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JOHN BOEREN, RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU 
 
Daags voor de verjaardag van de koning, met lintjesregen, is onze hoofdman, John Boeren, 

onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje Nassau. Als chef van het kabinet van de 

burgemeester (eerst in Tilburg, nu in Goirle) had John de goede gewoonte om de a.s. 

gedecoreerden tevoren in te lichten om flauwtes en hartproblemen te voorkomen. Maar 

deze gedecoreerde wist van de hoge onderscheiding niets af. Het was bijna tegen zijn zin dat 

hij aanwezig was in het gemeentehuis van Goirle, omdat hij behoorlijk last had van een 

terugkerende stoornis die flinke duizeligheid veroorzaakt (BPPD.). Toch is zijn komst gelukt. 

Burgemeester Mark van Stappershoef spelde met duidelijk plezier in Goirle het ereteken op 

de borst van de Tilburger. Ook dat was uitzonderlijk want men wordt gewoonlijk in de eigen 

woonplaats onderscheiden en geëerd. 
 

John is als gebruikelijk onderscheiden vanwege 

zijn vele vrijwilligerswerk. Hoewel hij zijn 

genealogisch onderzoek ook zakelijk doet, verzet 

hij veel vrijwilligerswerk op dit terrein, door het 

geven van lezingen en voorlichting, door 

publicaties en door bestuursfuncties op regionaal 

en op landelijk niveau. Hij is de kenner bij uitstek 

van de voorouders van de Loon-op-Zandse 

gemeenschap. Zijn werk voor de Hasseltse kapel 

en voor een Midden-Brabantse bronnenstichting 

mag niet onvermeld blijven. Naast een hele 

waslijst was vanuit het Sint Sebastiaansgilde zijn 

werk voor de digitalisering van het secretariaat 

en de versterking van de website niet 

onopgemerkt gebleken.  
 

Een onderscheiding als lid in de orde betreft 

steeds het plaatselijke belang van de inzet, een 

onderscheiding als ridder wordt door de 

Kanselarij verleend wanneer het vrijwilligerswerk 

een bovenlokale betekenis heeft. 
 

John van harte gefeliciteerd. Het koninklijk gilde 

is trots op zijn ridderlijke hoofdman. 

John Boeren na afloop van de plechtigheid 

(John was bij de uitreiking niet in ornaat.) 
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LOTAVOND OP 1 MEI 

A.s. dinsdag is het lotavond. Marcel Kleinekorte brengt een gast mee. 

Gildebroeders laten hun medebroeders nooit in de steek. Dat geldt al helemaal op een 

lotavond, wanneer wegblijven je lot-genoten dupeert. 

 

DODENHERDENKING OP 4 MEI 

Vrijdagavond 4 mei (20180 vindt in Tilburg de jaarlijkse dodenherdenkin plaats. Het is de 

tweede keer dat deze herdenking alle verspreide herdenkingen vervangt en dat dit gebeurt 

in het Vrijheidspark (halfweg de Bisschop Zwijssenstraat). Het was vorig jaar een erg 

geslaagde gebeurtenis, alleen was het moeilijk het publiek en de plechtigheden te scheiden. 

Daarom verzocht het 4-meicomité de drie Tilburgse gilden om daar samen een rol in te 

spelen. Daaraan heeft het hoofdliedenoverleg graag voldaan. 

Ook voor het gilde van Sint Sebastiaan geldt dat wij juist in Tilburg al m

 eer dan 500 jaar een publieke taak hebben om de orde te bewaren.  

Juist bij zo’n gelegenheid is het beter dat de gilden dat doen dan dat er veel politie is. 

De afspraak is dat van elk gilde tenminste 10 broeders in ornaat met gaanstok aanwezig zijn. 

Zij vormen een erecordon tussen het publiek (dat vanaf 19 uur toestroomt) en de 

monumenten die daar staan. De hoogheid roept alle broeders die goed ter been zijn op om 

daarbij aanwezig te zijn. U kunt daardoor niet bij de bijeenkomst in de kerk zijn. 

 

19.00 uur  samenkomst van de leden van de gilden in het Vrijheidspark aan de 

Bisschop Zwijssenstraat. Gildeleden die niet zo lang kunnen staan worden 

verzocht uiterlijk 19:45 uur in het Vrijheidspark aanwezig te zijn.)  

19:41 uur Begeleid door de Dutch Pipes and Drums komt het genodigde gezelschap  

uit de kerk van het Heike naar het Vrijheidspark. 

20.00 uur  Twee minuten stilte 
20.02 uur   Dodenappèl  

Een gedicht van een leerling van basisschool “De Stappen” 

20:10 uur Kranslegging door het gemeentebestuur, gevolgd door kransen van 

militaire en maatschappelijke instellingen. 
 Namens de gezamenlijke gilden zullen de keizer en koningen ook een krans 

leggen. 

20:30 uur Na afloop van de herdenking zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een 

“nazit” met een kopje koffie in de foyer van Factorium, Tilburg  

 

DATA 
 

Zondag 27 mei  Verbroedering o.l.v het Sint Sebastiaangilde. 

                          Wij zijn te gast op de locatie van Sint Joris, Oisterwijksebaan  
 

Zaterdag 15 september leugenvogel, bij het gildehuis 
 

Zondag 23 september                koningsschieten 

            Heikese kerk en daarna alles bij het gildehuis 


