
De heer M.F.A.M. (Rick) Schilders 

Oisterwijk 

 

Verdiensten 

Decorandus (63) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten: 
 

1967 - 1976  Organist en muzikaal begeleider van de R.K. parochie St. Jozef in 

Oisterwijk 

 

1980 – 1995  Muzikaal leider van diverse dweilorkesten en musicals 

 

1997 – heden  Diverse functies bij de stichting Döllekesgat (carnaval) 

 

1998 – 2012  Vrijwilliger bij stichting Sint Nicolaas Oisterwijk 

 

2000 – 2008  Muzikaal leider van producties van de Verenigde Oisterwijkse Spelers 

 

2005 – 2010  Pianist en entertainer in café ’t Molentje in Oisterwijk 

 

In de periode 1967 tot en met 1971 heeft de heer Schilders als organist het jongens- en 

meisjeskoor begeleid op het grote kerkorgel van de Petruskerk in Oisterwijk. Op zijn toen nog 

zeer jonge leeftijd bespeelde hij het oorspronkelijk uit 1828 daterende Van Hirtum-orgel met 

zijn drie klavieren en maar liefst 2808 pijpen. Ook in het recentere verleden heeft de heer 

Schilders het orgel bespeeld, wanneer de vaste organist van de Petruskerk verhinderd was. Van 

1968 tot met 1976 was de heer Schilders vaste organist tijdens de zondagsdiensten in Huize 

Ten Bijgaerde in Oisterwijk.  

 

Tussen 1980 en 1990 was de heer Schilders bij diverse Oisterwijkse dweilorkesten muzikaal 

leider. Op de tuba is hij begonnen bij "De kinkenduut". Nadat hij het daar muzikaal op de rit had 

gezet, is hij muziekles gaan geven aan de muzikanten van "De Zeverkleppen" en vervolgens aan 

"De Die". Met orkest "De Die" heeft men drie aaneengesloten jaren voor de Oisterwijkse Revue 

als huisorkest opgetreden. In 1991/1992 heeft de heer Schilders de muzikale begeleiding op 

zich genomen voor de schoolmusical Jesus Christ. Door deze uitvoering vroeg de Oisterwijkse 

Stichting Que hem in 1992 voor de muzikale begeleiding van de musical Oliver Twist, welke in 

1994 op de planken kwam. De heer Schilders nam alle muzikanten van de Oisterwijkse 

muziekschool onder zijn hoede en heeft de individuele muziekpartituren uitgeschreven.  

 

Sinds 1997 zet de heer Schilders zich in voor het openbaar carnaval. Hij zorgt voor de 

verbintenis tussen de muzikanten en het openbaar carnaval in Oisterwijk en Moergestel. Hij 

vormde het boerenbruidspaar, organiseerde op de donderdag voor carnaval meezingavonden, 

tijdens het blèrconcours zorgt de heer Schilders ervoor, dat de muzikale stukken van de 

orkesten worden ingespeeld en voordat het concours begint begeleidt hij de muzikanten met 

inspelen, in 2010 en 2011 is hij Stadsprins geweest, de jaren daarvoor was hij lid van de Raad 

van Elf, adjudant en ceremoniemeester van de Raad van Elf. In 2011 heeft hij een lied 

geschreven voor de boerenbruiloft, dat nu nog steeds jaarlijks aan het einde van de bruiloft 

wordt gezongen. De heer Schilders is nog steeds actief tijdens de Sauwelavonden en het 

Sauwelgala. In de rol van ceremoniemeester, schrijft hij jaarlijks een lied over het 'losschieten' 

van het bruidspaar en is hij als oud stadsprins actief binnen de Verenigde Oud Stads Prinsen. 



 

De heer Schilders was van 1998 tot en met 2012 vrijwilliger bij stichting Sint Nicolaas 

Oisterwijk. Hij was als acteur actief bij alle bezoeken aan de Oisterwijkse basisscholen alsmede 

bij de bezoeken aan het Oisterwijkse verenigingsleven in de periode tussen de intocht en het 

sinterklaasfeest op 5 december. De heer Schilders zorgde voor de muzikale ondersteuning van 

het bezoek van Sint en zijn Pieten. Het Sinterklaasfeest in Oisterwijk is een grote activiteit. De 

stichting organiseert de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten en daarnaast 13 openbare 

voorstellingen in het weekend voor 5 december.  

 

Van 2000 tot en met 2008 maakte de heer Schilders zich verdienstelijk als muzikaal leider van 

de producties van de Vereniging van Oisterwijkse Spelers (V.O.S.). Niet onbelangrijk was zijn 

bijdrage aan de overgang van toneel naar muziektheater bij V.O.S. Met zijn live-orkest wist hij 

de sfeer van de voorstellingen gepast maar overtuigend te versterken.  

 

Vanaf 2005 tot en met 2010 bespeelde de heer Schilders maandelijks de piano in café 't 

Molentje in Oisterwijk en bezorgde hij de bezoekers een fijne avond met Nederlandstalige 

liederen.  

 

Nog steeds zet de heer Schilders zich op muzikaal gebied zoveel mogelijk in voor de gemeente 

Oisterwijk. Naast genoemde activiteiten maakt hij bijvoorbeeld zijn opwachting bij 

buurtverenigingen om e.e.a. muzikaal op te leuken en voorziet mensen van muzikaal advies. 
 


