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Verslag van de districtsvergadering centrum op 4 maart 2022 bij het Sint-Catharinagilde 
Woensel.  
 
Aanwezig:  
Sint-Catharinagilde Woensel, Strijp, Gestel, Stad, Tongelre, Sint-Martinusgilde Tongelre 
Afgemeld 
Sint-Jorisgilde Stratum (plv raadsheer Mario vd Bogaart ziek), de riddelijke gilde Sint-
Sebastiaan 
Niet aanwezig  
Sint-Jorisgilde Gestel  
 
 
1.Opening en mededelingen van de Districtsraadsheer. 
Raadsheer Henri van Hout verzoekt de aanwezigen te gaan staan en opent de vergadering 
met de christelijke groet. Hij dankt de aanwezigen voor hun komst.  
 
Daarbij doet hij een voorstelrondje langs de gilden. Daarbij het volgende opgemerkt:  
 
Sint-Catharinagilde Gestel start langzaam op. Komende zondag wederom kruisboogschieten 
op achtergelegen terrein. Geen brokken opgelopen tijdens de corona. Heeft echter wel lang 
geduurd en tijdens deze periode is er een overeenkomst aangegaan met het Sint-
Catharinagilde Strijp. De ondertekening vond plaatst op de brug tussen de twee staddelen op 
de Gender. Geen nieuw aanwas meer.  
 
Sint-Martinusgilde is ook opgestart. Merkt wel angstig op dat de activiteiten die het gilde doet 
niet werden gemist. Hoopt op verbetering en ook zijn hebben minder leden.  
 
Het ledental wordt ook gemist bij het Sint-Catharinagilde Tongelre. Zij zijn in een 
gevarenzone terecht gekomen en kunnen gezien de leeftijd van de leden geen activiteiten 
meer op poten zetten. Ook overwegen ze het gildeterrein te beeindigen bij de gemeente 
Eindhoven. Hun toekomst perspectief is erg somber. Willen wel met kleine groep deelnemen 
aan de Kringgildedag.  
 
Het Stadse gilde Catharina ziet de toekomst echter wel rooskleuriger tegemoet. Hebben 10 
nieuwe leden weten te ronselen die te popelen staan om ingezegend te worden als lid van 
het gilde. Dit is niet mogelijk geweest vanwege de corona. Hun succes is echter dat ze 
beroep doen op familieleden van gildebroeders en dat ieder lid een lid moest aandragen. 
Daarnaast zitten ze niet overvol met activiteiten.  
 
Het Woenselse gilde is weer van start en wekelijkse activiteiten worden geod bezocht. Er 
wordt regelmatig een keutje gelegd en toekomst is een beetje in het ongewis met betrekking 
tot huidige gildehuis. De verwachting is dat in overleg met de kerk naar een andere locatie 
wordt gezocht.  
 
Het Sint-Catharinagilde Strijp heeft een roerige periode achter de rug. Leden van andere 

 



gilden zijn met spammailtjes hiervan in kennis gesteld. Uiteindelijk zijn 10 leden vertrokken. 
Inmiddels hebben zich weer drie leden aangemeld. Men is in rustiger vaarwater gekomen en 
richt zich momenteel op herstart en opknappen schietterrein en gildehuis. Ondanks dat blijft 
het roeien met de riemen.  
 
 
2.Notulen van de VORIGE Districtsvergadering van   (najaar 2021). 
Van de vorige vergadering zijn geen notulen voorhanden.  

 
3 Notulen van de Algemene Najaarsvergadering Kring Kempenland van 8 november 2021. 
De vergadering zal op 11 april plaatsvinden.  
4.Ingekomen en verzonden stukken, voor zover van belang.  
Geen verdere mededelingen hierin  
 
5.Financiële zaken. 
Leden Kascontrole commissie uit district Zuid en Oost voor 2022. Financiële stukken van 
penningmeester, o.a. contributie. 
 
6.Stand van zaken herverkiezingen en vacatures in: Kringbestuur, districten en commissies,  
Aftredend en herkiesbaar zijn : 

• 2e secretaris Bart van Lieshout, 

• Penningmeester; Henk Vrenken,  

• Districtsraadsheer Noord, Job van Zwan 

• Plaatsvervangend DRH  Zuid???? 

• Plaatsvervangend DRH Centrum, Mario van den Boogaart 
 
In de commissies zijn  aftreden en herkiesbaar, TRH vendelen, Dirk-Jan Doensen terwijl 
TRH Trommen/bazuinblazen William van den Berk niet herkiesbaar is. 
 
Vanuit de SAT is een oproep gedaan voor vrijwilligers. Dit werd toegelicht door Leo van 
Heertum. Meld je aan! Het is zinvol en gezellig werk.  
 
7.Opgave van verleende koninklijke en pauselijke onderscheidingen, koningen en keizers en 
overledenen.  
 
Overledenen ( voorzover bekend) 
Sint-Catharinagilde Stad 
Cas van Haan, ouderling, 2 januari 2021 
Frans Booms, voormalig vaandrig,25 juli 2021 
Peter Vosters, tamboer, 17 oktober 2021 
 
Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel  
Raymond van de Wouw, beschermheer, 24 april 2021  
 
Sint-Martinusgilde Tongelre 
Chris Wouters, ere-deken, 11 maart 2022 
 
Sint-Catharingilde Strijp 
Rini Eijkemans, gildezuster, 2 februari 2021  
 
Voor de overledenen werd een minuut stilte in acht genomen. At ze mogen rusten in vrede.  
 
Vanuit de Kring is het voorstel gekomen om ook leden van 25 jaar broeder en zusterschap te 
ere met een lintje. Dit omdat steeds meer leden op late leeftijd lid worden. Er vindt ook een 
inhaalslag plaats door corona. Daarnaast gaf Peter Verheijen aan of het ook niet mogelijk is 



om een aparte onderscheiding vanwege bijzondere verdiensten. Hij vindt wel dat de waarde 
van onderscheidingen minder wordt als al met 25 jaar een onderscheiding wordt uitgereikt.   
 
8.De technische commissies aan het woord. 
Geen mededeling aangaande dit agendapunt.  
9.Te organiseren activiteiten in 2022. 
 
In Kring Kempenland zijn in 2022 de volgende activiteiten  gepland, mits het door kan gaan !  

• Het Jeugdtoernooi op zondag 22 mei en afsluiting competitie VTB bij St. 
Agathagilde Heeze. Heeze staat al een geruime tijd op de lijst.  

• De Kringgildedag op maandag (2e pinksterdag)  6 juni 2022 bij ST. Annagilde 
Riethoven. 
Daarbij is het voorstel vanuit de Eindhovense Catharinagilden (vier) om 
gezamenlijk in de optocht deel te nemen. Dit gelet op de individuele aantal 
deelnemers. Akkoord nadien. Het wordt een experiment.  

• In 2023 is Kring Kempenland aan de beurt om H.Mis op de federatiedag                
(voorheen hoofdliedendag) te organiseren. 

 

 
10.Nieuws van NBFS. StaVaZa club van vier 
Geen nieuws hieromtrent. Wel is bekend dat Federatiebestuur anders gaat werken. Zij 
worden adviseur en vraagbank voor de gilden.  
 
12.Gewenste punten voor de Algemene Voorjaarsvergadering. 
 
13.Districts eigen punten 
Districtsdag 2023 
Deze komt er niet in 2023 maar in 2024 en wordt georganiseerd door het Sint-Catharinagilde 
Woensel naar alle waarschijnlijkheid op hun nieuw terrein.  
Defilé 18 september  
Hopelijk zal deze dit jaar wel doorgaan. Er werd teruggekeken naar de afgelopen twee jaar. 
Vorig jaar was er plaats genoeg. Gekeken wordt of we de regionale gilden kunnen uitnodigen 
gelijk aan 2019. Deze vraag wordt gesteld bij de voorjaarsvergadering.  
 
14. Rondvraag. 
 
Leo van Heertum maakt zich zorgen om de komende Kringgildedag met betrekking tot de 
veiligheid van gildeattributen. Bij kunst en kitch is naar voren gekomen dat gildezilver een 
behoorlijke prijs heeft. Dit kan ongewenste personen aantrekken. Beveiliging wordt 
opgeschroeft. Een suggestie werd gedaan om een school in beveiliging in te schakelen.  
 
Jan Luiten vindt het verwarrend dat er steeds meerdere versies in omloop zijn van verslagen. 
Hij weet uiteindelijk niet welke versie nu de eindversie is.  
 
15. Datum volgende districtsvergadering, 
Maandag 26 september 2022 is de volgende vergadering in Strijp.  
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