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De gebruikte foto’s zijn vooral foto’s van Mary Verhagen-van Draanen. De tekst is geschreven op basis van 
hetgeen verteld is in De Schammert op zondag 22 januari 2023  
.Foto’s van Mary verhagen 5 
eveneMenten Met gilden.
Het team Witte nog....? bestaat uit: Erik van Asten, Cintha Bax, Johan Bax, Toos vanLieshout, Frans van 
Mierlo, Janus de Vocht en Erik Willems. 

Het Sint Catharina en Sint Barbara Gilde 
bij Hulsen voor. Met Jac Bax, Rieky van 
den Broek en Gerry van Dijk.
Het Leendse gilde met voorop vaandrig 
Peer Maas en tussen de uitbeelding van 
de patroonheiligen koning Ad Vlassak. 
Kapitein is Gradus van den Broek.

Uitbeelding van de symboliek van Sint  Barbara. Zij was in 
de toren opgesloten. (met drie ramen verwijzend naar de 
H. Drievuldigheid).
Rechts: Riek van den Broek als H. Catharina met gebroken 
rad en zwaard  (Catharina was op het rad vastgebonden 
om te worden vermorzeld. Vuur uit de hemel vernielde 
echter het marteltuig. Uiteindelijk onthoofding met het 
zwaard).  

Het gilde Sint Jan Baptista is 
op weg naar het terrein van 
het Verbroederingsfeest. 
De standaardruiter is Frans 
Hulsen. De vlag is nieuw, 
gemaakt door Anneke 
van Dijk. De letters zijn 
van goudleer, beschikbaar 
gesteld door Gerard  van 
Engelen, de latere  
beschermheer van dit gilde.

Het gilde Sint Jan. Het gilde draagt de nieuwe 
uniformen (sinds 1970). Het hoofdvaandel is in 
1967 door Jan Louwers ontworpen en door de 
zusters van Aarle-Rixtel geborduurd. Het was 
een modern hoofdvaandel, zo niet het mooiste 
hoofdvaandel wat het Strijper gilde ooit heeft 
gehad. 
Op de foto vaandrig Harrie Bax, kapitein Wout 
Schoone. Tamboers Jac Bax Jzn., Jan Hurkmans, 
Tonny Verduijn, Jan Bax en Jan Verduijn.
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Tijdens dit gildefeest is Nol van Dijk niet alleen 
gehuldigd vanwege het feit dat hij 34 jaar voor-
zitter was van het Strijper gilde, maar ook nog 
eens omdat hij ruim 25 jaar deel uitmaakte van 
het Kringbestuur. Het zwarte pak met de rode 
sjerp was destijds de herkenbare kleding van 
de bestuursleden van Kring Kempenland

Theo Vugts (links) en Nol van Dijk (rechts). Beiden lid van het Gilde St.-Jan 
Baptista Leenderstrijp. Foto is gemaakt op 3 oktober 1971 tijdens het Verbroede-
ringsfeest dat achter de
lagere school werd gehouden vanwege het terugtreden van Nol van Dijk als Rege-
rend-Deken (voorzitter). Theo Vugts heeft deze functie van hem overgenomen. 

Op de foto de massale opmars van de 
deelnemende gilden. Hiermee wordt een 
gildefeest officieel geopend. De gilden 
stellen zich – na afloop van de optocht – 
aan één zijde van het veld op en trekken 
– op commando – in één linie naar voren. 
Vervolgens wordt door alle vendeliers 
een massale vendelgroet gebracht. Op de 
gespiegelde foto vlnr de gilden van Soe-
rendonk, Budel (let op de korte rokjes bij 
de vrouwelijke tamboers!), Zesgehuchten, 
Geldrop, Maarheeze, Leende en Strijp.
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Nol van Dijk kreeg bij gelegenheid 
van dit gildefeest een zilveren schild 
aangeboden, wat hij heeft omhangen.  
Ook hijzelf bood het gilde een zilve-
ren schild aan dat door de  
Regerend-Deken (voorzitter) ge-
dragen dient te worden. Theo Vugts 
heeft dit schild om. De bovenzijde 
van het draagschild verbeeldt Nol 
zijn achternaam doordat het in de 
vorm is van een rivierdoorsnede met 
een Dijk.  

foto’s uit de pers in 1971.

Theo en Riet Vugts. 

vlnr: Jan Louwers, 
beschermheer van het 
gilde Sint Jan Baptista,
mevr De Haan, mevr. 
van Dijk, dhr. Nol van 
Dijk, dhr Hendrik 
de Haan, Jan Hulsen, 
Theo Vugts. 
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Foto van de massale vendelgroet 
tijdens het verbroederingsfeest 
in 1971. Op de voorgrond 
vendeliers van het St.-Jansgilde 
Soerendonk. 
De Soerendonkse vendeliers 
Willie Verhoeven en Adrie Staals 
zijn herkenbaar.

Jury wedstrijd bazuinblazen. Muzikant Jac 
van Kuijk is jurylid. Schoonzoon van Nol 
van Dijk. Medejurylid is Harry van Asten, 
zwager van Jac.

foto rechts: assale opmars tijdens gilde-
feest Torenfeesten 1974. Opnieuw staat 
hier het St.-Jorisgilde Budel op, maar nu 
zonder tamboers met korte rokjes.



Witte nog ....

5verhalen van vroeger uit Leende

 

 

Foto gemaakt tijdens het gildefeest in 
het kader van de Torenfeesten in 1974. 
Op sportpark De Groote Speel. Het 
St.-Jorisgilde Vlokhoven trekt voorbij 
de eretribune met onder andere Pastoor 
Van Loon en Pater Sylvester. Men brengt 
er de groet door de vendels naar de 
genodigden te presenteren. Het St.-Joris-
gilde Vlokhoven is enkele jaren geleden 
ingeslapen.
Vlokhoven is een oud stadsdeel van 
Eindhoven. 

Vendelhulde voor het voormalige gemeentehuis. Vendeliers 
hebben de ‘voorlopers’ van de huidige uniformen aan. Deze 
‘voorlopers’ zijn in 1949 kant en klaar aangekocht in Den Bosch. 
Ze kwamen beschikbaar na een groot folkloristisch feest. In 
eerste instantie hoorde hier een grote, vierkante baret bij. Omdat 
deze minder fraai waren en overlast gaven bij het dragen, zijn 
deze in de loop van de tijd aangepast naar achthoekige baretten. 
In 1970 zijn deze uniformen vervangen door het model van de 
huidige uniformen met mooie kragen en manchetten. 
Waarschijnlijk is deze foto in 1968 gemaakt bij de inhuldiging 
van burgemeester Waelput. Dit, omdat op de volgende foto ook 
vendeliers van Leende zichtbaar zijn. Gezamenlijk optreden doen 
de gilden alleen maar met Konings/Koninginnedag en dergelijke 
inhuldigingen. Omdat er weinig Oranje te zien is, wordt gedacht 
aan de inhuldiging van de burgemeester.

Op de foto: de vendeliers Wim 
van Meijl en Harrie Bax Jzn.
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Foto gemaakt tijdens Kermismaandag 
1970. Op het bordes Nol van Dijk, 
burgemeester Waelput en wethou-
der Hagenaars. Onder aan de trap 
Kapitein Wout Schoone. Alleen op 
kermismaandag dragen de niet-ge-
uniformeerde leden sjerpen. Linkse 
sjerpdrager is Antoon Bax.

Als vendeliers van Strijp zijn nu zichtbaar Antoon Hulsen en Harrie 
Bax Jzn. Voorste vendelier van Leende lijkt Nico de Werdt (al zou 
die tamboer zijn bij het Leendse gilde…). Aan de zijkant staan ook 
jeugdvendeliers van Strijp. Zij droegen in die tijd nog geen uniformjas 
of hesje, maar een rode kniebroek en witte blouse.

Pastoor Woestenburg wordt op 
kermismaandag toegesproken door 
Regerend-Deken Nol van Dijk. Tegen-
woordig wordt de vendelhulde aan het 
Kerkelijk en Wereldlijk Gezag gecom-
bineerd. Vroeger werd dit afzonderlijk 
gedaan. Vendeliers met uniformjassen 
zijn Jac Hulsen, Frits Bax en Harrie 
Verduijn.

Foto waarschijnlijk gemaakt op kermismaan-
dag. Tegenwoordig worden de gilden door het 
gemeentebestuur met koffie en vlaai ontvan-
gen. Vroeger was er in plaats van vlaai sigaren 
en sigaretten. 
Op de foto onder meer Tonny van der Palen 
(tamboer), Jan Verduijn (tamboer), Nol van 
Dijk en Jan van Dijk (draagt het koningsvest, 
maar is nooit koning geweest).

 
Deze foto is gemaakt op een kermismaandag vóór 
1970, aangezien de oude uniformen nog gedragen 
worden. 

foto gemaakt tijdens de consecratie bij 
de gildemis. De vaandels neigen naar 
het Allerhoogste. Misopstelling: priester 
met de rug naar de gelovigen. Oude 
communiebank en godslamp 
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Waarschijnlijkop kermismaandag 1970. Sjerpdragers 
zijn bij koninginnedag niet aanwezig, Het Leendse 
gilde ontbreekt. 

Mogelijk dat dit wel een foto is van een optreden 
tijdens Koninginnedag. Fietsje met rood-wit-blauw 
tussen de spaken. En het lijkt erop dat aan de  
kapiteinspiek een oranje strik is bevestigd.

Waarschijnlijk koninginnedag. Niet 
voor iedereen een vrije dag, gezien de 
werkers op het dak.

. Opmerkelijk dat de vaandrig en de 
vendeliers de vlag naar voren dragen. 
Normaalgesproken wordt dit alleen gedaan 
bij het betreden van een kerkelijk gebouw of 
bij het begeleiden van geestelijken naar een 
kerkelijk gebouw. 
De Koning is Bart van Dijk. Mogelijk dat 
het Leendse gilde net vertrokken is bij Jan 
van Hoof en wacht op het commando om de 
vlag op de schouder te dragen. 
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25 november 1970 waren de neven Willem en Driek van Meijl 65 jaar lid.
Op 21 juni 1975 waren zij 70 jaar lid. Waarschijnlijk is deze foto van deze huldiging.
Tussen het publiek een vertegenwoordiger van het Kringbestuur (met rode sjerp: Mathieu van der 
Voort). 
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