zwaaivendel
Mooiste gildetrom
Mooiste jongste koningsschild
Mooiste draagsjerp
Mooiste hoofdmanspiek of dekenstok

1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs, 2e prijs
1e prijs, 2e prijs
1e prijs
1e prijs, 2e prijs
1e prijs, 2e prijs

1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs

• Bij sommige disciplines zal de bijbehorende prijs pas uitgereikt worden

bij behalen van voldoende punten.
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Verkeersplan en optochtroute.
Tussen 12.00 en 14.30 uur kunt u de parkeerplaats alleen maar bereiken
via straat ‘Eind’ of komende via de ‘Keersopperdreef’ over de
‘Molenstraat’. Let op: dit zijn smalle wegen
Voor het verkeer vanaf Waalre/Veldhoven zal de Keersopperdreef op de
maandag opengesteld worden. Dit is een smalle weg. Na ca. 2 km kunt u
rechtsaf de Molenstraat in en de parkeerterreinen bereiken.
De optocht is ca. 1800 m lang.
Route: Feestterrein, Molenstraat, Kerkplein, Schoolstraat, Eviestraat, Vlasstraat, Feestterrein.
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Plattegrond feestterrein
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BROEDERSCHAP OFTE GILDE VAN SINTE ANNA
TOT RIJTHOVEN
Het gilde St. Anna uit Riethoven is volgens een oud reglement waarvan
een kopie werd teruggevonden in de kaft van een oud manuaal uit 1781,
opgericht in 1488 met consent ende licentie van de paus.
De oude kaart begint als volgt:
"Alsoo onsen auden voorvaderen in den jaeren onses saligmakers 1488
met consent ende licentie van onsen heijligen vader den paus van
Roomen hebben verworven bij opene brieven van octrooi te mogen instellen ende te ordonneren ter eeren ende ter liefde Godts ende St. Anna
een broederschap ofte gulde tot Rijthoven."
Zowel in het oude reglement (ongedateerd) als in het rekeningenboek
van 1781 wordt 1488 als oprichtingsjaar genoemd. Het oudste archiefstuk waarin het gilde vernoemd wordt, is
uit 1597. Vanaf 1781 tot 1988 zijn alle inkomsten en uitgaven opgetekend in een
rekeningenboek. We nemen dan ook aan
dat het gilde onafgebroken heeft bestaan.
Er zullen natuurlijk ook wel ups en downs
geweest zijn en ook tijden dat het gilde
een minder actief bestaan leidde.
Het genoemde rekeningenboek, in die tijd
meestal manuaal genoemd, werd aangeschaft in 1781. Vooraan werd het vernieuwde reglement ingeschreven, gevolgd door
de handtekeningen van de officianten
(officieren) van het gilde. Vanaf 1781 zijn
alle inkomsten en uitgaven van het gilde
daarin opgetekend en deze jaarrekening is
praktisch ieder jaar ondertekend door de gehele overheid. Zo kon er dus
een complete lijst opgesteld worden van alle koningen, hoofdlieden,
vaandrigs en dekens van het gilde.
In 1988, bij het vijfhonderdjarig bestaan van het gilde, zijn zowel het oude reglement als het oude rekeningenboek gerestaureerd door de Tiendschuur in Tilburg. Tegelijkertijd werd een nieuw rekeningenboek vervaardigd door de Tiendschuur, dat evenals het oude boek vervaardigd is van
handgeschept papier en gebonden volgens de oude methode met smalle
reepjes leer.

27

28

Volgens het oude reglement was de Sacramentsprocessie een van de belangrijkste activiteiten van het gilde. De deelname daaraan en de daaropvolgende maaltijd werden geregeld in het eerste artikel van het reglement. De gildebroeders en zusters moesten “stil ende modest” aan de
Sacramentsprocessie deelnemen. Op
die dag of op een van de volgende zondagen werd “ene vredelijke maeltijd gehouden”.
Aan deze maaltijd worden nog verschillende artikelen gewijd. Als iemand ruzie
met een medebroeder had, moest hij
die ander vergeven of op zijn minst die
ander verdragen. Gebeurde dat niet dan
werd hij of zij uit het gilde gezet. Men
mocht op deze maaltijd ook niet gulzig
zijn en niet overmatig drinken. Praten
over iemands fouten of tekortkomingen en zaken waardoor ruzie zou
kunnen ontstaan, waren verboden.
Doordat de Sacramentsprocessie zo’n belangrijke plaats inneemt in het
reglement, is bij ons de vraag gerezen, welke binding er bestaat tussen
Gilde Sint Anna en het Sacramentsgilde uit Bergeijk. Kortgeleden zijn we
in het bezit gekomen van een archiefstuk, dat spreekt over “de guldemeesters van de Sacramenten ende Sint Anna”. Omdat de parochie van
Riethoven destijds onder de kerk van Bergeijk hoorde, zullen beide gilden
op de een of andere wijze wel zeker met elkaar te maken hebben.
Het lijkt misschien vreemd, maar al die eeuwen is er maar heel weinig
veranderd. In 1967 was datzelfde reglement nog steeds in gebruik. De
inkomsten kwamen nog steeds van de opbrengsten van de akkers en de
uitgaven werden voornamelijk gedaan voor het teerfeest.
De opbloei.
In 1935 was de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland opgericht en
na de oorlog werden er door deze organisatie Kringgildedagen georganiseerd. Op deze dagen kwamen de gilden samen om in wedstrijden te
vendelen, trommen, schieten en bazuinblazen. Begin jaren 60 begon de
heropbloei. De opbrengst van de akkers was niet voldoende om alle kosten te betalen. Gelukkig leenden enkele gildebroeders renteloos geld om
de uniformen, trommen, vendels en het vaandel te betalen. Het aantal
gildebroeders en zusters nam snel toe. Deelnemen aan gildedagen om te
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schieten, te vendelen en te trommen, dat wilden die van Sint Anna ook
wel. In 1969 trad het gilde aan in nieuwe uniformen, nieuwe trommen,
nieuwe vendels en een nieuw vaandel.
Deelnemen aan gildedagen om te schieten, te vendelen en te trommen,
dat wilden die van Sint Anna ook wel. In 1969 trad het gilde aan in nieuwe uniformen, nieuwe trommen, nieuwe vendels, een nieuw vaandel en
een aantal jonge gildebroeders. Een nieuwe tijd brak aan. De opbrengst
van de akkers was nu lang niet voldoende om alle kosten te betalen. Een
andere manier om geld bijeen te krijgen was er nog niet. Gelukkig leenden enkele gildebroeders renteloos geld om de uniformen, trommen,
vendels en het vaandel te betalen.
Een geweer en een schietterrein werden aangekocht, dus maar weer geleend van een gildebroeder. Een schuilhut werd gebouwd op ons schietterrein. Deze schuilhut werd al gauw ook gebruikt door de vendeliers, de
tamboers en de bazuinblazers voor hun wekelijkse oefenavonden. Het
gilde raakte in een stroomversnelling.
Een donateursactie werd opgezet en een bloemenactie, waarbij eenjarig
perkgoed bij de dorpsgenoten huis
aan huis werd verkocht. De donateursactie werd na enkele jaren afgeschaft maar de Bloemenactie groeide
uit tot een groot evenement die we
dit jaar alweer voor de 51e keer begin
mei gehouden hebben.
Gilde Sint Anna groeide in een paar
jaren uit tot een gilde, dat twee keer zoveel gildebroeders en zusters had
dan in het begin van de opbloei en zij voelden zich sterk genoeg om een
kringgildedag te organiseren.
Zo werd in 1977 de eerste
kringgildedag georganiseerd.
Kringgildedagen.
Op 22 mei 1977 werd de Kringgildedag van kring Kempenland door ons gilde georganiseerd. Gelukkig brak na een
regenachtige, koude week op
zondagmorgen de zon door en
werd het een prachtige gilde-
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dag waar we tevreden op terug konden zien.
Het jaar 1988 naderde en we maakten ons op om het vijfhonderdjarige
bestaan te vieren. Er werden plannen gesmeed om er iets groots van te
maken. Een artiestenavond en een Kringgildedag met deelname van ca.
50 gilden uit Kring Kempenland en een tiental uitzonderlijke gastgilden,
maakten het feest compleet.
Er kwamen ook nieuwe uniformen want de uniformen
uit 1969 waren aan vervanging toe. Ook de trommen
hadden hun beste tijd gehad.
Op 6 juni 1988 trad ons gilde aan op de door ons georganiseerde Kringgildedag
met een nieuw vaandel,
nieuwe uniformen en nieuwe trommen. Het werd een prachtige, zonovergotene dag met een mooie optocht en prachtige gastoptredens van o.a.
“Die Prangerschützen” uit Bad Ischl (Oostenrijk) die met hun donderbussen een magnifiek schouwspel opvoerden.
Na 1977 en 1988 volgt logischerwijs 1999. Zouden we nog een keer de
handen ineenslaan en de grote klus van een Kringgildedag proberen te
klaren. Want we wilden niet alleen een Kringgildedag, maar er moest ook
een grote artiestenavond aan verbonden worden. Na ampel beraad werd
gekozen voor de groep BLØF. Het bleek een goede keus. Nog nooit had
in Riethoven een dergelijk bekende groep gespeeld. Een propvolle grote
tent genoot die avond van het optreden van diverse meer of minder bekende muziekgroepen, maar vooral van de popgroep BLØF natuurlijk.
Ook de Kringgildedag werd een mooi feest. Hoewel het de hele week geregend had, was het voor het grootste gedeelte van de dag droog en kon
het programma netjes afgewerkt worden.
In 2011 was het dan weer zover. Een mooi jaartal in de 11 jarige reeks
onze 4e Kringgildedag te organiseren. Ditmaal trad in de grote feesttent
Rowwen Heze op. Er waren zelfs enkele fans uit Brussel. Een geweldig
feest voor de kleine gemeenschap Riethoven.
De 69e Kringgildedag werd verbonden aan het thema "Trouw aan tradities". Het was een geweldig schouwspel. Mede door het mooie weer en
de goede organisatie werd er door de gilden een prachtige Kringgilde-
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dag van gemaakt.
Na de kringgildedagen in 1977-1988-1999-2011 is 2022 weer passend in
de reeks. Lange tijd maakte de Covid pandemie het onzeker of het wel
door zou kunnen gaan. Op hoop van beter zijn we in 2020 toch gestart
met de eerste voorbereidingen. Deze onzekerheid en de lockdowns
maakten de organisatie er niet gemakkelijker erop. Maar na twee afgelaste kringdagen is het er toch van gekomen dat wij onze 5e kringgildedag
organiseren in 45 jaar.
Andere activiteiten door de jaren heen
Ook binnen het dorp organiseren
we regelmatig een festiviteit. In
1992 werd op het Dorpsplein een
grote Breugeliaanse openluchtmaaltijd georganiseerd bij het 550-jarige
bestaan van de parochie Sint Willibrordus in Riethoven. Bijna 700
Riethovenaren genoten aan lange
tafels op het Dorpsplein van de entourage en van de door gildebroeders samengestelde en verzorgde warme maaltijd. Het was een prachtige
gebeurtenis en het gilde heeft veel complimenten in ontvangst mogen
nemen.
In 1995 werd een Brabantse koffietafel op het Dorpsplein georganiseerd door het gilde bij de honderdste verjaardag van de vrijheidsboom op het Dorpsplein.
Ruim 500 Riethovenaren namen
aan deze koffietafel deel en genoten van het spek en kippenboutjes.
In 2005 organiseerde het gilde op
10 juni een grote artiestenavond. Marianne Weber, George Baker, Arne
Jansen, René Schuurmans, Frans Duits en anderen traden op en zorgden
voor een grandioze sfeer in de feesttent.
In 2008 vonden sommige gildebroeders het wel weer eens tijd voor een
openluchtmaaltijd, want dat was alweer even geleden en de Riethovenaren waren toen zo enthousiast. Er werd gekozen voor een Boerenmaaltijd
op het gildeterrein, waarbij zo’n 500 gasten aanwezig waren. Het weer
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was te mooi, warm en veel zon op de 30e
augustus. Gelukkig hadden we een aantal
parasols en natuurlijk de schaduw van onze eikenbomen. Iedereen genoot van deze
prachtige dag. We hadden de Riethovenaren voor weinig geld weer eens een prettige middag bezorgd.
In 2013 hebben we,
ter gelegenheid van
ons 525-jarig bestaan en ter verfraaiing van het
dorpscentrum, aan de dorpsgemeenschap een
sculptuur aangeboden. Natuurlijk moet dit ook op
een gepaste wijze gevierd worden. Hiervoor hebben we een meezingavond gehouden ‘Riethoven
zingt’. Ca. 600 personen hebben toen een gezellige avond gehad.
Het gilde heeft momenteel ca. 40 gildebroeders en 40 gildezusters. De
gildebroeders bekwamen zich in geweerschieten, vendelzwaaien, trommen, bazuinblazen en sinds kort ook in kruisboogschieten. Dit gebeurt
allemaal in en rondom ons rustiek gildehuis ‘de Guldhut’ dat we in 20032004 in eigen beheer en met de inzet van velen gebouwd hebben.
Het gildegebouw ‘De Guldhut’.
Een nieuwe uitdaging stond voor de
deur in het jaar 2000. Ons gildegebouw op het schietterrein was aan
vervanging toe. Herstellen zat er niet
in, dus zou er een nieuwe gebouwd
moeten worden.

Maar bouwen in het buitengebied
stuit bijna altijd op problemen, zo ook bij ons. In september 2003 konden
we gaan slopen. Praktisch geheel met eigen mensen en eigen middelen
werd het nieuwe pand gebouwd. Het werd een
groot gildegebouw in boerderijstijl en met bovenverdieping.
Opvallend detail in de grote recreatieruimte is
een grote schouw die omlijst wordt door zware
oude eikenhouten balken. Deze balken zijn
gedeelten van onze oude schutsboom die
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even voor het koningschieten in 2003 aan de grond was afgebroken.
Een tweede opvallend attribuut is de trapleuning die de trap siert naar de
oefenruimte boven. Die trapleuning bestaat uit onze oude vaandelstok
van 1842. Sinds 1969 was hij ergens opgeslagen, omdat bij het nieuwe vaandel ook een
nieuwe stok was besteld. Wij besloten om deze stok weer een functie te geven, zodat hij
weer binnen ons gezichtsveld kwam.
Veel tijd hebben de gildebroeders van Sint
Anna aan het nieuwe gebouw besteed, maar
we verwachten er ook nog heel lang van te
kunnen genieten.
Gilde Sint Anna Riethoven
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Overzicht Sponsoren
• Rook & Zn, Krimpen a.d. IJssel
• Botteram Bikes, Riethoven
• Gilde St. Joris en St Barbara, Maarheeze
• Bouwbedrijf Spaijk, Riethoven
• J.J.M. Schrurs, Eindhoven
• Verma Systemen, Veldhoven
• Porto Vista, Riethoven
• Jan van Grotel Minigraafwerken, Riethoven
• Cibo Vloeren, Breda
• Sport Lounge 1988, Riethoven
• Rimebo I.C.S., Riethoven
• Geenen Schoenen, Bergeijk
• St. Catharina Gilde, Eindhoven-Stad
• Len Interieurs, Bergeijk
• Vrienden van het Gilde, Riethoven
• J&F Auto en Bandenservice, Eindhoven
• RMG Bicycle Repair, Riethoven
• Totaal Afbouw Moonen, Riethoven

Zilversponsors

• VGI-Willems RVS Machinebouw, Hapert
• Belien Kleermakerij, Bocholt(B)
• Mantos Beton, Weert
• de Run voor tuin en dier, Eersel
• Dit Zit, Riethoven
• Little Big Wines, Riethoven
• Rijschool de Kempen, Riethoven
• Lexperience, Eersel
• Aspergeboerderij Boshoven, Riethoven
• Worstenbroike vof, Riethoven

Koningsponsors

• Autobedrijf Huub Smolders, Westerhoven
• Schrijvers Tuinen, Riethoven
• Brouwerij Support, Riethoven
• Inno-Tec Nederland B.V., Riethoven
• Kemi B.V., Riethoven
• I-Level B.V., Veldhoven
• Drukkerij Snep, Eindhoven
• Adviesbureau J.A. de Beijer, Riethoven
• 040 Mannenmode, Eindhoven
• Kuijken Systeembouw, Riethoven
• Verhoeven zink&daktechnieken, Riethoven
• Kantoor Lindenhof B.V., Eersel

• Hubo, Bergeijk
• de Wit Konstrukties, Woerdense Verlaat
• Ad van Lieshout, Riethoven
• Box Accountants & Adviseurs, Bergeijk
• Accu Compagnie B.V., Riethoven
Keizersponsor
• Elima Advies B.V., Bergeijk
• Pitt Fietsen, Dommelen
• Bouwbedrijf van Montfort, Bergeijk
• Areven Vastgoedontwikkeling, Eersel
• Gilde v/h Heilig Sacrament, Bergeijk
Speciale sponsors
• Loomans Verhuur, Westerhoven
• Bistro de Sleutel, Riethoven
• BTM, Bergeijk
• van Zelst Automaten, Eindhoven
Sponsors
• Dommelsch Bier, Dommelen
• Autobedrijf Piet Bosmans, Dommelen • Claes Dranken, Valkenswaard
• Ad Sol Dakbedekkingen, Riethoven
• Groenen Groep, Veldhoven
• Aqualon van Herk, Riethoven
• Dikker Containers, Veldhoven
• Camping de Volmolen, Riethoven
• Renders Hoveniers, Riethoven
• Vleeskuikenbedrijf Habraken, Rietho- • Loonbedrijf Moonen, Riethoven
ven
• Verrijt Brandbeveiliging, Pelt (B)
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• Kees de Haas Pluimveebedrijf, Eersel
• Jan Cremers, Riethoven
• van Herwijnen Verhuur, Eersel
• Centrum voor Verduurzamen, Veldhoven
• Beleef Bergeijk, Bergeijk
• Super Riethoven, Riethoven
• Cafetaria Het Pierke, Steensel
• Zeevishandel Swinkels, Valkenswaard
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Het Medaillon.
Het medaillon met bijbehorende keten werd in 1988 vervaardigd door
Gerard Cieraad uit Sevenum ter gelegenheid van het 500-jarige bestaan
van het gilde. Het is samengesteld uit diverse delen.
Centraal staat Sint Anna,
patrones van het gilde. Aan
haar voeten stroomt het
beekje De Rijt, waar Riethoven (vroeger Rijthoven) naar
is genoemd.
Rechtsonder bevindt zich
een trom, om de gildebroeders bijeen te roepen.
Daarboven steken de
schutsbomen omhoog, boven de bossen van het gilde
uit. Daaronder is het oude
gildeboek afgebeeld en ook
spelen er kinderen die verwijzen naar de uitdeling van
ijsjes, die het gilde jaarlijks
doet bij het teerfeest.
Aan de linkerzijde is de parochiekerk zichtbaar, die net
als het gilde ook uit de vijftiende eeuw dateert en waarmee het gilde sterk verbonden is.
Daarnaast staat het oude gildehuis van de familie van Deijck, waar het
gilde meer dan honderd jaar thuis is geweest. Ook is nog een stuk zichtbaar van de oude schuttershut, die in 2003 werd afgebroken, om plaats
te maken voor de nieuwe Guldhut.
Het medaillon hangt aan een keten van gegoten zilveren schakels. Op
elke schakel is een oude traditie afgebeeld, die door het gilde in ere
wordt gehouden. Het medaillon wordt door de hoofdman gedragen.
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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 het betreffende 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 gildeattribuut.
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 de organiserende stichting worden bepaald, of
en onder welke voorwaarden alsnog aan de wedstrijden kan worden
deelgenomen.
8. Aan de 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 organiserende stichting en het dagelijks bestuur van de
kring.
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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 de desbetreffende wedstrijd, die besluiten
te nemen, die nodig zijn voor een goed verloop van het gildefeest.
12. In die 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 organiserende gilde en de leden van het dagelijks bestuur van de kring ter
plaatse.
13. Het Gilde St. Anna Riethoven, 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 drie
gildedagen 4, 5, en 6 juni te Riethoven.
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De wet Wapens en Munitie
Hierbij wijzen wij u op de naleving van de wetten en regelgeving inzake:
1. De Wet Wapens en Munitie, de formele wet;
2. De Regeling Wapens en Munitie, de nadere uitwerking van de wet
door de Minister van Justitie;
3. 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.
4. De wapenopslagplaatsen voor de geweren, kruisbogen en handbogen
zijn gelegen in de directe nabijheid van de schietterreinen. Het in te
leveren wapen moet ter identificatie voorzien zijn van een volledig ingevuld kaartje.

Bepalingen:
1. Volgens de wet Wapens en Munitie (WWM) is het verboden wapens
onbeheerd in een voertuig achter te laten;
2. Tevens is het verboden wapens onverpakt over de openbare weg te
vervoeren. Het is dus ook verboden om met onverpakte wapens het
feestterrein en de feesttent te betreden;
3. Er is geen vergunning verleend om tijdens de optocht wapens onverpakt mee te dragen. Wapens, die niet meegedragen worden in de optocht moeten verplicht in bewaring gegeven worden in de wapenopslagruimte.
4. Het Gilde St. Anna Riethoven vertrouwt erop dat iedereen zich aan bovenstaande voorwaarden zal houden. Het gilde behoudt zicht het
recht voor eenieder, die zich niet aan deze bepalingen houdt, persoonlijk aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die hierdoor
zou kunnen ontstaan.
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Mededelingen van algemene aard
Vervoer en parkeren
• Auto’s kunnen parkeren op het parkeerterrein tegenover het feestterrein aan de Molenstraat. Tot 12.00 uur is deze parkeerplaats te bereiken via de Molenstraat. Daarna alleen nog maar via ‘Het Eind’.
• Voor bussen zijn parkeerplaatsen beschikbaar op het industrieterrein
aan de Hennepstraat nabij de Kemi.
• Voor het verkeer komende vanaf Waalre/Veldhoven zal de Keersopperdreef op de maandag opengesteld worden. Dit is een smalle weg.
Na ca. 2 km kunt u rechtsaf de Molenstraat in en de parkeerterreinen
bereiken.
• Standaardrijders kunnen parkeren bij het standaardrijden terrein.
Optocht en wapens
• Er mogen geen geweren, kruisbogen en/of handbogen buiten het
schietterrein worden meegevoerd. Ook mogen er geen wapens in de
optocht worden meegevoerd. Men kan deze wapens laten opslaan,
onder bewaking, in de wapenopslagcontainers in de nabijheid van de
schietterreinen.
• De dragers van de naam/nummerborden zijn in het bezit van een enveloppe. Wij verzoeken de deelnemende gilden via deze enveloppe de
vrijwilligers te belonen.
Tentoonstelling
• Tot 12.00 uur kunnen de gilden, die deelnemen aan de tentoonstelling,
hun spullen met de auto op het terrein bij de tentoonstellingstent afleveren en hun tafel inrichten. Vanaf 12.00 uur worden geen auto’s meer
op het terrein toegelaten! Nadat de spullen zijn afgeleverd, kunnen de
auto’s met een parkeerkaart worden geparkeerd op het parkeerterrein
bij de tentoonstellingstent.
• De tentoonstelling is geopend voor het publiek van 15.00 uur 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. In de tent zijn roken, eten en het aanraken van de tentoongestelde voorwerpen verboden.
• Het eigen gilde is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en beheer
van de tentoongestelde zaken,
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Wedstrijden
• Deelnemers aan de wedstrijden vendelen, trommen of bazuinblazen

moeten zich vóór de optocht melden bij het secretariaat van hun onderdeel en hun pasje inleveren.
• Op de Kringgildedag wordt er gewerkt met tijdschema’s. 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.
• Wijzigingen bij vendelen, trommen of bazuinblazen in de inschrijving
of afmeldingen graag snel doorgeven aan de raadsheer en aan het organiserend gilde. Bij voorkeur per e-mail.
• Bij het afhalen van de prijzen moet men gekleed zijn in een compleet
gilde-uniform.
Diversen
• Een EHBO post is op het terrein duidelijk herkenbaar aanwezig. Deze
wordt bemand door leden van EHBO-afdeling Riethoven.
• Voor kinderen op de basisschool zijn luchtkussens aanwezig op het
feestterrein. Gebruik is op eigen risico.
• Het gebruik maken van het parkeerterrein, wapenopslag en het bezoek
van feestterrein en tentoonstelling zijn gratis.
• Op het gildeterrein wordt gewerkt met consumptiebonnen. Deze kunnen via PIN of contant worden gekocht en afgerekend op de daarvoor
ingerichte uitgifte punten. Consumptie bonnen worden niet teruggenomen en terugbetaald.
Drank- en Horecawet
Het is de ondernemer 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 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 om deze drank te geven aan iemand waarvan niet zeker is dat die de vereiste leeftijd heeft.
Rookverbod
In de tenten op het feestterrein geldt een algeheel rookverbod.
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Woord van dank
Bij deze wil Gilde St. Anna een woord van dank richten tot allen die dit
gildefeest mogelijk hebben gemaakt.
Op de eerste plaats gaat onze waardering uit naar de leden van de diverse werkgroepen. Deze gildebroeders en gildezusters hebben via een
grondige voorbereiding deze kringdag en alles eromheen georganiseerd.
Onze waardering en dank gaat verder uit naar de sponsors, adverteerders, schenkers van gildezilver, de vele begunstigers, sponsors in natura,
gemeente, kringbestuur, technische raadsheren, juryleden, allen die het
gildewezen een warm hart toedragen; zonder hun medewerking, inzet en
bijdrage had dit gildefeest niet gerealiseerd kunnen worden.
Ook bedanken wij de buurtbewoners van het feestterrein, grondeigenaren, vrijwilligers en alle personen en instellingen die op een of andere wijze een bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van het gildefeest.
Verder zijn we ook dank verschuldigd aan alle aanwezige gilden en bezoekers want met hun aanwezigheid en broederlijke gezelligheid onderschrijven ze het thema ‘Broederschap heeft toekomst’.

U allen hebt ertoe bijgedragen dat het kringgildefeest van 2022 in Riethoven een prettige en dankbare herinnering zal blijven.
Gildebroeders en Gildezusters van Gilde St. Anna Riethoven.

De lay-out van sommige advertenties is aangepast om het beter passend
in het geheel te maken. Wij hopen dat u hiervoor begrip op kunt brengen. Het organiserende gilde kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het onjuist, onduidelijk of foutief plaatsen van advertenties in
dit programmaboekje. Tevens is geen reclamatie mogelijk na het drukken
van het boekje en kan als zodanig geen enkele schadevergoeding worden geëist.
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