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Inleiding 

Eén van de Brabantse tradities, die is toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel     

Cultureel Erfgoed, is die van de Noord-Brabantse Schuttersgilden. De Schutterij is een manier 

van leven, vol oude gebruiken en vaak indrukwekkend zoals bijvoorbeeld tijdens begrafenissen 

of crematies met gilde-eer. Schuttersgilden bieden gezelligheid, sport en ontmoeting en dat  

allemaal gekleurd door allerlei tradities. Hoogtepunten zijn het koningschieten en de jaarlijkse 

staatsiedag.  

Een andere  belangrijke traditie van de Noord-Brabantse Schuttersgilden is het organiseren van 

grootse festijnen, ook wel de gildedagen genoemd. De organisatie van de jaarlijkse gildedag van 

de Kring Baronie en Markiezaat 2022 is in handen van Stichting Landjuweel. Deze stichting  

organiseert de gildedag in nauwe samenwerking met het Sint Hubertusgilde Leur.  

Koningschieten 

Wil je meer weten over het gilde, kijk ook eens op www.st-hubertus-leur.nl  



Het Sint Hubertusgilde 

De geschiedenis van het Sint Hubertusgilde begint op 8 mei 1752. Op deze datum verleende 

Prinses Anna, douairière van stadhouder Willem IV, toestemming tot oprichting van het 

Schutsgilde met als oorspronkelijk doel het beschutten (beschermen) van de plaatselijke 

bevolking. In de 19
e
 eeuw moet het gilde een bloeitijd hebben meegemaakt. Uit oude stukken 

blijkt dat in 1877 het aantal leden 159 bedroeg. Begin 20
ste

 eeuw liep het aantal gildebroeders 

sterk terug. Verjonging bleef uit, zodat er nog maar vijf broeders overbleven. Hierdoor werden de 

activiteiten van het gilde gestaakt. Het kasoverschot en de archieven werden overgedragen aan 

de kerk. De status van het gilde werd ‘slapend’, zoals dat heet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981 

In 1980 werd op initiatief van toenmalig burgemeester Mr. Frank Houben en een aantal zeer 

actieve Leurenaren het gilde wakker geschud. Op basis van de “Oude Caert” werd het gilde 

nieuw leven ingeblazen. In de 42 jaar die nu achter ons liggen, heeft het gilde een prominente 

plaats ingenomen in zowel de Leurse gemeenschap als in het huidige gildewezen. Het Sint  

Hubertusgilde heeft naam gemaakt met het organiseren van vier gildedagen (1985, 2002, 2010 

en 2015) en een Landjuweel (1993). Het huidige ledenbestand is zeer gemêleerd. Dit komt tot 

uiting zowel in de vertegenwoordigende beroepsgroepen als in de leeftijdsopbouw. Dit laatste is 

erg belangrijk voor het toekomstperspectief van het gilde. 

 



Het gilde in de huidige tijd 

Dienstbaar zijn aan elkaar en aan de samenleving staat hoog in het kleurrijke gildevaandel. 

Dienstbaar zijn kent vele vormen. Het gilde levert zijn bijdrage aan de Leurse gemeenschap via 

diverse andere verenigingen; organiseert dagen voor mensen die zelf minder gemakkelijk op 

stap kunnen (o.a. een gehandicaptenmiddag); vormt een erehaag bij de Dodenherdenking en 

Koningsdag. Het gilde levert zijn bijdrage aan diverse culturele evenementen. Daarnaast draagt 

het gilde jaarlijks bij aan een project dicht bij huis of in een ontwikkelingsland. 

 

Recent is op initiatief van het gilde een volle vrachtwagen met dringende hulpmiddelen 

verzameld en naar Polen gebracht voor de daar aanwezige vluchtelingen uit Oekraïne. 

 

 

Het gildehuis “De Mouterij” 

Het Sint-Hubertusgilde is trotse eigenaar van een eigen gildelokaal.  

Wekelijks ontmoeten de gildebroeders elkaar in het eigen gildehuis: De Mouterij. Dit is een  

historisch pand dat ooit toebehoorde aan Brouwerij De Schenckkan. Het pand dateert uit 1893, 

zoals valt te lezen op een ingemetselde steen aan de achterzijde van het pand.  

De geschiedenis van het woonhuis met brouwerij gaat echter terug tot ver in de 17
e
 eeuw.  

Op 12 januari 1982 nam het gilde de Mouterij in vervallen toestand over. Met vereende krachten 

zijn de broeders aan de slag gegaan met de renovatie. Dankbaar werd gebruik gemaakt van de 

werkplaats van de gildebroeders Bos van het gelijknamige bouwbedrijf uit Leur. 

Op 12 mei 1983 werd gildehuis "De Mouterij" officieel geopend en recentelijk werd het geplaatst 

op de gemeentelijke monumentenlijst.   

Vendelgroet tijdens Koningsdag 



Wekelijks op vrijdagavond komt het gilde bijeen. Naast het beoefenen van de kruisboogsport (het 

gilde heeft de beschikking over een buitenbaan van 20 meter, die ’s zomers wordt gebruikt, en 

een binnenbaan van 17 meter in de winter), worden onder het genot van een drankje de  

dagelijkse zaken doorgenomen. 

Het gildehuis is een plaats waar het gilde viert, feest, rouwt en verzamelt voor vertrek naar         

gildedagen, kerk of andere activiteiten. Kortom, het gildehuis is het hart van het gilde. Ook is het 

een plaats waar het gilde gasten ontvangt en laat kennismaken met de tradities en gebruiken van 

het gilde. 

Het gilde schiet……. 

Het gilde viert…. 



Waarom een kringgildedag? 

Jaarlijks organiseert één van de vijftien gilden, die lid zijn van de Kring Baronie en Markiezaat 

een kringgildedag. Op deze dag komen gilden uit zowel de eigen kring als andere kringen bijeen 

om met elkaar te verbroederen en te wedijveren.  

Deze traditie gaat eeuwen terug, tot de Middeleeuwen.  

In 2020 was het 40 jaar geleden dat het Sint-Hubertusgilde ontwaakte uit zijn slaap.  

Wij wilden dit heugelijke feit graag vieren met de bevolking en gilden uit Brabant en Vlaanderen, 

in de geest van de tradities van een gilde. Helaas gooide Covid-19 roet in het eten en werden 

onze plannen uitgesteld tot 2022. Dit jaar zijn we er met uw hulp helemaal klaar voor ! 

                                   Gildedag 2015 

Schutters in 1640 

 

Wil je meer weten over het gilde, kijk ook eens op www.st-hubertus-leur.nl  



Sponsoring 

Het organiseren van een evenement waarbij 35 tot 40 gilden bijeenkomen en dat meer dan 2000 

gildeleden/bezoekers trekt, is geen sinecure. De organisatie is opgedeeld in diverse commissies, 

zoals: 

• Overkoepelend orgaan/protocol 

• Financiën/sponsoring 

• Kerk 

• Optocht/westrijdverzoriging 

• Terreinen/tent 

Uit ervaring weten we dat de organisatiekosten vele duizenden euro’s bedragen. De dekking van 

deze kosten bestaat uit exploitatieopbrengsten gedurende de dag en sponsoring.   

Vandaar dat wij een beroep op U willen doen om dit evenement mogelijk te maken ! 

Opbouw 2015 

Wil je meer weten over het gilde, kijk ook eens op www.st-hubertus-leur.nl  



Sponsorarrangementen 
 

A (€ 250,00): 

• Adverteerruimte in de continu lopende presentatie in de feesttent. Minimaal 1x per 15  

 minuten. 

• Naamsvermelding in de uit te geven gildekrant, welke huis-aan-huis verspreid wordt in     
Etten-Leur (oplage ca. 20.000 stuks). 

 

B (€ 500,00): 

• Adverteerruimte in de continu lopende presentatie in de feesttent. Minimaal 2x per 15  

 minuten. 

• Naamsvermelding in de uit te geven gildekrant, welke huis-aan-huis verspreid wordt in      
Etten-Leur (oplage ca. 20.000 stuks). 

 

C (€ 1.500,00): 

• Adverteerruimte in de continu lopende presentatie in de feesttent. Minimaal 4x per  

 15 minuten. 

• Naamsvermelding in de uit te geven gildekrant, welke huis-aan-huis verspreid wordt in     
Etten-Leur (oplage ca. 20.000 stuks). 

• Gebruikmaking van ons Gildehuis "De Mouterij".  
Naast de gildekamer, welke plaats kan bieden aan gezelschappen tot 50 personen, omvat 
het pand een schietzolder, buitenschietbaan en een bruin café. Naast het bezichtigen van 
de schietbanen bestaat tevens de mogelijkheid voor uw gasten te schieten met de kruisboog 
(20 meter). De Mouterij is een aparte belevenis waar uw relaties of medewerkers een 
geslaagde dag en/of avond kunnen beleven. Als deelnemer aan dit arrangement worden de 
ruimtes kosteloos ter beschikking gesteld door het gilde. Consumpties niet inbegrepen. 
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