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De patroonsdag van Sint Antonius valt altijd op 17 januari en in diezelfde week wordt ook de
optrekdag gevierd, met aansluitend op zondag 20 januari a.s. de feestdag van de tweede
patroonheilige Sint Sebastianus. Als je belvaanavond er nog bijneemt zijn dat op vier
achtereenvolgende dagen samenkomsten van de gildebroeders en -zusters.

Sint-Antoniusdag is bij de Gruun Schut de zgn. Mortelzondag, vroeger een “halve zondag” voor
de Gemertenaren, want dan was het ook kermis in De Mortel. De gildebroeders waren er dan,
maar ook andere inwoners kwamen kermis vieren. Nu is dat nog steeds het geval. Om 10 uur is
de Hoogmis in de parochiekerk, waarnaar het gilde optrekt. Daarna vendelgroeten aan de
priester en aan de twee eredekens. In café Het Anker komen allen samen voor de koffie met
Antoniusbrood en een inleiding door Jan Geerts over de reis naar Santiago. Om half acht is er
een kaartwedstrijd en dit jaar ook een dartwedstrijd, een nieuw element op deze dag. De
muziek wordt verzorgd door het Mortels orkest “ten Blakke”.

De hoogste feestdag van het jaar is de optrekdag op zaterdag 19 januari, welke begint met een
Gildemis om half tien in de Sint Jan met aansluitend vendelgroeten bij pastor Stefan Scheven
en burgemeester Michiel van Veen. Het belooft een drukke dag te worden, want het
voornaamste onderdeel is wel de keuze van een nieuwe deken, dit jaar afkomstig uit de
Handelse kant van de parochiekerk. Slechts de betrokkene en zijn familie en de voorzitter en
kapitein van het gilde kennen zijn naam, maar gissingen worden bij veel leden gemaakt. Deze
wordt om 16.00 uur voor zijn woning geïnstalleerd en naar het gildehuis begeleid. De trommen
kondigen de komst van het gilde aan en het zal halthouden, wanneer iemand de nieuwe deken
en het gilde wil gelukwensen onder het aanbieden van een drankje, zoals al eeuwenlang
gebruik is.

Na de algemene vergadering is het niet afgelopen maar volgt de huldiging van maar liefst zeven
jubilarissen met samen 310 verenigingsjaren met als gemiddelde 44 lidmaatschapsjaren per lid.
Het oudste lid, 96 jaar, Pieter Penninx viert zijn 75-jarig lidmaatschap. Dat is zeldzaam feit.
Friedje van Zeeland was in 1921 75 jaar lid, maar dat feest werd uitgesteld, omdat hij kort
daarna 100 jaar zou worden. Helaas stierf hij voor die feestdag. Pieter Penninx was tot voor kort
altijd aanwezig op de hoogtijdagen, onlangs nog bij het koningschieten. Voor hem zal dat een
grote feestdag worden.
De andere jubilarissen zijn: gildezuster Odilia Steeghs-v.d. Laar 50 jaar, Antoon Brouwers, Jan
Donkers, Mw. .Jo Donkers-Huijbers en Mari v.d. Laar 40 jaar lid en tot slot Stefan van Zeeland
25jaar lid. Veel toespraken komen voor rekening van de voorzitter. Hij en de gildebroeders en
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-zusters kunnen daarna gesterkt worden met de “groene” erwtensoep en dan op weg gaan naar
de nieuwe deken, die tussen 17.00 n 17.30 uur bij het gildehuis zal arriveren.

Na de maaltijd om 21.00 uur kan men de nieuwe deken en de jubilarissen feliciteren in gildehuis
Brasserie de Keizer,
Zondag 20 januari, feestdag Sint Sebastianus, worden de overleden gildebroeders en -zusters
in de Hoogmis om 11.00 uur herdacht in de zogenaamde “offermis”. Na de H, Mis wordt op het
gildealtaar op twee schalen geofferd, zoals vroeger bij solemnele uitvaartdiensten gebruikelijk
was., Met de traditionele koffiebuurt bij Dientje’s en de afsluitende nabespreking in het gildehuis
zijn de hoogtijdagen voorbij.

2/2

