
De Koning van de gilde van Heeswijk 
 
Ik fiets met mijn soesjes en een kratje bier naar de willebrordstraat. 
Tonnie van Koolwijk had ik vorig jaar al gewaarschuwd dat ik een  
gezellige avond wil kletsen over het gilde en natuurlijk over zijn koningschap. 
  
Tonnie hoeveel schoten had jij nodig om koning te worden?  214 kogels. 
Wat was jou eerste reactie? Echt schrikken maar niet verwacht. 
Waarom wil je koning zijn? 
We willen allemaal een keer Koning zijn van het gilde en wat het inhoud. 
Wat doe je nog meer bij het gilde behalve bier drinken? 
Ik maak kruisbogen voor jong en oud en onderhoud deze zodat ze goed werken. 
Verder doe ik mee aan kruisboog en jeu de boule wedstijden en helpen als dat nodig is. 
Heb je nog wat gewonnen dit jaar? 
Ja, een schildje met jeu de boulle in Erp samen met Ad en Johan Brekelmans. 
Met kruisbogen ben ik niet goed maar ik maak ze wel. ja voor een ander. 
Angelique van Buren is Nederlands Kampioen. 
Raymond van der Cammen is ook goed in kruisboog schieten. 
Wat is de mooiste herinnering van het gilde? 
Een heel jaar koning zijn van het gilde is iets heel apart. 
Ook de uitvaart van de Baron in Ruurlo was zo speciaal en indrukwekkend. 
Wat vind je niet leuk bij het gilde? 
Het verlies van een gilde broeder Bert v d Berg. 
Wat weten ze niet van jou bij het gilde? 
Ze weten alles van mij ook dat ik een Gelderlander ben, 
een Maaskantse boer die geboren is in Maasbommel. 
Hoe heet jou vrouw? RIa Broeren dochter van Jo Broeren die ook bij de gilde heeft 
gezeten. Haar zus José en haar broer Erik zitten ook bij de gilden. 
Wat moet ik voor jou koken als jij het voor het zeggen had? Stamppot. 
Wie is de beste kok? RIa, mijn vrouw. 
Eten wat de pot schaft, wat lust je niet? alles behalve zuurkool. 
Wat is jouw goede en jouw slechte eigenschap? 
Mijn goede eigenschap is ik ben gestopt met roken. 
Mijn slechte eigenschap is dat ik 10 kilo ben aangekomen. 
Pak nog een soesje. 
Waar kunnen ze jouw blij mee maken? Potje bier of een borreltje. 
Mag ik vragen naar jouw leeftijd? 64 jaar en nog geen grijs haar. 
Een avondje uit wat ga je doen? 
7 juli zijn we naar André Rieu geweest echt leuk om dat mee te maken. 
Leuke avond voor herhaling vatbaar. 
Met wie zou jij het liefst een biertje aan de bar willen drinken? Met Toontje Pepers. 
Waar kan ik jou s’nachts voor wakker maken? Voor een frikandel. 
Wat doe je voor de kost? Ik werk bij Ad Donkers machinaal timmerman in Vorstenbosch. 
Wat zijn jouw hobbyś? Timmeren, ik heb zelf mijn carport gemaakt en ook bij de buren. 
de kruisbogen maken en onderhouden. Voetbal kijken Ajax natuurlijk. 
Waar ben je trots op? MIjn vrouw natuurlijk. Ria lacht. 



Waar heb je een hekel aan? Aan mensen die niet eerlijk zijn. 
VInd je het leuk om in de belangstelling te staan? Nee, daar ben ik geen type voor. 
Als koning heb je nog een laatste wens? Nee, ik heb geen wens. 
Wie gun jij het koningschap? Dre van de Weigert en mezelf ook nog een jaar. 
Rob Cremers echt een type voor een koning. 
Heb je nog een tip voor de nieuwe koning? Geniet ervan en maak een mooie vogel. 
Wie zou jij willen interviewen? Danny Blind hij is weer terug bij Ajax. 
Ben ik iets vergeten om te vragen? Heb je nog wat te vertellen?  
Het jaar is goed begonnen toen ik koning werd. Toen kregen we slecht nieuws en nu moet 
het blijken in de toekomst of de ziekte weg blijft bij mijn vrouw. 
We pakken nog een soesje en een flesje bier en kletsen de avond nog ff gezellig door. 
Voor deze koning zit het jaar bijna op en met mooie herinneringen sluiten we het 
koningschap af op zondag 3 november.  
Tonnie en Ria bedankt voor de gezellige avond. 
De vogel is klaar voor de nieuwe Koning van het Gilde van Heeswijk. 
Het is een prachtige vogel. Succes en veeeeeeel plezierrrrrrrrr.  Groetjes Anita 
  
 
 


