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4 MEI DODENHERDENKING 

A.s. zaterdag is de traditionele dodenherdenking voor de slachtoffers van Wereldoorlog II in 

Tilburg. Het is onder de gildebroeders en zusters nog een minderheid die de oorlog hebben 

meegemaakt. Toch beseffen we allen dat het goede leven van vandaag niet mogelijk was 

geweest zonder de inzet en de opoffering van de tegenstanders en slachtoffers van het nazi-

regime. Bij de officiële herdenking hebben de gildebroeders een historische taak waarvoor 

het gilde onder meer in het leven is geroepen: de orde bewaken. Bij een dergelijke plechtig-

heid is die taak niet erg geschikt voor politie of leger. Maar de zaken in goede banen leiden 

vanuit de gemeenschap zelf, door de gilden, dat is onze eretaak en opdracht van de Caert. 

De herdenkingsdienst begint om 19 uur in de Heikese kerk. Daar kunnen de gildebroeders 

niet bij zijn. Zij worden om uiterlijk 19.15 uur verwacht in het Vrijheidspark (naast het 

Factorium) ingang o.a. via de Zwijsenstraat. Om 20 uur wordt de taptoe geblazen, waarna in 

verschillende groepen uit alle geledingen kransen bij de momenten worden gelegd Onze 

keizer en de koningen van de zustergilden zitten in groep 8 (de laatste) en gaan daarom 

tevoren zitten bij de genodigden. 

DE ZUSTERAVOND 

De jaarlijkse zusteravond vond plaats op 23 april. Een volijverige commissie, bijeengezocht 

door Cecile, had voor een zeker succes gekozen met de bekende oud-‘Hollandse’  spelletjes. 

Nou kun je van mening verschillen of ‘ darten’ Oudhollands is. Sjoelen is dat wel. Het was al 

bekend uit de tijd dat er nog boenwas was. Dobbelen is zo oud als de duivel en bij ‘meester 

Bibber’ kun je jezelf overtreffen. Maar terecht gaat de commissie op zoek naar afwisseling 

en vraagt de zusters en de broeders om ideeën voor andere spelletjes.  

 

broeders doen apart 

Het dient gezegd: er bleef steeds voldoende tijd voor het hoofddoel van de avond: bijpraten. 

Een grote verrassing waren de prijzen van de avond: voor allen ‘een prijs en geen kleingeld 
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en dat nog eens keurig en fleurig verpakt. Daarmee verraadde de keizerin zich. Zij heeft de 

prijzen beschikbaar gesteld. Wat goed dat we haar voor het leven hebben. 

De keizer maakte de uitslag van de wintercompetitie bekend: het koppel 

Eduard Aarts en Jan Franken had de meeste vooruitgang geboekt. Hun viel 

een leuke lokale kaasplank ten deel.         

Er is nog geen evaluatie geweest maar zo’n goede commissie heeft 

eeuwigheidswaarde en mag nooit van z’n leven ontbonden worden. 

 

 

WESTMALLE (in afwachting van Middelburg) 

Marcel wil onderzoeken of er voldoende belangstelling is van de gildebroeders en zusters 

voor een bezoek aan de abdij van Westmalle eind juni. Het vervoer is op eigen gelegenheid 

maar bij een sociaal verbonden gilde hoeft carpooling geen enkel probleem te zijn. 

In de trappistenabdij ‘ Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart’  

van Westmalle leven broeders met een sociale opdracht 

bijeen. Wat hebben we te zoeken in Westmalle, nabij 

Antwerpen in de Kempen, vraagt u?   

Want we hebben in Tilburg onze eigen trappisten. We hebben 

zelf een belofte als broeders afgelegd, en zijn altijd aanwezig. 

Ook wij, van Sebastiaan, hebben een sociale taak naar de 

samenleving plechtig op ons genomen (al gebruiken we de 

winst op het bier daar niet voor). Zij hebben een oude carta 

maar ook wij hebben onze eigen Kaart om ons aan te houden. 

Wat hebben we er dan nog extra te zoeken? Nou, op de eerste 

plaats ‘ Huis ten Halve’ dat tegenwoordig ‘Café  Trappisten’ 

heet en dat recht voor de abdijpoort ligt. In die pleisterplaats 

krijgt u abdijbier, abdijbrood en dito kaas voorgezet. De abdij zelf is nog steeds een grote 

boerderij met koeien en schapen (en kipkes). Brotherhood, brew and farm, heet dat 

tegenwoordig. Maar er is ook een museum, een bibliotheek, en een archief en ….stilte. 

Interesse? Opgeven? Als u Marcel Kleinekorte niet kent: hij steekt boven alles en allen uit. 

UITWISSELING 

Dinsdagavond 18 juni houden we een buitenverschieting. Voor die avond (vanaf half acht) 

nodigen we ook drie of vier gildebroeders uit Poppel uit. Ook in het verleden hebben we veel 

contacten met het Koninklijk Sint-Sebastiaansgilde uit Poppel gehad. Nog dit jaar nodigt het 

gilde in Poppel ons terug in hun nieuwe, erg luxueuze heemhuis voor een gezamenlijk schot. 


