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Gildenieuws

De allereerste Hoge Schuts nieuwsbrief

Jazeker, u leest het goed. Hier is ie dan, de allereerste maandelijkse 
nieuwsbrief van de oudste Gildenkring van Brabant,  
Gildenkring “Hoge Schuts” die sinds 1926 opgericht is. 

Een nieuwsbrief van én voor alle Gildebroeders en -zusters om natuurlijk op 
de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in onze Gildenkring.
Maandelijkse info in deze nieuwsbrief; Gildenieuws van de aangesloten Gil-
den, jubilarissen en prijswinnaars die terecht in het zonnetje worden gezet, 
een agenda van de aankomende activiteiten zodat niets wordt vergeten en 
ook mededelingen van de Overheid om op de hoogte te blijven.
In Memoriam, een gedeelte dat zeker niet vergeten mag worden om onze 
broeders en zusters te gedenken.
En als laatste gaan we in de nieuwsbrief: Terug in de tijd, een rubriek waar 
we terug in de tijd gaan van de oprichting van Gildenkring “Hoge Schuts” tot 
naar het heden. Met oude en nieuwere foto’s maar ook oude krantenknip-
sels en oude gildeboekjes, enz.

Maar om dit alles te kunnen realiseren zal er aanvoer moeten komen  van 
jullie uit, zoals teksten en foto’s maar dan graag in beknopte vorm. 
Dus stuur uw activiteiten en verslagen die belangrijk zijn in deze nieuwsbrief 
naar:  nieuwsbrief@hogeschuts.nl  en geniet van alle foto’s, activiteiten en 
verslagen van al onze 13 aaneengesloten gilden van onze eigen Gildenkring.

Eindelijk weer een Kringdag!

Gelukkig gaat dit jaar de Kringdag van onze Gildenkring eindelijk weer door 
en wel op zondag 3 september 2023.
Na al die jaren zonder Gildedagen zal onze Kringdag plaatsvinden bij het 
Gilde van Onze Lieve Vrouwe en Catharina te Erp.
Omdat de Kringdag dit jaar bij het Gilde van Uden niet door kon gaan, zullen 
we er samen als Gildenkring er iets moois van moeten gaan maken. 
Dus samen met onze 13 aaneengesloten Gilden zetten we onze schouders 
eronder om deze dag te laten slagen.
Wij zien jullie dan ook graag allemaal op 3 september tegemoet! 

Gildenkring “Hoge Schuts”Gildenkring “Hoge Schuts”              
Rosmalen    Berlicum    Dinther    Nuland    Maren-Kessel    Vorstenbosch    

Heeswijk    Erp    Veghel    Nistelrode    Oss    Geffen    Uden
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Agenda                      
De komende Gilde activiteiten !

Mededelingen Overheid

Evenementenlijst 2023Evenementenlijst 2023

De Kringoverheid

Voor velen onder u is het inmiddels bekend dat er momenteel een interim-bestuur is gevormd binnen 
onze Gildenkring. 

Belangrijk is natuurlijk de reden erachter maar ook wat is er de afgelopen tijd allemaal gebeurd en, 
eigenlijk nog veel belangrijker, wat staat er de komende tijd allemaal te gebeuren.
Daarnaast zult u natuurlijk willen weten wat de huidige samenstelling is in het 
interim-bestuur en wie welke functie bekleedt zodat u weet wie wat doet en regelt.

Onderstaand een samenvatting van de gebeurtenissen en aansluitend een overzicht van de interim-be-
stuursleden en wat hun taken zijn. In de volgende nieuwsbrieven stellen zij zich kort aan jullie voor.

Gezien het feit dat vanaf maart 2023 de vorige Kringoverheid nog maar uit 1 lid (Ben Vissers) zou bestaan 
was begin vorig jaar door Ben gevraagd aan een aantal gildebroeders om hem van advies te voorzien. 
Hieruit ontstond een adviescommissie die door een bijeen geroepen Hoofdliedenvergadering de vol-
macht kreeg om het geheel weer op de rit te zetten en die tevens alle leden van die adviescommissie 
benoemde tot interim-bestuur. 
Na een aantal vergaderingen met o.a. alle kringcommissieleden en aansluitend met vertegenwoordigin-
gen van alle gilden kreeg het interim-bestuur ook unaniem van alle aanwezigen het mandaat om op de 
ingeslagen weg verder te gaan.

Dat resulteerde uiteindelijk in een opnieuw samengesteld interim-bestuur, uitgebreid met een aantal 
nieuwe leden die door de gilden als kandidaat waren aangegeven.

12-02-2023 5e kruisboogwedstrijd Sint-Willebrordus Heeswijk
19-02-2023 Reserve kruisboogwedstrijd

09-03-2023 Algemene 
Voorjaarsvergadering

Sint-Barbara en 
Sint-Lucia

Uden

25-03-2023 1e schietwedstrijd geweer Sint-Antonius Abt Vorstenbosch

02-04-2023 Kaderdag Sint-Antonius Abt Vorstenbosch
15-04-2023 2e schietwedstrijd geweer Onze Lieve Vrouwe en 

Catharina
Erp

29-04-2023 3e schietwedstrijd geweer Sint-Catharina-Sint-Joris Rosmalen
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Vervolg mededelingen Overheid

Met dit nieuwe interim-bestuur zullen we de komende tijd acties gaan uitzetten die uit de gezamenlijke 
enquète zijn gekomen. Immers zijn deze uitkomsten door jullie als aangesloten gilden aangegeven als 
zijnde belangrijk.
Deze uitkomsten zijn tijdens de Algemene Najaarsvergadering besproken en aansluitend ook naar alle 
gilden verstuurd. In de komende nieuwsbrieven zullen jullie van het vervolg op de hoogte gehouden 
worden.

Rest nog het voorstellen van de interim-bestuursleden:

Naam + Functie Taken
François van Hirtum
Kringhoofdman

• Het in goede banen leiden en het besturen van Gildenkring Hoge Schuts en naar buiten toe 
de representant van Gildenkring Hoge Schuts zijn in de breedste zin van het woord.

• Vertegenwoordigen van de Kring
• Leiden van vergaderingen.
• Is de verbindende factor zowel binnen de Kringoverheid als daarbuiten.
• Het bezoeken van aangesloten gilden op hun evenementen en bezoeken van hun oefenda-

gen om meer te horen wat er speelt.

Paul van Dijk
Waarnemend 
Kringhoofdman

• Waarnemen van de Kringhoofdman bij verlet.
• Verantwoordelijk voor Kringmateriaal.
• Het bezoeken van aangesloten gilden op hun evenementen en bezoeken van hun oefenda-

gen om meer te horen wat er speelt.

Jarno de Haas
Kringsecretaris

• Het voeren van de administratie in de meest uitgebreide zin.
• Ingekomen en uitgaande stukken inventariseren en verder geleiden naar bestuur of andere 

belanghebbenden (Kringcommissies).
• Notuleren van alle vergaderingen
• Beheer van de adressenlijsten.
• Vraagbaak en doorgeefluik voor allerlei zaken die met de gilden samenhangen, evenemen-

tenkalender.
• Het bezoeken van aangesloten gilden op hun evenementen en bezoeken van hun oefenda-

gen om meer te horen wat er speelt.

Gerry van der Schoot
Deken-Rentmeester

• Verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de kring. Het bestellen van het gildezil-
ver.

• Draagt zorg voor kascontrole, kas verslag en brengt periodiek verslag uit van de financiële 
stand van zaken.

• Het bezoeken van aangesloten gilden op hun evenementen en bezoeken van hun oefenda-
gen om meer te horen wat er speelt.

Ben Vissers
Deken

• Hoofdtaak: Kringcommissies 
Draagt zorg voor wederzijdse communicatie tussen Kringbestuur en alle Kringcommissies 
op allerlei gebied, zoals informeren, adviseren, communiceren, ondersteunen en vooral 
vraagbaak zijn.

• Maken van roosters (i.s.m. Kringcommissies).
• Registreren en actualiseren van besluiten.
• Mede verantwoordelijk voor Kringmateriaal. Het bezoeken van aangesloten gilden op hun 

evenementen en bezoeken van hun oefendagen om meer te horen wat er speelt.
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In Memoriam

“Vergeet ze niet, uw trouwe maats. 
Doe door, zoals zij wilden,

en deden, ieder op z’n plaats,
als broeder of zuster in het Gilde”.

*  27-12-2022     Jeroen Kuitert   64 jaar
      Sint-Barbara en Sint-Lucia - Uden

Vervolg mededelingen Overheid

Angelie Buren
Deken

• Hoofdtaak: Kringcommissies 
Draagt zorg voor wederzijdse communicatie tussen Kringbestuur en alle Kringcommissies 
op allerlei gebied, zoals informeren, adviseren, communiceren, ondersteunen en vooral 
vraagbaak zijn.

• Het bezoeken van aangesloten gilden op hun evenementen en bezoeken van hun oefenda-
gen om meer te horen wat er speelt.

Antoine van der 
Schoot
Deken

• PR en Communicatie bijvoorbeeld website, Facebook, Instagram, nieuwsbrief.
• Beheer archief
• Het bezoeken van aangesloten gilden op hun evenementen en bezoeken van hun oefenda-

gen om meer te horen wat er speelt.

Ad van Nistelrooij
Deken

• Toezichthouder
• Vertrouwenspersoon
• Het bezoeken van aangesloten gilden op hun evenementen en bezoeken van hun oefenda-

gen om meer te horen wat er speelt.
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In deze rubriek gaan we naar de tijd 
van de oprichting van 

Gildenkring “Hoge Schuts” tot het heden. 

Met leuke stukjes tekst of mooie foto’s van 
de oudste Gildenkring in Brabant. 

NIEUWSBRIEF@HOGESCHUTS.NL

Onder redactie van Gildenkring “Hoge Schuts” Tip: print uit en deel rond in uw clubhuis

Gildedag Hoge Schuts in 1955 te Nuland

(Hoofdlieden, Koningen en zilverdragers uit Rosmalen, Berlicum, Dinther, Nuland, 
Maren-Kessel en Vorstenbosch.)


