
Natgeregend, maar enthousiast 
 
Door Perry Vermeulen 
 
Een jong meisje stond wat beteuterd met een naambord in haar hand. Er stond een aardige 
wind en de regen kwam met bakken uit de hemel, op het terrein aan de Heilige Geestlaan, 
nabij het Gemertse kasteel. Achter het kind stond de delegatie van gilde St. Antonius uit 
Stiphout echter enthousiast klaar om te beginnen aan de optocht door Gemert. De meeste 
gildebroeders leken niet uit het veld geslagen door de weersomstandigheden: iedereen had 
hier lang naar uitgekeken.  
 
Ongeveer 650 leden van gildes uit de hele regio kwamen afgelopen weekend samen in 
Gemert, op het Kringgildefeest 2010. Het driedaagse feest werd gehouden ter ere van het 75-
jarige bestaan van de ‘bond’ van gilden uit de regio Peelland. Vrijdag waren er vooral 
activiteiten voor kinderen, op zaterdag werden de ouderen en gehandicapten in het zonnetje 
gezet, en de zondag stond in het teken van de oude tradities. Na de heilige mis en wat formele 
handelingen begon de optocht, hoogtepunt van het weekend. Harmonie Excelsior uit Gemert 
ging de 22 deelnemende gilden voor en bezoekers konden langs de route genieten van de 
traditionele klederdracht, vlaggen en vendels, mooi versierde paarden en 22 unieke 
trommelmarsen. Een strenge jury lette op de kleding, het trommen, het hanteren van 
gebruiksvoorwerpen en de uniformiteit van het gilde. Na de tocht werd nog de hele dag 
doorgegaan met een massale mars en gildewedstrijden bestaande uit onder andere paardrijden, 
trommelen en vendelen. Kinderen konden zich vermaken op de nostalgische kermis. 
 
De festiviteiten werden georganiseerd door het St. Jorisgilde uit Gemert, lokaal bekend als 
‘De Rooi Skut’ en al bijna 500 jaar oud. Coby van de Vossenberg-Van den Eijnde komt uit 
een oude tamboersfamilie die een belangrijke positie inneemt in de geschiedenis van het 
gilde. “Ik werd zelf in 2005 de eerste vrouwelijke koning. En mijn vader, mijn broer, mijn 
neven: we zijn allemaal bijzonder actief. En zo houden we samen een traditie in ere.” Haar 
dochter Rowena, ook werkzaam in de organisatie: “Je ziet veel ouderen binnen de gilden, 
maar we zijn ook druk bezig met de toekomst. Niet voor niets betrekken we zoveel kinderen 
bij onze festiviteiten: we hopen dat deze mooie traditie nog vele generaties zal voortduren.”  
 
 


