
 
 

Huisseling actief  
Door Paul van Lier  
 

Beste inwoners en sympathisanten. We vieren van 21 t/m 23 september weer  
onze jaarlijkse gildefeesten in ons dorp. Voor u ligt de speciale editie onze  
nieuwsbrief. Deze vervangt het zo bekende, maar dure boekje. Liever spenderen  
wij deze gelden aan de invulling van ons programma tijdens de dagen. 
Natuurlijk vind u er ook de berichtgeving over tal van verenigingen,  
werkgroepen en andere initiatieven uit onze gemeenschap. We vinden het als  
gilde er  belangrijk om hier de verbindende schakel in te zijn. Goede  
communicatie is erg belangrijk om de beleving en interesse te behouden voor al  
het mooie wat de Huisselingse gemeenschap te bieden heeft. We weten allemaal  
dat een kleine groep mensen, heel actief is. Daarom hopen we dat de  
berichtgeving u enthousiast maakt en aanzet om soms ook een kleine actieve  
bijdrage te leveren, of zich aan te sluiten. 
Voor ons als St. Lambertusgilde is het hoogtepunt dit jaar, dat wij op  
vrijdagavond, opnieuw, om de titel van gildekoning strijden. Een titel voor de  
komende 3 jaar die de afgelopen periode door Koning John Loeffen met veel  
inzet en enthousiasme is vervuld. De kans bestaat zelfs ook dat John Loeffen of  
Marisca Vossen–van den Berg zich tot gildekeizer schiet. Uniek sinds de  

heroprichting van ons gilde in 1985. Zondag tijdens de gilde mis zal de nieuwe  
Koning met het koningszilver omhangen worden. Daarnaast zal Wim Vossen  
geïnstalleerd worden als 1e ongekostumeerd gildelid en zullen we een nieuwe  
Staande deken en Hoofdman installeren. 
Het gehele programma vind u verderop in deze nieuwsbrief. Wij zien u graag op  
een aantal van onze activiteiten terug. Waarmee we ook u enthousiast hopen te  
maken en u er hierdoor voor kiest, zich aan te sluiten bij ons gilde om ook de  
voortgang van al onze activiteiten in Huisseling te waarborgen. Wij wensen u  
fijne gildefeesten! 
 

     

Opbouwen feesten 
Op woensdag 19 september 18.00 uur zullen we van start gaan met de opbouw 
van de tent. Hiervoor kunnen we zeker wat handjes gebruiken. Dus heeft u tijd 
en wilt u graag een steentje bijdragen, kom dan naar de parkeerplaats naast de 
kerk in Huisseling. Wij als gilde zijn u zeer erkentelijk met uw hulp. 
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Diensten in ons kerkje  
Iedere zondag is er een dienst om 11.00 uur . Onderstaand de datums wanneer het 

Huisselings koor de dienst verzorgt t.w.:  
Zondag 2 september     11.00 uur   GK            
Zondag 23 september   11.00 uur  GK  gildefeesten 
Zondag 7 oktober 11.00 uur  GK 
Zondag 11 november   11.00 uur  GK 
Zondag 2 december 11.00 uur           GK 
Zondag 9 december 15.30 uur   GK  kerstconcert 
Maandag 24 december 21.00 uur  GK  Nachtmis 
Zondag 30 december 11.00 uur  GK 

 
Wijzigingen voorbehouden 

          

Sinterklaas in aantocht  
 
Ondanks dat het nu nog maar augustus/september is en Sint nog ver weg in het warme 
spanje zit, gaan we al zoetjes richting de maanden oktober en november. We willen er 
nu nog niet aan denken, die zure koude dagen rondom Sint en Piet, maar we willen 
jullie kinderen toch al vast laten weten dat de Sint een berichtje heeft gestuurd dat hij op 
25 november Huisseling zal gaan bezoeken. 
 

Nieuws van de Zorgcoöperatie      
In gesprek met … leden en geïnteresseerden in Huisseling. 

 
Onder die noemer nodigt het bestuur van de zorgcoöperatie Ravenstein iedereen die wil, aanstaande 4 
september om 19.30 uur uit om aan tafel te schuiven in d’n Achterhof. 
 
Natuurlijk maken we graag kennis met elkaar voor zover we elkaar nog niet kennen. Leggen we eventueel 
uit hoe onze coöperatie als een vereniging met leden werkt en waar we alles van betalen. Zomaar wat 
vragen die kunnen spelen. 
 
Onder leiding van André Megens, de voorzitter, kan eigenlijk van alles aan de orde komen over niet alleen 
de coöperatie maar ook wat met zolang mogelijk prettig wonen in Huisseling te maken heeft.  
Denk daarbij aan huisvesting, veiligheid, zorg, welzijn, sport, vervoer, kinderopvang, jeugdwerk, 
ontmoeting, opvoeding, ontwikkeling en onderwijs.  
Daarbij willen we vooral aansluiten bij wat er al is. En vooral niets over doen.  
We weten dat Huisseling samen met de Dorpsraad in gesprek is over wat inwoners belangrijk vinden en hoe 
ze dit aan willen pakken. Fijn als we daar aan bij kunnen dragen. Voor ons is  het antwoord van belang op 
de vraag hoe onze coöperatie een versterkende en verbindende rol kan spelen. Dat vinden we belangrijk.  

En niet minder belangrijk, wat kunnen onze leden zelf doen?  
 
Het gaat in deze gesprekken dus om kennismaken en het opvangen van zoveel mogelijk signalen over wat 
goed gaat en wat beter kan. Na het ophalen van deze signalen zijn bestuur en coördinatoren in staat een 
mooi plan voor de komende jaren te ontwikkelen samen met anderen, leden en niet leden, die hier aan bij 
willen dragen. Tijdens de algemene ledenvergadering, begin 2019, presenteert het bestuur dit plan. Korte 
termijn ideeën en acties pakken we natuurlijk zo snel  als mogelijk op. 
 
Niet alleen leden zijn van harte welkom maar ook alle anderen, begroeten we graag. Onze coöperatie wil er 
zijn voor jong en oud. Misschien een goed idee om zelf te komen én om een gast uit te nodigen. 
Welkom dus! 



   

Bericht van de Klankbordgroep Huisseling 

 

Feestelijke onthulling kunstwerk Huisseling  
 

Eindelijk, jaren na het verdwijnen van het beeld de 
Jongeling ( de Zaaier ) is een nieuw kunstwerk op 2 juni 
een feit geworden. Op deze zonnige dag hebben wij als 
klankbordgroep Huisseling samen met de wethouder van 
der Schoot en de kunstenares het nieuwe kunstwerk 
mogen onthullen. 
Onder zeer grote belangstelling maakte een van de 
oudste inwoners Thé Arts het kunstwerk zichtbaar welke 
voorstellende een watermonster dat jarenlang een 
bedreiging vormde maar ook een beschermende taak 
heeft gehad op onze groene parel “ Huisseling ”.  
                                                                                 Thé Arts onthuld het kunstwerk door het wegtrekken van een doek 
 

Het kunstwerk zal in de toekomst nog een kleurverandering ondergaan maar zal in de lengte  van jaren 
zoals ook ons dorp Huisseling heeft laten zien er niet onder lijden. Op deze feestelijke middag werd er ook 
aandacht geschonken aan de nieuwe picknicktafel bij de jeu de boules baan en werden de nieuwe 
bloembakken, die door kinderen onder leiding van de wethouder van de gemeente Oss en de heren T. van 
den Berg en P. Dekkers met planten gevuld. Met een hapje en een drankje werd deze druk bezochte 
feestelijke middag afgesloten  in de “ Den Achterhof “ en mogen wij als klankbordgroep Huisseling terug 
kijken op een zeer geslaagde middag. 
 

Onze volgende activiteiten zullen wij richten op het project “ Spaarpot snelheidsdisplay” in de Grote straat  
en het verkrijgen van subsidies om ons Kerkplein verder te verfraaien. En er is een kleurplatenwedstijd, zie 
elders in deze nieuwsbrief bij kindermiddag.  
 

Nieuws van uw schout 
 
Geachte inwoner van Huisseling, 

Onze regio heeft de toerist veel te bieden. We wonen in het Maasgebied met een 
rijke historie. Maak een tocht over de Maasdijk en je ziet prachtige vestingstadjes en 
dorpen met eeuwenoude kerken. En wat te denken van de diversiteit aan 
natuurgebieden zoals Keent, Herperduin en De Maashorst. We zijn aangesloten bij de Zuiderwaterlinie en 
de Nederlandse vereniging van Vestingsteden. Bovendien bezit de gemeente Oss maar liefst 64 kerken, 
kloosters en kapellen! 

Voor de zomervakantie heeft de afvaardiging van de Landsraad in Huisseling een stempelpost gevonden, 
waar de toerist zijn of haar visum in Huisseling kan laten afstempelen. Eén en ander wordt de komende tijd 
uitgewerkt, zodat de stempelpost in 2019 kan worden ingericht. In andere delen van de Vrijstaat, zoals in 

Demen, zijn al voorbereidende maatregelen getroffen. De schout van Huisseling heeft in overleg met enkele 
inwoners geïnventariseerd wat er nu interessant kan zijn voor de toerist. Met name de Lambertuskerk 
(interieur) met knekelhuisje, de Lange Del en de Ringelenburg zouden nader onder de aandacht gebracht 
moeten worden door middel van informatiepanelen. We zijn op zoek naar vrijwilligers die onze kerk mede 
willen open stellen en kunnen helpen bij de realisatie van de panelen. 

Voor de liefhebber is bij uw schout nog steeds een vlag met het wapen van de Vrijstaat te koop voor € 19,99. 
Deze dient u aan een vlaggenstok met een zwarte dop te bevestigen (oranje is immers de kleur van onze 
buren). Via de Facebookpagina van Huisseling van verleden tot heden of via de website www.huisseling.nl 
kunt u een bericht achterlaten voor een bestelling! 

Met vriendelijke groet, 

Uw schout!  (Jeroen Arts) 



 

Gildefeesten 21-22-23 september       

 
Vanaf vrijdag 21 september staan de gildefeesten 2018 weer centraal in ons dorpje 
Huisseling. Dat betekent weer volop vertier voor jong en oud. In ons programma  
leest u wat er allemaal te doen is. In verband met de Ravensteinse kwis op zaterdag  
22 september is er dit jaar gekozen om de jaarlijkse fietstocht niet te houden. 
De zaterdagavond belooft weer een hilarische avond te worden.  
De zondagochtend een speciale gildemis met installatie van onze eerste  
ongekostumeerd lid Wim Vossen. Daarnaast zullen ook de nieuwe Staande Deken,  
nieuwe Hoofdman en Gildekoning geïnstalleerd worden. 
 
Gildefeesten kosten veel tijd in voorbereidingen, maar ook met opbouwen en  
tijdens de gildefeesten komt er veel op de schouders van onze gildeleden neer. 
We krijgen een steeds kleiner gilde en dus kunnen we de dagen vooraf en tijdens de  
Gildefeesten altijd extra handjes gebruiken.  

 

De grote Huisselingse Plee-Bek Sjow 
Rederijkersavond van het Sint Lambertusgilde Huisseling 

 
HUISSELING – In het weekend van 22 en 23  september vindt in Huisseling het traditionele gildefeest 
plaats van het Sint Lambertusgilde. Hiervoor wordt op het kerkplein een tent geplaatst waarin diverse 
activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd. Een van de hoogtepunten vormt de zogenaamde 
“Rederijkersavond” op zaterdagavond in de feesttent.  
Dat is een vorm van voordrachten zoals toneel, zang en dans met  humor en trivialiteit. 
 
Dit jaar is het thema: 
 

De grote Huisselingse Plee-Bek Sjow 
 
Het doel van de Redererijkersavond is om de inwoners van Huisseling een amusante feestavond te 
bezorgen. Het kweken van samenhorigheid tussen jong en oud en buurtgenoten onderling staat centraal. 
Hiermee wordt de leefbaarheid in het dorp zeker vergroot. Dit jaar dagen we elkaar muzikaal uit. 
De Ravensteinse kwis en de Huisselingse gildefeesten vallen dit jaar op dezelfde dag. Omdat er veel animo 
is voor deelname aan beide activiteiten vraagt het programma dit jaar minder inspanning dan bij het thema 
van vorig jaar: Waar is de Mol? 
 
Inmiddels zijn er vele dorpsgenoten - van tiener tot bejaard – bereid gevonden om met elkaar aan de slag te 
gaan. De voorpret is er al!  Zoals we konden zien tijdens de eerste bijeenkomst op 26 juni. 
Was je niet op de voorlichtingsavond en voel je je net als vele andere inwoners uitgedaagd om mee te doen 
dan kun je je opgeven bij Anita Koster (mobiel: 0616070459) 
 

Wat wordt er van je verwacht: 
Een dosis humor, enthousiasme, af en toe een avondje oefenen,  
géén aangeboren gave voor zang. Op het podium zal blijken  
dat je last hebt van ongekend talent!  
Wie durft? 
 
Namens de organisatie: 
Ron Festen 
Marion Festen 
Anita Koster 
Bernadien Smit 
John Loeffen 

 

OVERHEID 

Sint Lambertusgilde 

John Loeffen (Koning) 

 

Paul van Lier  
(Staande Deken) 

 

Rens van Lieshout 
(Deken schatbewaarder) 

 

Marisca Vossen 
(Deken Schrijver) 

 

Korneel v.d. Heuvel 
(Deken algemeen) 

 

E-MAIL: 
sintlambertusgilde1985@g

mail.com  

 

mailto:sintlambertusgilde1985@gmail.com
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Sympathisanten actie gilde  

 
Ook dit jaar zal het gilde weer bij u langs komen voor de jaarlijkse sympathisanten actie. Vanaf 28 augustus 
trekken de gildeleden weer langs de deuren in en om Huisseling. 
 
Bent u nog geen sympathisant van ons gilde, meld je aan en wordt sympathisant. Met uw gift kunnen we elk 
jaar weer leuke dingen voor jullie, de gemeenschap van Huisseling, organiseren. 
Wat kunt u als sympathisant verwachten: 
 
Als Sympathisant krijgt u tijdens de gildedagen ook dit jaar weer het unieke Sint Lambertusspeldje. Uniek 
doordat het embleem van onze gildesjerp daarop is weer gegeven, uniek omdat de vorm een schild is, uniek 
omdat ze het jaartal meedragen en uniek omdat alleen u als sympathisant zo’n speldje kunt dragen.  
 
Als sympathisant of vriend van ons Sint Lambertusgilde krijgt u niet alleen dat speldje, maar neemt u ook 

gratis aan alle activiteiten deel tijdens de gildefeesten. Speciaal tijdens de gildefeesten betekent dat: 
 

✓ Gratis deelname aan wedstrijden burgerkoningschieten en jeu de boules (normaal 2 euro per 
activiteit) 

✓ Gratis deelname aan de jeugdmiddag voor uw (klein)kind  
✓ 2 consumptiebonnen gildefeesten (enkel af te halen tijdens de gildefeesten) 
✓ speldje 

 
Unieke kans om op zaterdag Huisselings plee bek show mee te beleven. 
Muziek en vertier tijdens het gehele weekend zonder entree. 
 
We vertrouwen weer op uw steun en zien u graag tijdens het weekend.  
 
Alvast bedankt voor uw steun aan al onze activiteiten door het jaar heen.  

 
 

Programma Gildefeesten 

Vrijdag 21 september 

18.00 uur opstellen gilde en in optocht naar het veld 
18.15 uur Aanvang wedstrijden burgerkoning schieten en het 3-jaarlijks gildekoning  

schieten 
20.30 uur Opstellen gilde om naar tent te trekken voor uitreiking prijzen. 
 
Zaterdag 22 september 

14.00 uur Kindermiddag 
  Inleveren kleurplaat Veiligverkeer Nederland 
20.00 uur Rederijkersavond: Huisselingse Plee-Bek-Sjow 
 
Zondag 23 september 

08.30 uur Samenkomst gilde tent en optocht uithalen gildekoning 
09.30 uur gildemis met installatie nieuw gildelid,  

installatie nieuwe gildekoning en nieuwe bestuursleden. 
10.45 uur vendelgroet op het veld naast de tent 
11.00 uur Koffieconcert OBK  
13.30 uur inschrijven jeu de bouleswedstrijden 
14.00 uur start wedstrijden Jeu de Boules 
20.00 uur afsluiting gildefeesten 2018 

 
      



 

Samenstelling Sint Lambertusgilde 
 

Overheid: 
John Loeffen 
Paul van Lier 
Rens van Lieshout 
Marisca Vossen-van den Berg 
Korneel van den Heuvel  
 

Gildeleden/ere leden: 
Thé Arts (erelid)  Jeroen Arts  
Tom Neve   Marc Pijnenburg 
Jan van den Berg  Theo van Lier 
Henk van Leeuwen (erelid) Piet Dekkers (erelid) 
Gerard van Gelder (erelid) Theo van den Bergh (erelid) 

Wim Vossen (ongekostumeerd) 
 

Contactgegevens: 
Sint Lambertusgilde   e-mail: sintlambertusgilde1985@gmail.com   
Dr. Baptiststraat 37    
5366 BA Megen   facebook:/stlambertusgilde 
Rek.nr.: NL77 RABO 0143102478 
 
We stellen het op prijs als u ons gilde wilt versterken als ongekostumeerd lid.  
Voor meer informatie kunt u bij een van onze leden terecht. 
 

  



   

Gulle gevers 
 

 
 
 
 
 
        

 
 
 

van Casteren Makelaardij 

Van Mook bakkerij 

Rob Pluijm fotograaf 

Slagerij Schoenmakers 

Vlemmix juweliers 

Plus Supermarkt 

Nel Lagarde pedicure 

Schotman hoveniers 

Buro A4 

Kinderopvang Hoogeerd/Madelief 

Laurion Adviesgroep 

T Schilderke 

Taxibedrijf de Vocht/Vliegtax 

T Schilderke glaswerken 

Fietsenmaker 

Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein 

Reisgraag.nl 

Zwartjes timmerwerken 

Stal Minor/Hooiberg 

Veldsink Reijers Adviesgroep 

Sauna wellness de Meerkes 

Tanja Verstraten Huidverbetering 

‘t Ravenhuus 

van Zonsbeek creatieve communicatie 

Mark Kuijpers timmerwerken 

Xtra Outdoor 

De Bresser schilderwerken 

HVR showequipment 

Loonbedrijf Rossen 

van Tilburg Mode 
Agri Webshop 

Jans Wonen 

Rijla constructie 

Van de Burgt autobedrijf 

Loonbedrijf Willems 

Bert Coenen tuinonderhoud 

Gijs van Lieshout metselwerken 

 
 
 
 
 



 

Burgerkoning schieten 
 

Deze activiteit vind plaats op vrijdagavond 21 september op het 
voetbalveld te Huisseling plaats. 
 
Het inschrijven voor het burgerkoning schieten begint om 18:00 uur. Eerst 
zal het plaatsen van de koningsvogel en het vrijen van de vogel 
plaatsvinden alvorens we met beide wedstrijden  zull en starten. Het 
streven is om 18.15 uur het eerste schot te lossen en voor het donker klaar 
te zijn. Wanneer de vogel van beide bomen is getuimeld zal een officiële 
vendelgroet op het veld plaatsvinden. In optocht lopen we dan terug naar 
de tent.  

  

Om koning schieten 
 

Om de drie jaar wordt bij het St. Lambertusgilde om koning geschoten. De tussenliggende jaren wordt er 
om dagkoning geschoten. Het is een aloude traditie om “het om koning” schieten te laten plaatsvinden op 
de 1e zondag na 17 september of op zondag 17 september. Om onze handen op zondag vrij te hebben, 
hebben we een paar jaar geleden besloten om het koning schieten op vrijdag 20 september aan het begin van 
de avond te laten plaatsvinden.  
 
Ceremonieel koningsschieten 

Om het driejaarlijks koningsschieten plaats te laten vinden, vindt er een zgn. ceremonieel plaats voor en na 
het koningsschieten.  
Het koningsschieten vindt via loting plaats. In de officiële 
ledenvergadering min. 2 weken voorafgaand aan het 
patroonsfeest, zal de volgorde van schieten geloot worden. Een 
ander ritueel is dat er 7 dagen voordat het koningsschieten 

plaatsvindt een berkentak op de schutsboom geplaatst wordt.  
Op de dag zelf wordt er alvorens met het koningsschieten te 
beginnen door het gilde drie maal om de schutsboom getrokken. 
Dit om te zien of alles voor het schieten in orde is. Daarna wordt 
er onder tromgeroffel de vogel door de oude koning op de boom 
geplaatst. 
Het koningszilver vormt de inzet van het “om koning schieten” en 
wordt door de oude koning aan de schutsboom gehangen. 
 
Een ander oud gebruik is dat voorafgaand aan het schieten zgn. herenscheuten worden gelost. In vroegere 
tijden nam men aan dat er allerlei demonen en kwade geesten het koningsschieten nadelig konden 
beïnvloeden. De herenscheuten vormen een middel om dit te voorkomen.  De herenscheuten worden gelost 
door de pastoor en burgermeester of een afgevaardigde hiervan. 

 
Het schieten gebeurt zoals eerder vermeld, op basis van loting. Wanneer het laatste stukje van de vogel eraf 
wordt geschoten (de vogel tuimelt naar beneden), vindt er “beraad onder de boom” door de gildeoverheid 
plaats. Het is een symbolische daad, waarin de overheid bepaalt of het gildelid die de vogel eraf geschoten 
heeft, in staat wordt geacht de taken van het koningschap goed te vervullen en koningschapwaardig is. 
Hierna worden de kerkklokken geluid, ten teken dat het gilde een nieuwe koning heeft. 
 
Normaal vindt direct hierna het groot ceremonieel plaats, maar aangezien dat er nu in de avond wordt 
geschoten, vindt het groot ceremonieel tijdens de gildemis op zondagochtend plaats. 
 

 

 



   

Geschiedenis rondom Koning schieten 
 

Het plaatsen van de Berketak (door Jeroen Arts) 
 
In het huishoudelijk reglement van het Sint Lambertusgilde, staat “Zeven dagen 
van tevoren wordt er een berkentak op de schutsboom geplaatst.” Wat betekent dat 
plaatsen van de berkentak, een week voor aanvang van het om koning schieten? 
Het plaatsen van de berketak is een oud gebruik. Een traditie die teruggaat op de 
heidense tijd. De berketak verdijft de boze geesten die zich in de lucht rondom de 
schutsboom begeven. Een extra manier om de boze geesten te verdrijven is het door 
het gilde driemaal tegen de klok in om de schutsboom te trekken. Na het plaatsen 
van de koningsvogel volgt dan een gebed door een priester en daarna de 
zogenaamde 'herenscheuten', ook wel het 'vrijen' van de vogel genoemd. Daarbij 
lossen de priester en de burgemeester of wethouder, of een afgevaardigde namens 
hen, om beurten elk 2 schoten; de zogenaamde herenscheuten. Na het 'vrijen' van 

de vogel wordt gestart met he koningschieten. De schietvolgorde geschied volgens loting, om elk toeval uit 
te sluiten. 
 

De symboliek van de berk (uit het boek: 'De symboliek van bomen', door Abe J. van der Veen). 
 
De naam berk komt van het oud-Indische woord 'bharg' wat glanzend betekend. Dat glanzende slaat op de 
helderwitte bast. Het Indo-Europese woord 'bhirg' is de stam van Brigid of Brigitte. De berk is gewijd aan 
deze witte Godin, de jonge vrouw die nog maagdelijk en puur is als pasgevallen sneeuw. Als je de slanke 
boom met haar helder blinkende, witte bast en haar gracieus neerhangende twijgen, zo ziet staan, dan is de 
associatie met een jonge maagd niet vreemd. De berk is een pioniersboom. Daar waar het voor de meeste 
bomen nog te koud of te onherbergzaam is, daar zie je al wel berkeboompjes verschijnen. De berk hoort bij 
het begin. Waarschijnlijk wordt om die reden de berk sterk vereerd in Siberië. Daar is de berk ook een 
kosmische boom, de boom die gebruikt kan worden om te reizen naar de boven- en onderwereld. 

De berk staat ook voor zuivering. Haar bast is wit en zuiver en haar twij gen reinigen de 'hut' die voor je 
binnenwereld staat. De traditionele heksenbezem bestond uit een staf van essenhout, twijgen om mee te 
vegen van de berk, samengebonden met buigzame takken van de wilg. 
Met zo'n heksenbezem veeg je het vuil je fysieke hut/huis uit, maar tegelijkertijd veeg je ook de 
binnenwereld schoon. Als je je energetische systeem hebt gezuiverd ontstaat er ruimte voor iets nieuws. In 
de Germaanse mythologie stond de berk symbool voor een nieuwe start. Nieuwe leiders moesten eerst door 
een berkenlaantje lopen voordat zij hun nieuwe functie mochten bekleden. 
Na het vallen van de koningsvogel volgt het zogenaamde “Beraad onder de boom”, door de overheid van 
het gilde. Zij bespreken met elkaar of de nieuwe koning geschikt is voor het koningschap. De nieuwe koning 
moet immers zuiver zijn en de waardige functie van koning op een goed manier kunnen bekleden. 

 

Rabobank clubkas campagne 
 
Ook dit jaar doen we als gilde mee aan de Rabo clubkas campagne. 
Dit jaar met een speciaal doel. We willen graag het opgehaalde geld 
ter beschikking stellen aan de klankbordgroep Huisseling, zodat zij 
met dit geld het gebied rondom de kerk verder vorm kunnen geven. 
Een van de wensen is dat zij 6 nieuwe eikenhouten plantenbakken 
kunnen voorzien van potgrond en mooie planten, maar ook 
straatwerk en andere investeringen. 

 

  



 

Jeugdactiviteiten 
 
Voor de kinderen zal de middag van start gaan vanaf 14.00 uur. De jeugdcommissie van het gilde heeft weer 
leuke dingen voor jullie bedacht die allemaal met het gilde te maken hebben. 
Dit jaar schieten we weer opnieuw voor gildekoning. En normaal heeft een koning een kroon op, maar dit is 
bij ons gilde toch anders, want daar draagt de koning een ketting met daaraan vastgemaakt zilveren 
schilden. Iedere gildekoning laat altijd een schild voor het gilde maken, maar nu is er nog geen schild. Jullie 
gaan allemaal een schild maken voor de koning en de mooiste drie schilden kunnen een prijsje winnen.  
Daarnaast gaan we weer muziek maken “gerommel op de trommel” en is er een springkussen. De toegang 
is uiteraard gratis en is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar.  
 
Tevens is er een kleurplaatwedstrijd uitgeschreven door Veilig verkeer Nederland, de kleurplaat vind je 
ingevouwen in deze nieuwsbrief. Kinderen van 0-12 kunnen deze tekening inleveren in de feesttent tot en 
met zaterdag 22 september om 14:00. Aan het einde van de kindermiddag zal de prijsuitreiking zijn.  

 

Gildemis 
 

De gildemis staat ditmaal vol met installaties. Tijdens de gildemis 
zal het eerste ongekostumeerd lid Wim Vossen geïnstalleerd 
worden. Daarnaast is er na het aftreden van Piet Dekkers als 
Hoofdman een nieuwe Hoofdman gekozen en zal geïnstalleerd 
worden in de gildemis. Tevens moet de oud-gildekoning 
plaatsmaken voor de nieuwe gildekoning. Ook als de huidige 
koning wederom koning wordt zal hij opnieuw als koning 
geïnstalleerd worden.  
 
Vervolgens zal het volgende groot ceremonieel plaatsvinden: 
 

Aan de nieuwe koning wordt gevraagd of deze bereid is de rechten 
en plichten van het koningschap op zich te nemen en de gelofte 
van trouw aan het vaandel af te leggen. Het koningszilver zal door 
de oude koning om de nieuwe koning worden omgehangen.  
Het allerhoogste eerbewijs dat een gilde kan geven, is het vaandel 
op de grond te leggen en over het vaandel te laten lopen. Naast de 
Paus en de koningin, mag ook de gilde koning eenmaal bij zijn 
inhuldiging over het vaandel lopen. Daarom legt de vaandrig het 
vaandel op de grond, waarna gevraagd wordt aan de nieuwe 

koning om over het vaandel te 
lopen. Vervolgens neemt de vaandrig het vaandel en geeft dit aan de oude 
koning als teken dat hij als koning zijn taak jegens de oude koning heeft 
volbracht. De oude koning neemt het vaandel aan en overhandigt dit aan 

de nieuwe koning. De nieuwe koning stemt ermee in dat de vaandrig ook 
voor hem het vaandel blijft dragen en geeft dus het vaandel weer terug 
aan de vaandrig. 
 
Koningsgelofte 

De koning houdt met de rechterhand een slip van het vaandel vast en legt 
de gelofte van trouw af aan het vaandel. Daarna zwaait de vaandrig drie 
maal met het vaandel boven de nieuwe koning als bezegeling van de 
gelofte van trouw en hiermee belooft het gilde trouw aan de nieuwe 
koning. 
 

 



   

Koffieconcert Stadsharmonie OBK 
 
Op zondag 23 september vindt voor de 34e keer 
het traditionele koffieconcert  
door Stadsharmonie OBK Ravenstein plaats 
o.l.v. dirigent Peter Smits. Het concert zal 
wederom een mengelmoes zijn van marsen, 
luistermuziek en hedendaagse muziek. 
 
Stadsharmonie OBK, een harmonie voor jong 
en oud en altijd op zoek naar nieuwe 
muzikanten die hart hebben voor hun 

instrument, muziek en de vereniging. Dus bent u muzikaal, wilt u 
graag muziek maken in een orkest, neem dan contact op met OBK, bijvoorbeeld tijdens het koffieconcert te 
Huisseling.  

 
www.stadsharmonieobk.nl.  
 
OBK is ook te volgen op facebook en twitter. 

 

Zondag middag activiteiten  
 
Ook dit jaar zal de nadruk op het jeu de boules liggen, omdat het schieten reeds heeft plaats gevonden op 
vrijdag. Met een gezellig muziekje op de achtergrond, het springkussen voor de kinderen, zal het zeker weer 
een super gezellige middag met elkaar worden.    
 
Jeu de bouleswedstrijd, het Franse spel dat eenieder wel bekend is, wordt gehouden voor jong en oud. 

Opgeven kan vanaf 13.30 uur in groepjes van 3 bij de wedstrijdleiding, waarna om 14.00 uur de wedstrijd 
zal beginnen.  

 
 

Er wordt weer gestreden om de wisseltrofee.  
 
Ben je al sympathisant van ons gilde, dan kun je gratis met bovenstaande 
activiteiten mee doen. Voor alle anderen vragen we  
€ 2,- inschrijfgeld per activiteit. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stadsharmonieobk.nl/


 

Gilde lied (tekst Jan van Munster) 
 
Ons dierbaar gilde Sint Lambertus,    Een trotse koning in ons midden, 
Wij scharen ons onder uwe vaan.    Hij schoot de vogel en wel gericht. 
Vendeliers ziet uw vendels zwieren,    Prachtig zilver wordt hem omhangen 
Tamboers hoort uw trommels slaan.    En met eer de koningsplicht. 
        Refrein 

Refrein: 

O dierbaar gilde van Sint Lambertus    En tweedracht zal ons niet verdelen, 
In gildedeugd en broerderschap    Wij blijven eensgezind met elkaar. 
Gaat ons gilde nooit verloren     Onze guld leeft van toen tot heden 
Gildebroeders, gildezusters: één van hart.   En zo blijft het menig jaar.  
        Refrein 

Het Huiss’lings gilde door de jaren: 
een vast begrip voor het hele dorp. 

Met z’n allen gilde vieren, 
Elk van ons staat daarvoor borg. 
Refrein 

 
En ook de jeugd voelt zich betrokken, 
bouwt stevig aan ons gilde mee. 
Jong tamboers gaan voorop voor het vaandel, 
‘t Is de jeugd die telt voor twee. 
Refrein 

 

 
 

 


