Heemkamer: Raadhuisplein 21 a - 5473 GC – Dinther (06-24250293).
Secretariaat: Past. Maasstraat 16 - 5473 CG – Heeswijk (293239);
e-mail: secretariaat@dewojstap.nl website: www.dewojstap.nl

Nieuwsbrief nummer 11, november 2017.
Mededelingen:
- Vooraankondiging: De statuten van de Wojstap zijn gewijzigd en het bestuur vraagt op 25 januari 2018 goedkeuring hiervoor aan de
leden. Deze (extra) ledenvergadering zal zijn van 19.30uur tot 19.45uur. Indien het quorum niet gehaald wordt, zal het opnieuw aan de orde
komen tijdens de algemene jaarlijkse ledenvergadering, 29-03-2018. Statuten liggen ter inzage in de Heemkamer.
Op 25-01-2018 zal na de korte vergadering een presentatie/lezing zijn.
U krijgt eind december/begin januari hier meer informatie over.

- Rabo clubkasactie: dankzij uw stem(men) krijgen we € 540,-. Hartelijk dank.
- Geschiedenis van het Sint Barbaragilde en het Sint Willebrordusgilde:

Op 2 november 2017 gaven de hoofdmannen van de gilden van Heeswijk en Dinther een lezing in onze heemkamer.
Dhr. Jan Schakenraad, hoofdman van het Sint Willebrordus- gilde Heeswijk, gaf de eerste inleiding. Jan ging uitgebreid in op het ontstaan en
de geschiedenis van gilden in het algemeen en het St. Willebrordusgilde in het bijzonder. Men onderscheidt een drietal typen gilden.
1.Schuttersgilden: In de middeleeuwen hadden die duidelijk de functie van bescherming van de plaatselijke bevolking.
2. De ambachtsgilden: dit waren verenigingen van ambachtslieden van een zelfde beroep. Zoals gilden van timmerlieden, metselaars,
smeden maar ook van kooplieden enz. Wilde men er lid van worden dan moest men een proeve van bekwaamheid afleggen. De gilden waren
streng gereglementeerd en men diende zich daar aan te houden.
3. De kerkelijk gilden. Deze waren vooral in Noord-Brabant en Limburg aan de katholieke kerk verbonden en hadden tot taak de
bescherming van kerkelijke goederen en geestelijkheid. De gilden hadden grote economische en politieke invloed.
Het Heeswijkse gilde is een kerkelijk gilde en ontstaan midden 16e eeuw. De organisatie van een gilde kent specifieke namen zoals; het
bestuur van de vereniging heet “Overheid”, en de statuten heten “Caerten”.
Het St. Willebrordusgilde heeft van oudsher een sterke band met het kasteel en zijn bewoners. Hun “Beschermheer/-Vrouwe” is een nazaat
of familie van de baron.
Na de pauze vertelde hoofdman Jan van Eerd, van het gilde Sint Barbara Dinther over de geschiedenis van z’n gilde.
Het Sint Barbaragilde is eveneens een kerkelijk gilde. In verband hiermee memoreerde Jan aan het gilde ontvallen lid Henk Habraken.
Henk was van grote betekenis voor de vereniging. Hij was een getalenteerd zanger en luisterde menig samenzijn op met zijn teksten over
allerlei gebeurtenissen in Dinther en omgeving. Hij was ook de oprichter van het gildekoor. Dit heeft in 25 jaar een grote naam opgebouwd.
Jan benadrukte dat de vereniging geen oubollige aangelegenheid is. Leden komen uit alle leeftijdgroepen. Naast hun ceremonieel optreden
bij officiële gelegenheden kennen ze hun ontspanningsavonden en de wedstrijden boogschieten, kruisboog schieten, geweer schieten en jeu de
boules spelen .
Samengevat. Het was een was boeiende avond.
(Foto en tekst: Martien van Helvoort)

-

Wie weet waar en van wie het boerderijtje was/is?
Stichting het Uden-archief van Bressers vraagt of wij het antwoord weten.
Het boerderijtje staat/stond niet in Uden en zij vermoeden dat het met Kasteel Heeswijk te maken
heeft. Een rondtrekkende fotograaf heeft de foto waarschijnlijk in de jaren 50 gemaakt.
Uw antwoord graag aan: secretariaat @dewojstap.nl

Graag tot ziens in de Heemkamer.

