
Activiteitenplan:   
Sint-Catharinagilde Tot Blortem en Gestel 
Aangesloten bij de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland 
Schutterslokaal: Locatellistraat 1, 5654 JB Eindhoven 
 
Ons gilde is opgericht in het jaar 1556. 
Door de eeuwen heen is het gilde altijd dienstbaar geweest aan de Gestelse gemeenschap en de 
kerk. 
De invulling van deze dienstbaarheid is natuurlijk in de loop der eeuwen en vooral de laatste jaren 
veranderd. 
Waar vroeger de nadruk lag op vooral de hulp aan de kerk door bv. het onderhoud van de 
begraafplaats en het nadrukkelijk aanwezig zijn bij diensten ligt nu de nadruk meer op het in stand 
houden van de tradities en gebruiken welke al eeuwen door het gilde gehanteerd worden. 
Daarvoor richt het gilde zich de laatste jaren steeds meer op het geven van voorlichting aan de 
jeugd en de Gestelse bevolking. 
In het komende jaar komt dit tot uitdrukking door ons o.a. te presenteren naar buiten door middel 
van zogenaamde gildelessen welke we in samenwerking met de scouting gaan geven aan de groep 
jeugd tussen 9 en 16 jaar. Dit om hen een stuk geschiedenis bij te brengen en hen bewust te 
maken om zo veel mogelijk tradities te handhaven en we vooral zuinig moeten zijn op ons 
cultureel erfgoed. 
Ook houdt ons gilde zich bezig met het schieten met kruisboog op de schutsboom en in de 
wintermaanden met het schieten met de zogenaamde vlakboog welke we binnen kunnen 
beoefenen. Hier laten wij ook de leden van de scoutinggroep Angelo Roncalli aan deelnemen. 
In november wordt op de naamdag van onze patroonheilige Sint Catharina het feest gevierd van 
onze patroonheilige, om dit feest extra luister bij te zetten presenteren we ons de laatste jaren 
in verzorgingstehuizen om daar met de bewoners  een dienst vieren. Tevens organiseren wij het 
schieten om de titel “Koning der Genneper Parken. Dit doen we samen met het Sint-Jorisgilde 
Gestel en Blaarthem.  Eind mei 2019 hebben wij de organisatie van de districtsgildedag. Dit is een 
bijeenkomst van de gilden van het district Centrum. 
Verder zijn er natuurlijk de jaarlijkse terugkerende activiteiten zoals de jaarlijkse herdenking van 
de Brabantse gevallenen, de 18 september viering, de kringdag van kring Kempenland welke in 
2019 gehouden wordt in Gerwen, de Hoofdliedendag in Bosch. Verder nemen we deel aan de 
wijkdag van de Buurtbelangen Bennekel (BBB). 
Natuurlijk treden wij ook naar buiten als de kerk of de gemeente ons vraagt om een gebeurtenis 
op te luisteren. 
Wij hebben een kleine maar hechte vereniging die al eeuwen stand houd. 
Zoals alle verenigingen hebben wij ook te maken met de vergrijzing maar wij hopen dit op te 
kunnen lossen door ons zo veel mogelijk te laten zien aan de gemeenschap in de hoop dat de 
mensen zich aangetrokken voelen tot het gilde en wij onze activiteiten en tradities kunnen blijven 
voortzetten tot in de lengte van jaren. 


