
Gezellige verbroederingsdag op Essche Heike 
Door Ruud van Casteren 

 

Zondagmiddag 10 juli heeft het Boxtelse gilde op haar eigen terrein aan het Essche Heike de 
Liempdse collega’s van Sint-Antonius Abt hartelijk ontvangen tijdens de jaarlijkse 
verbroederingsdag. Het was een gezellige dag waar de inwendige mens niets te kort kwam. 
Bij de officiële opening betraden eerst de tamboers, daarachter de beide vaandels met hun 
vaandeldragers. Erg grappig want beide vaandels werden ontworpen door Martien Heeffer 
en gemaakt door Annie Swinkels.  
 

 
 
Achter hen de vendeliers met daarbij voor het eerst Boxtels nieuw jeugdlid Sander van 
Casteren (9) het veld. Gevolgd door beide koningen, beschermvrouwe van Liempde, 
zilverdragers, overheid en tot slot gemengd de overige broeders en zusters.  
 
Na een rondje om de schutsboom, werd stil gehouden voor het Schutterskwartierke, waar 
de burgemeester en zijn vrouw stonden en op het terras de vele partners die waren 
meegekomen. Onze hoofdman heette beide gilden met hun partners hartelijk welkom en in 
het bijzonder de burgemeester en zijn vrouw en de (nieuwe) Liempdse beschermvrouwe 
Laura van Pelt van Boeckel. Hij overhandigde eerst een bloemetje aan mevrouw Van Beers, 
want zij en haar man zijn trouwe gildebezoekers.  
 
Jacques memoreerde aan het komend 25-jarig jubileum van onze buren. Vertelde ook dat op 
gepaste wijze ieder jaar de strijd werd aangegaan door de schutters onderling en hoopte dat 
vandaag dat ook weer zou gaan gebeuren. Ook had hij een passend cadeau voor de 
hoofdman van Liempde, Roger van Laere. Zijn gilde is druk bezig met de voorbereidingen 
voor een nieuw schietterrein. Roger kreeg een onpersoonsgebonden rugzakje. Daarin o.a. 
een toeter om het beginsignaal te geven, beitels voor de scherpe kantjes eraf te halen, een 
loze pijp om leidingen te repareren ook voor die naar het gemeentehuis, meetlint voor de 



juiste weergaven, een kantenschep voor de eerste schep in de grond en nog veel meer. Voor 
het geval dat het water hoger dan zijn knieën was komen staan een paar flippers om weer 
op het droge te kunnen komen. Het cadeau werd onder luid applaus aangenomen.  
 
Roger vertelde dat er al sinds 1998 een onderlinge schietwedstrijd met de schutters werd 
gehouden, wat een jaar later uitgroeide tot een verbroederingsdag. Waar op sportieve en 
gezellige wijze jaarlijks om en om wordt gestreden om de beste van beide gilden. Daarna 
kwam hij terecht bij Sint-Antonius en het varken, de schutspatroon van het Liempdse gilde. 
Antonius die op jonge leeftijd de woestijn in trok en daar leefde in volledige eenzaamheid en 
met vasten. Het varken stond ook voor de verleiding, die ook weerstaan moest worden. Met 
zult en worst tezamen met die morgen eigengebakken brood was dat toch wel moeilijk, 
maar wel lekker!  
 
Hierna kreeg de burgemeester het woord. Als hij aan de verbroederingsdag dacht, dacht hij 
meteen ’aha, bijna vakantie’. Dus genieten! Hij dankte beide gilden voor hun trouwe inzet bij 
tal van activiteiten in de twee dorpen. Hij was trots op beiden, maar had het er wel druk 
mee gehad. Refereerde nog even aan het koningschieten: in Liempde ging het er behoorlijk 
sneller dan in Boxtel. In Liempde was hij net te laat terug. Hij hoorde de klokken luiden en 
dacht dit kan toch nog niet waar zijn, zo snel! Over het Boxtelse koningschieten zullen we 
het verder maar niet hebben. Ook keek hij graag terug op een geweldige kringdag van de 
Dommelgroep op het mooie landgoed Velder. Hij had ook een cadeau, namelijk het nieuwe 
verbroederingsschild.  
 

       
Overhandigen van de cadeaus           Het nieuwe verbroederingsschild          Burgemeester Frank van Beers 

 
Iedere vijf jaar wordt door het gemeentebestuur een schild geschonken en wie het drie 
achtereenvolgende jaren heeft gewonnen mag het houden. Dit schild is ontworpen door 
wijlen Frans Heerschop. Het is een prachtig schild. Hij hoopte dat Frans hierboven heerlijk 
aan zijn biertje zat en daar flink genoot en ook van ons hier! Als eerbetoon aan Frans wilde 
hij graag een halve minuut stilte. Op het schild staan de wapens van beide gilden naast 
elkaar. De ontwerper had ook blijkbaar ook een vooruitziende blik gehad, want er staan 
geen acht maar negen merletten in het Boxtelse wapen. Hierna volgde de gezamenlijke 
vendelgroet, waarna de wedstrijden begonnen. Men kon kruisboog-, geweer-, en 



handboogschieten. Voor de niet-schutters was er een jeu de boulestoernooi. Om zes uur 
kwamen de twee koks in actie voor een heerlijk broodje worst en of hamburger. 
Onderstaande foto’s spreken voor zich. 

                                                         
                                         Boxtelse koning Frans Teulings           Meester bakker Guus Eltink 
 

Na de inwendige mens goed versterkt te hebben werd de uitslag bekend gemaakt. 
JEU DE-BOULES 
Heren:  1e prijs voor Ad Habraken en 2e prijs voor Ad van de Sande 
Dames: 1e prijs voor Vera Bressers en 2e prijs voor Angelique Bressers 
 

  
Uitreiking prijs aan Vera Bressers                               Uitreiking prijs aan Ad Habraken  
 

Cor van de Leest was de beste geweerschutter en ontving een heel mooi beeldje. 
 

 
 
Met 168 tegen 158 won Sint-Antonius Abt het nieuwe verbroederingsschild. De Boxtelse  
hoofdman reikte het met veel plezier aan koning Jan van Vugt. Uit Boxtelse hoek kwam wel 
meteen de opmerking dat we de trofee volgend jaar mee moeten nemen naar Boxtel!.Men 



kan terug kijken op een zeer geslaagde verbroederingsdag. 
 

 
 

Foto’s gemaakt door Ruud van Casteren en Nico Swaans 


