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Sint Jorisgilde Gemert
 Gildejaarverslag  2015 

 

Voorwoord 
 

Beste gildebroeders en gildezusters, 
 

Het gildejaar 2015 is weer ten einde en zoals gebruikelijk blikken we graag even terug. 

We kunnen als Sint Jorisgilde zeker terug kijken op een mooi gildejaar waarin dit jaar zeker een aantal 
stappen zijn gezet voor vernieuwing en verjonging binnen ons gilde.  

 

Om te beginnen heeft er binnen het bestuur een wijziging plaatsgevonden. Het aantal bestuursleden is 

teruggebracht naar vier leden, waarbij het de bedoeling is dat er een aantal commissies actief worden die 
bepaalde zaken op zich gaan nemen. Ook is ondergetekende als nieuwe deken-schrijver in het bestuur 

gekozen als opvolger van Jos Berkers die deze taak op zich had genomen in 1992. In totaal is hij dus 23 

jaren intensief bezig geweest voor het gilde, waarvoor onze hartelijke dank. Natuurlijk bedanken we ook de 
afgetreden bestuursleden Antoon Opsteen en Wim van Oijen voor hun inzet in het bestuur van het Sint 

Jorisgilde. 

 
Wat was het een mooi gezicht tijdens onze jaarlijkse optrekdag op 25 april toen onze nieuwe jeugdtamboer 

Senna Adriaans gepresenteerd werd aan ons Gilde. Het was ook mooi dat de oma van Senna, Paulina 

Adriaans, een prachtig nieuw gildevaandel heeft gemaakt. Dit vaandel, waar ze meer dan 2300 uren aan 

heeft gewerkt, werd tijdens de H. Mis overhandigd aan het Sint Jorisgilde en ingezegend door pastor Jos van 
den Bosch. Paulina nogmaals hartelijk bedankt. Later op de dag kwam daar ook nog de jeugdige Kinoe 

Verhoeven als een nieuwe deken bij. Daar bleef het niet bij want achter de schermen zijn twee  nieuwe 

jeugdvendeliers hard aan het trainen om  hopelijk in 2016 onze vendelgroep te versterken.  
 

Wij als Sint Jorisgilde zijn natuurlijk ook weer aanwezig geweest bij gildefeesten en talrijke andere 

activiteiten. Denk hierbij aan de installatie van Pastor Bonten, onze optrekdag met alle jubilarissen, de 
historische optocht van het Boerenbondsmuseum, de Dodenherdenking op 4 mei, de jaarlijkse processie 

naar Handel met Hemelvaart, het opluisteren van de H. Mis in zorgcentrum Ruijschenbergh, de gildefeesten 

in Asten en Etten Leur en uiteraard niet te vergeten de optocht met Oktoberfeest in Sittard. Ook de jaarlijkse 

fietstocht met BBQ en de jeu de boules was weer gezellig en druk bezocht door geüniformeerde 
gildebroeders en ouderlingen. 

Een van de hoogtepunten van afgelopen gildejaar was natuurlijk het Koningschieten waar onze kapitein 

Frans van der Burgt zich weer tot koning heeft geschoten en zijn vrouw Tonnie tot koningin koos. Daarnaast 
ook de optredens van het toneelstuk van “Van wor ik bén” waar een aantal gildebroeders trots aan hebben 

meegedaan. Daar hebben wij als Sint Jorisgilde ons mooi gepresenteerd aan de Gemertse bevolking en daar 

mogen we zeker trots op zijn. We  hebben daar  mooie broederschap laten zien en zijn er nieuwe 

vriendschappen gesloten. Ook was de Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw wederom een zeer groot 
succes en is onze Sint Joriskapel weer druk bezocht. Ook van de verkoop van soep, koffie en andere 

versnaperingen werd veelvuldig gebruik gemaakt.  

 
Tevens staan we nadrukkelijk stil bij het gemis van onze overleden gildeleden in het afgelopen jaar. 

Gildeouderling Paul van Gulick, oud-koningin Jo van den Eijnde-van der Velden en oud-koningin Mien van 

den Boom Linders. Ook wil ik via deze weg alle zieke gildebroeders, gildezusters en ouderlingen heel veel 
sterkte wensen en beterschap. 

 

Al met al kunnen we weer terugkijken op een mooi jaar waarin we zeker als gildebroeders en gildezusters 

hebben laten zien dat binnen het gilde het broederschap een van de belangrijkste pijlers is. Samen optrekken 
is het mooiste wat er binnen een gilde kan gebeuren!! 

 

Veel leesplezier met dit jaarverslag 2015. 
Namens het bestuur, 

Sint Jorisgilde Gemert,  

Deken-schrijver, Rob van de Vossenberg 
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 Sint Jorisgilde Gemert
 Gildejaarverslag  2015 
 
De samenstelling van de gildeformatie per 31 december 2015: 
 

 

Naast de actieve leden van de formatie bestaat 

het Sint Jorisgilde ook uit ouderlingen.  

In 2015 had het gilde in totaal 99 ouderlingen. 

 

Het totaal aantal leden bij het Sint Jorisgilde is:  

 

Formatie : 38 leden 

Ouderlingen : 99 leden  

Totaal  : 137 leden 
 

Het bestuur bestond in 2015 uit:  

 

Voorzitter : Ad Verhoeven 

Deken schrijver : Rob van de Vossenberg 

Deken penningmeester : Albert van den Eijnde 

Lid  : Ton van Thiel 

 

Kapitein  : Frans van der Burgt 

1e Luitenant  : Frits Verhoeven. 

 
Omdat Frans zich in 2015 tot koning schoot 

neemt Frits Verhoeven het kapiteinschap waar  

en Wim van Oijen neemt waar als 1e luitenant. 

 

Erelid: Wim van de Vossenberg († 2011) 

Lid van Verdienste: Wim v.d. Eijnde († 2014) 

 
Overleden leden in 2015: 

8 juli    : Paul van Gulick, 78 jaar 

11 aug. : Jo v.d. Eijnde – v.d. Velden, 81 jaar  

22 aug. : Mien v.d. Boom – Linders, 91 jaar 

 

Leuk weetje per 31-12-2015: 

De gemiddelde leeftijd van de formatieleden is 52,21 jaar en de gemiddelde leeftijd van de ouderlingen is 61,51 jaar. 
Gemiddelde leeftijd alle leden is 58,91 jaar. 

 

Secretariaat: Diepertseweg 6,5424 TA Elsendorp.         Website: www.sintjorisgildegemert.nl 

Functie Naam Lid sinds: 

Koning Frans van der Burgt 1968 

Koningin Tonnie van der Burgt - Melis 1969 

Kapitein (wnd) Frits Verhoeven 1963 

1e Luitenant (wnd) Wim van  Oijen 2000 

Tamboer Senna Adriaans 2015 

Tamboer Albert van den Eijnde 1972 

Tamboer Antoon Opsteen 1986 

Tamboer Grad Welten 2007 

Vaandrig Hans van den Crommenacker 1975 

Luitenant Wichard Biemans 1982 

Luitenant Sjef Egelmeers 1967 

Luitenant Ricus van  Kessel 1980 

Luitenant Louis Kuijpers 2003 

Luitenant Wim Scheepers 1965 

Luitenant Rob van de  Vossenberg 2012 

Nieuwe deken Kinoe Verhoeven 2015 

Staande deken Pieter van  Erp 1997 

Afgaande deken Jeroen Slits 2013 

Zilverdrager John Adriaans 1991 

Zilverdrager Anton van den Boom 2002 

Zilverdrager Toon van den Boom 2003 

Zilverdrager Martien van den Eijnde 1988 

Zilverdrager Willem van den Eijnde 2010 

Zilverdrager Jan van  Erp 1976 

Zilverdrager Joop van den Heuvel 2001 

Zilverdrager Joan van der Ligt 2011 

Vendelier Jos Berkers 1989 

Vendelier Theo van  Gerven 1995 

Vendelier John van  Kessel 2005 

Vendelier Gerard Lemmens 1985 

Vendelier Niels Opsteen 2000 

Vendelier André Scheepers 1985 

Vendelier Jan van  Thiel 1973 

Vendelier Ton van  Thiel 1993 

Vendelier Ad Verhoeven 1979 

Vendelier Joan van de Vossenberg 1994 

Sjerpendrager Mari de  Groot 1956 

Beschermvrouw 
Odilia Jurgens Harinxma thoe 

Slooten 
1992 

http://www.sintjorisgildegemert.nl/
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Op de foto van links naar rechts 

 
Voorste rij knielend: Jan van Thiel, Jan van Erp, Grad Welten, Frits Verhoeven, Antoon Opsteen, Senna Adriaans,  

Pieter van Erp en Theo van Gerven.  

Staande vlnr: kapitein Frans van der Burgt, Gerard Lemmens, Ad Verhoeven, Jan van Erp, André Scheepers, Wim 

van Oijen, Joan van de Vossenberg, Louis Kuijpers, Sjef Egelmeers, Ricus van Kessel, Rob van de Vossenberg, 

koningin Petra van Wetten – van den Eijnde, Joan van de Ligt, nieuwe deken Kinoe Verhoeven, Toon van den Boom, 

Jeroen Slits, koning Albert van den Eijnde, Wim Scheepers, Wichard Biemans, Hans van de Crommenacker en Jos 

Berkers. 

Helaas zijn er een aantal gildebroeders op de achterste rij onzichtbaar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De formatie 2015 met de nieuwe deken Kinoe Verhoeven 

Koningspaar 2015-2017,  

Frans en Tonnie van der Burgt 
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Sint Jorisgilde Gemert 
 

Januari 

 

06 Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gemert-Bakel in gemeenschapshuis van De Rips bezocht namens ons gilde 

door koning Albert van den Eijnde, koningin Petra van Wetten, kapitein Frans van der Burgt, voorzitter Wim van Oijen 

en 1e luitenant Frits Verhoeven. 

 
11 Kringschutters - jaarvergadering in “De Vurherd” in Lierop bezocht door Frans van der Burgt. 

 

13 Volkstuinvereniging Doonheide, jaarvergadering in Café De Sport Molenstraat Gemert. Geen deelname. 

 

18 Kringvendeliers – jaarvergadering te Aarle-Rixtel in zaal van Bracht. Bezocht door onze vendeliers. 

 

24 Optrekdag Sint Antonius en Sebastianusgilde. Ons gilde bezocht de receptie van de jubilarissen en uiteraard de 

nieuwe deken Thijs Adam, neef van oud-kapitein Jacq Huijbers. Ook waren diverse gildebroeders van ons gilde 

aanwezig in de Gildemis. 

 

25 Kringtamboers – jaarvergadering  Aarle Rixtel bezocht door Toon Opsteen. 
 

28 Commanderij, Kruiseind 2.  

Hazenpeper. Dit bleek wederom een winteravondbijeenkomst die zeer in de smaak viel 

bij het gilde. Hans van den Crommenacker  wist ons wederom te overtuigen van zijn 

kook kwaliteiten en liet ons genieten van een voortreffelijke hazenpeper. Niemand ging 

er als een haas vandoor bij deze bijeenkomst. Iedereen mocht genieten van deze 

smakelijke invulling van de toch wel bijzondere winteravondbijeenkomsten. Ook de 

hazenjager Sjef Egelmeers bleek van de haas geen kwaad te weten. En ook terecht. Zijn 

keuze bleek geheel te voldoen aan de verwachtingen. Alom dank en eerbetoon aan de 

beide gildebroeders Sjef en Hans die de smaakmakers van deze avond waren 

 

Februari   

26 Jaarvergadering formatie van ons gilde. In ons gildehuis Dientje bespraken we de gang van zaken in en rondom ons 

gilde. Alle activiteiten kwamen aan bod en ook het toekomstig programma. Er werd tijdens de vergadering ingestemd 

met de samenstelling van een kleiner bestuur van vier leden en het in de toekomst instellen van verschillende 

commissies die taken binnen het gilde gaan oppakken. Afgetreden zijn de bestuursleden Jos Berkers, Antoon Opsteen 

en Wim van Oijen. Het nieuwe bestuur wordt nu gevormd door voorzitter Ad Verhoeven, deken-penningmeester 

Albert van den Eijnde, deken-schrijver Rob van de Vossenberg en bestuurslid Ton van Thiel.  

 

Maart                 
01 Installatie Pastor Bonten in de Sint Jan 

Gemert,   

Ons Gilde heeft deze dag mee opgeluisterd 
samen met ons zustergilde. Na de installatie 

is er een vendelgroet gebracht aan de nieuwe 

pastor Bonten. Samen met hulpbisschop 

Mutsaerts, pastors van den Bosch en Delisse 

en de paters Luciano Henrique Veras Tito en  

João de Deus Campos ging hij voor in de 

viering. Tevens was dit het begin van de 

nieuwe, gefuseerde parochie van de Heilige 

Willibrordus. Deze parochie omvat alle 

kerken in de gemeente Gemert-Bakel.  

 
14 Jaarvergadering Kring in Lierop, bezocht 

door Frans van der Burgt, Rob van de 

Vossenberg en Albert van den Eijnde           

 

15 Buitencomparitie in De Mortel in Het Anker.  

Het was een gezellig samenzijn waar ook de partners van de geüniformeerde gildebroeders bij aanwezig zijn. 

Traditiegetrouw werd tijdens deze bijeenkomst, onder het genot van een worstenbroodje, het jaarprogramma met elkaar 

doorgenomen.  

André Scheepers brengt eed van trouw aan geestelijk gezag 
Foto: Johan v.d. Laar 
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19 Kringstandaardruiters – jaarvergadering te Bakel, bezocht door Frits Verhoeven, voorzitter standaardcommissie van 

de Kring Peelland. 

 

24 Gemeentelijk gildebesturenoverleg bij de Keizer.  

Delegatie van de drie besturen van de gilden uit Gemert-Bakel komen bijeen om met name de gezamenlijke activiteiten 

te bespreken en in het bijzonder de bijeenkomst van de drie gilden om  de onderlinge gemeentelijke broederschap 

verder te ontwikkelen. Daar werd vastgelegd dat ons gilde dit verbroederingsfeest organiseert op 27 augustus 2016 in 

Gemert. 

 

 April                 
09 Buitencomparitie Koks.  

Het was wederom goed toeven op Kokse Hoeve bij de familie van den Boom. Voorbereiding op zowel het verzujken 

als ook de optrekdag werden onder de aandacht gebracht. Daarbij gevoegd de vaste versnapering van Koks gekookte 

eieren en ook deze bijeenkomst bleek weer een succes. 

 

11 Verjaardag Dina Biemans 80 jaar. Bezocht door koning Albert van den Eijnde met koningin Petra van Wetten.   

 

18 Verzujken.  

Het gilde bezocht alle leden in de oud-gemeente Gemert. Een mooie gelegenheid om de onderlinge banden te 

versterken.       
 

25 Optrekdag.  

Naast de gebruikelijke en traditionele activiteiten 

tijdens de optrekdag vond 

er deze keer ook nog een 

belangrijke extra activiteit 

plaats, namelijk het 

aanbieden en het 

inzegenen van het nieuwe 

gildevaandel.  

Dit vaandel is gemaakt 
door ouderling Paulina 

Adriaans die er minimaal 

2300 uren borduurwerk in 

heeft zitten.  

 

De optrekdag  is weer de  dag van  het jaar. Op deze dag presenteerde ons Gilde vol trots 

Senna Adriaans als nieuwe  jeugdtamboer. Ook mochten we dit jaar een nieuwe deken 

verwelkomen namelijk Kinoe Verhoeven en het gilde kon hier volledig achter staan.  

De jubilarissen van deze dag ontvingen zeker ook 

waardering vanuit het gilde. En de jubilarissen zelf 

toonden hun betrokkenheid in de vorm van giften 

aan het gilde. Dit jaar kent het Sint Jorisgilde in 
totaal 6 jubilarissen, leden die hun sporen binnen 

het gilde zeker verdiend hebben.  

Deze jubilarissen zijn: 

Antoon van den Boom, 12½ jaar lid. Een telg uit 

de familie van den Boom van de Kokse Hoeve, 

waar zowel vader Wim als opa Toon hem 

voorgingen als zeer betrokken gildebroeders. Ook 

oma Mien mocht enkele jaren als koningin mee optrekken met het gilde. 

Antoon en Stannie Grassens zijn 25 jaar lid van het gilde. Zij waren het 

koningspaar in de jaren 2007-2009. Antoon heeft zich zeker erg verdienstelijk 

gemaakt voor de beelden in de Sint Joriskapel die vorig jaar is ingezegend. Ook 
heeft Antoon zich erg verdiept in de historie van Sint Joris en het Sint Jorisgilde 

in relatie met de Duitse Orde die in Gemert gezeteld was. 

Jo van Schalen is 40 jaar gildebroeder van het Sint Jorisgilde. Als fotograaf kwam Jo ons gilde op de gevoelige plaat 

zetten. Enkele jaren geleden is hij ook nog de aanjager geweest om de mogelijkheid aan te grijpen om via het 

vitaliseringsproject binnen de gemeente Gemert-Bakel onze gildekapel te realiseren. Gelukkig geraakte het gilde 

hiervan overtuigd en nu staat er een waardige Sint Joriskapel. 

De presentatie van het nieuwe gildevaan 2015 Paulina Adriaans 

Tamboer Senna 

Kinoe Verhoeven 
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Hans van den Crommenacker 40 jaar gildebroeder. 

Zoon van oud-koning Piet van den Crommenacker 

en oud-koningin Anna. Hans is een van de weinige 

gildebroeders die al vereeuwigd is in een gildebeeld 

als vaandeldrager op het Ridderplein te Gemert. 

Deze beeldengroep, waar ook jubilaris Jo van 

Schalen deel van uitmaakt, is gemaakt door jubilaris 

Antoon Grassens. Hans is al jaren de vaandeldrager 

van het Sint Jorisgilde; een taak die hij vol trots en 

met waardigheid vervuld. 
Wim Scheepers viert zijn gouden jubileum als 

gildebroeder. In 1965 werd Wim gekozen als 

nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Ook Wim 

komt uit een geslacht met veel rood bloed. Van 

1987 tot 1989 vormde hij samen met zijn vrouw 

Diny het koningspaar en zoon André is momenteel 

de hoofdvendelier. Wim is 

bij het Sint Jorisgilde 

luitenant, maar als 

vaandrig Hans er vanwege 

zijn werk niet bij kan zijn, 
neemt Wim als reserve-

vaandrig deze taak op een 

waardige wijze over.  

Omdat Wim 50 jaar 

gildebroeder bij ons gilde 

was kreeg hij door 

koningin Petra een gouden 

schild met inscriptie 

opgespeld en kwam er een 

delegatie van het bestuur 

Kring Peelland, onder 
leiding van voorzitter 

Henk de Hair, naar Dientje 

om hem een oorkonde te 

overhandigen en hem een 

speld op te spelden met 

daarop een gouden kroon 

en de drie kruizen van 

Kring Peelland. 

Het gilde is dankbaar naar haar jubilarissen. Wij hopen nog lang samen met hen te kunnen genieten van de mooie 

belevingen bij het gilde. Alom een zeer tevreden optrekdag kon  ook nu worden bijgeschreven aan deze 

gildegeschiedenis. 

 
26 Historische optocht 

Boerenbondsmuseum. Ook ons gilde 

wist haar plek in deze bijzondere 

optocht wederom waar te  

maken. We passen volledig in het 

tijdsbeeld wat deze optocht uitdraagt. 

En gezien de hoge opkomst van publiek 

een mooie presentatie van het gilde in 

de Gimmertse straot. Hartstikke mooi.   

 

Mei     
04 Dodenherdenking: Ons Gilde had dit 

jaar weer de eer om deze herdenking 

voor te gaan. Na al die jaren blijft dit 

toch een moment waarop de wereld 

even stil staat bij wat er toen is 

gebeurd; zo ook ons Gilde.  

 

Jubilarissen Wim, Jo, Hans en Anton voor de kapel  

De jubilarissen met partners zijnde vlnr: Antoon en Stannie, Anton, koningspaar 

Albert en Petra, Maria en Jo, Diny en Wim, Addy en Hans 

Sint Jorisgilde door de straten van Gemert  
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14 Hemelvaartsdag - Processie Gemert - Handel. Als Sint Jorisgilde begeleiden we vanuit Handel de pastor die de 

processiegangers tegemoet loopt. Een delegatie van de Onze Lieve Vrouwe broederschap verzorgt mede deze 

begeleiding. Vervolgens gaan we gezamenlijk terug naar Handel en zorgen we voor de opluistering van de H.Mis. Na 

afloop brengen we de processiegangers weer terug tot aan de dorpsrand om vervolgens wederom terug te keren naar 

Handel. Een mooi gebeuren wat nu al diverse jaren een gebruik is geworden bij ons gilde. We houden dit in ere. 

 

22 Opluisteren H. Mis in Zorgcentrum Ruijschenbergh. 

Vanwege de grote drukte in de ruimte waar de H. Mis door pastor Pubben wordt opgedragen is aan de gilden gevraagd 

om het maximaal aantal gildebroeders dat in de ruimte aanwezig kan zijn te beperken tot vijftien. De anderen mogen 

tijdens de dienst wachten in een andere ruimte. Ook nu was de opkomst groot waardoor de gebedsruimte ruim gevuld 
was met kerkgangers en gildebroeders. Na afloop brachten onze vendeliers een mooi vendelgroet voor de senioren op 

het grasveld in het park. 

 

Juni          
07 Kringgildedag Peelland Sint Jorisgilde Asten.  

Mooie locatie met prima weer  op de zondag. Het was gelukt om een mooi 

gildefeest mogelijk te maken. Helaas was het jammer dat ze dit jaar besloten 

hadden om de puntentelling anders te doen waardoor we ineens lager in het 

klassement zijn geëindigd.  
 

08 Gildebesturenoverleg bij Dientje. Samen met ons zustergilde en de 

Vriendenkring nemen we de onderlinge contacten door. We hopen hier nog jaren 

plezier van te kunnen ondervinden. 

 

Juli   
8 Overlijden van onze ouderling Paul van 

Gulick uit Elsendorp.   
Paul was altijd als zeer actieve en 
belangstellende ouderling aan ons gilde 

verbonden en bezocht vele evenementen 

van het Sint Jorisgilde. Zodra je hem ontmoette was een van zijn eerste vragen 

“Hoe is ’t met de skut”? 

Paul werd 1988 lid van het Sint Jorisgilde op het moment dat zijn zoon George als 

deken werd gekozen van ons gilde. Helaas heeft het dekenschap van George 

slechts enkele maanden geduurd omdat hij overleed aan een noodlottig ongeval. In 

2010 wilde het Sint Jorisgilde in Gemert een Kringgildedag organiseren en wie 

kon je beter vragen voor het voorzitterschap van dit evenement dan Paul van 

Gulick? Hij nam deze job graag voor zijn rekening en heeft van dit feest een groot 

succes gemaakt. Dit gildefeest met een scholenproject, waar Paul een grote steen 
aan heeft bijgedragen, roept binnen het gilde nog steeds warme gevoelens op. 

Helaas is deze bijzondere man ons nu ontvallen. Wij als gilde zullen met veel waardering en respect hem herinneren als 

een zeer betrokken gildebroeder. Hij was een man met vele verdiensten voor ons Sint Jorisgilde. 

 

19 Koningschieten Sint Jorisgilde Gemert. 

Wij als Sint Jorisgilde Gemert hadden dit jaar weer de 

eer om te schieten voor een nieuwe koning of zou het 

misschien een keizer worden?  

De dag begon met de bijeenkomsten van de gilden in de 

gildehuizen Dientje en De Keizer. Gezamenlijk 

bezochten we de H. Mis in de kerk van Sint Jan. De 

voorgangers pater Delisse en pastor van den Bosch 
maakten er een mooie viering van waarin duidelijk de 

plaats van de gilden in de Gemertse gemeenschap naar 

voren kwam. Nadat beide gilden opgetrokken waren naar 

de Kokse Hoeve kon men direct beginnen met het 

schieten voor de koningskruizen. Helaas duurde het zo 

lang voordat men de vogel voor het 1e koningskruis naar 

beneden schoot dat men pas om half vier kon beginnen 

met het eigenlijke koningschieten. Pastor van den Bosch 

vrijde de vogel met het eerste schot en namens de 

gemeente schoot loco-burgemeester Anke van Extel. De drang van de gegadigden om te schieten bleek zo hoog dat in 

zeer korte tijd de koningsvogel 248 maal geraakt werd. Kapitein Frans van der Burgt bleek de gelukkige, waardoor 
Albert van den Eijnde zich deze keer niet tot keizer schoot. Misschien in 2017, maar dan heeft Frans ook de 

mogelijkheid om zich tot keizer te schieten. Frans koos, net als tijdens zijn vorige regeerperiode in 2011-2013, zijn 

vrouw Tonnie tot zijn koningin.  

Vendelier John van Kessel 

Paul van Gulick 

Het nieuwe koningspaar Frans en Tonnie 
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Daarna moesten de koningskruizen nog verschoten worden waarbij Pieter Tielemans bij het 225ste schot de vogel naar 

beneden kreeg. Het tweede koningskruis werd na 15 schoten behaald door Hans van den Boomen en Rian Willems wist 

na 102 schoten het laatste koningskruis te bemachtigen. Tot slot werd om de publieksprijs geschoten en bleek na 68 

schoten Wim Adriaans de gelukkige.  

Na al dit wapengekletter kon in alle rust het nieuwe koningspaar geïnstalleerd worden. Omdat Frans zich tot koning 

schoot nam Frits Verhoeven de taak van kapitein over 

en zorgde voor een waardige installatie. Daarbij werden 

de tradities van het gilde zeker in acht  genomen zoals 

het wassen van de handen en het lopen over het 

gildevaandel. Dit laatste is slechts toegestaan door de 
koning van het gilde en de koning van Nederland. Oud-

koning Albert van den Eijnde schonk, samen met zijn 

zus Petra van Wetten- van den Eijnde, een mooi 

koningsschild als afscheid van zijn koningschap. Zij 

vormden de afgelopen jaren een waardig koningspaar 

bij ons gilde. Niet alleen bij vrolijke gelegenheden, 

maar ze brachten ook als koningspaar de laatste groet 

aan hun vader Wim van den Eijnde. Albert en Petra, 

bedankt voor jullie inzet voor het gilde.  

Nadat ons zustergilde bij de Kokse Hoeve de eerste 

vendelgroet had gebracht aan ons kersverse 
Koningspaar gingen we weer richting Gemert om via 

een tussenstop bij het Boerenbondsmuseum aan te 

komen bij ons Gildehuis Dientje. Daar brachten onze 

eigen vendeliers, onder begeleiding van de tamboers, een vendelgroet aan koningspaar Frans en Tonnie. Frans loste 

meteen zijn eerste gelofte in, namelijk het schenken van de erewijn. Na de koffietafel  en de receptie vertrokken vele 

gildebroeders en gildezusters naar huis in de wetenschap dat het weer een geslaagde dag was voor ons Gilde.  

 

Augustus        
15 Maria Hemelvaart te Handel. Een delegatie van het Sint Jorisgilde gilde luisterde deze viering op samen met ons 

zustergilde. De deelnemers aan de viering trokken samen met de voorgangers en de gildebroeders door het 

processiepark achter de Handelse kerk.   
 

27-28 Uitje bewoners Ruijschenbergh. 

Op 27 en 28 augustus jongstleden zijn de bewoners van kleinschalig 

wonen in Gemert naar de Pluktuin in Handel geweest, samen in de 

Polder-Express van Wim Biemans.  Mede dankzij het envelopje van 

het Sint Jorisgilde Gemert, dat het gilde gekregen had na de 

opluistering van de H. Mis in het Zorgcentrum, konden de 

bewoners genieten van een consumptie aldaar. Daarvoor bedankt de 

verzorging van de bewoners iedereen van het gilde. “Bedankt” 

namens onze bewoners. Hierlangs een foto van deze mooie 

middagen, ook mede dankzij de gildebroeders van het Sint 

Jorisgilde.  
 

17 Uitvaart met Gilde-Eer van oud Koningin Jo van den Eijnde-van der Velden.   

Ons gilde heeft afscheid genomen van een oud-koningin. 

Het betreft de moeder van de koningsfamilie van den 

Eijnde uit de Deel in Gemert. Moeder Jo van den Eijnde 

van der Velden overleed op 11 augustus 2015 in de 

leeftijd van  81 jaar.  

Door haar huwelijk met tamboer Wim van den Eijnde op 

30 januari 1958 kwam Jo terecht in een familie die al een 

hele lange tijd de tamboers “leverde” voor het Sint 

Jorisgilde in Gemert. Dit betekende ook dat Jo intensief 
betrokken werd bij het wel en wee van de Rooi Skût. 

Toen in 1981 zwager Jan van den Eijnde zich tot koning 

schoot vroeg hij Jo als koningin; een taak waarvan zij zich 

erg goed heeft gekweten. Natuurlijk zouden haar kinderen 

ook gildebroeders en gildezusters worden. In 2001 schoot 

zoon Martien zich tot koning. In 2005 schoot dochter 

Coby zich tot koning en vroeg aan haar vader Wim of hij gemaal wilde zijn. Daar stemde hij graag mee in. In 2009 

schoot zoon Albert zich voor de eerste keer tot koning en vroeg zijn zus Petra als koningin. Dat herhaalde zich in 2011 

toen Albert voor de tweede maal koning werd en wederom Petra als koningin.  

Inhuldiging van koningspaar Frans en Tonnie 

Bewoners in de Polder-Express 

Wim en Jo van den Eijnde 
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Het kwam er dus op neer dat de gildebroeders en gildezusters van de gehele familie van den Eijnde of de een of andere 

manier een konings-functie hebben bekleed met Jo als zeer trotse echtgenote en moeder.  

Wij hebben dan ook afscheid genomen van een echte koningsmoeder. Moge zij haar rust vinden bij haar echtgenoot 

Wim van den Eijnde. 

 

27 Uitvaart met Gilde-Eer van oud Koningin Mien van den 

Boom - Linders.   

Mien van den Boom - Linders overleed op zaterdag 22 

augustus 2015 in de leeftijd van 91 jaar. Op 5 mei 1953 

trouwde zij met Toon van den Boom . Zij is onze oud-
koningin van 1995 tot 1997.  

Toen in 1995 haar echtgenoot Toon zich op eigen terrein, 

namelijk de Kokse Hoeve, zich tot koning van het Sint 

Jorisgilde schoot ging hij snel naar binnen om zijn vrouw 

Mien tot koningin te vragen. Tijdens de vele “Dagjes Koks” 

had hij, samen met Mien, al verschillende jaren toegekeken 

hoe de houten vogel naar beneden kwam en waarschijnlijk 

had hij al een paar keer geoefend. Echter tevergeefs, steeds 

moest hij het onderspit delven bij het echte koningschieten. 

Tot aan 1995. Triomfantelijk begroette hij zijn koningschap en zijn echtgenote Mien vierde met hem mee.  Mooi om 

hen beiden mee te maken hoe ze genoten van hun koningschap. Mien genoot volop van het gilde en het gilde van Mien. 
Haar betrokkenheid bleef groot, ook na het overlijden van haar man.  Op de grote feestdagen van het Sint Jorisgilde 

kon je altijd op haar aanwezigheid rekenen. Als gilde zijn we blij dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben.  

Moge zij  haar rust vinden bij haar echtgenoot Toon van den Boom. 

 

September               
03 Najaarsvergadering van ons gilde. Het gilde staat stil bij hetgeen er door ons gilde verzorgd is het afgelopen jaar en 

kijkt naar het programma voor de komende tijd. .  

 

05 Fietstocht en Barbecue.  

Zoals al vele jaren gebruikelijk is bij het Sint Jorisgilde werd er ook 

dit jaar een fietstocht georganiseerd met aansluitend een barbecue. 
Hiervoor worden de geüniformeerde gildebroeders en de ouderlingen 

uitgenodigd.  

Deze keer voerde de tocht richting Aarles Broek waar een kijkstal 

voor varkens bezocht werd. Vervolgens op naar Bakel voor een 

drankje waarna de terugreis naar Gemert gemaakt werd.   

Door samen te fietsen en na afloop gezellig, met een stukje vlees en 

een drankje, alle laatste ontwikkelingen binnen de skût door te 

nemen wordt het onderlinge broederschap zeker verstevigd. Deze 

keer was gildebroeder Ton van Thiel de gastheer in zijn huis aan de 

Groenendaal. Voor Ton was dit een van de laatste activiteiten in dit 

huis want hij is inmiddels verhuisd naar Deurne. Daar woont hij nu, 

samen met vriendin Carola, in een mooie bungalow. Het was een mooie en gezellige dag en avond. 
 

10 t/m 20 Toneelstuk van Wôr ik ben.  

Toneelvereniging ’t Gat uit Gemert 

heeft een toneelstuk laten schrijven 

waarin een aantal gebeurtenissen, die 

in historie van Gemert speelden, 

uitgebeeld werden. Men moet dan 

denken aan de Goede Moordenaar, 

Pater van den Elsen, de fabrikanten in 

Gemert, pastoor Poell enz.  

‘t Gat vroeg aan het Sint Jorisgilde of 
men mee wilde doen met deze 

productie omdat de gilden toch een 

stevige historie in Gemert hebben. 

Nadat de achterban is geraadpleegd 

stemden de gildebroeders er mee in 

om mee te doen en ze hebben daar 

zeker geen spijt van; sterker nog het 

was een zeer aparte belevenis en we 

hebben met een delegatie in totaal vijf  

schitterende voorstellingen gespeeld. 

Mien tussen kleinzoons Anton en Kneel  

Weer op de fiets; op naar de barbecue 

Gildebroeders en koningspaar die deelgenomen hebben aan 

het toneelstuk “Van wor ik bén” 
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Het bleek dat er binnen de gildebroeders nog verborgen talenten schuil gingen want men heeft een geweldige prestatie 

geleverd. Tijdens deze voorstellingen zijn nieuwe vriendschappen ontstaan en in 2016 staan er weer nieuwe 

voorstellingen gepland. Wij als Gilde vonden het een eer om hier aan mee te mogen doen en we zijn er ook enorm trots 

op.   

 

12 Kringgildedag Baronie en Markiezaat in Etten Leur.  

Hier zijn we met een gezellige delegatie naartoe geweest. 

Helaas was de groep niet zo groot maar we hebben ons toch 

goed gepresenteerd in Etten Leur 

 

Oktober               
17 Hoofdliedendag in s-Hertogenbosch.  

Van ons gilde bezocht het Koningspaar Frans en Tonnie van 

der Burgt en Frits Verhoeven samen met de deken Kinoe 

Verhoeven dit gebeuren.  

 
 

15 Buitencomparitie  in Handel, in het Vossenhol.  

Hier  bespraken we ook nog de gang van zaken in en  

rondom het gildeleven van de rode gildebroeders 

     

25 Sittard Oktober-Gildefeest.  

 

 

Voor de derde keer mocht ons gilde genieten van een 

prachtige sfeer in de straten van het centrum van Sittard.  

Direct bij het uitstappen uit de bus in Sittard kreeg onze 

tamboer Grad Welten een fonkelnieuwe tamboershoed 

aangereikt door schatbewaarder Albert. Deze hoed versierd 

met rode rozetten gaf Grad een extra stimulans om er tijdens 

de optocht volop tegenaan te gaan.  

Zo’n  40 gilden en schutterijen uit Limburg, Brabant, Gelderland, België en Duitsland trokken met slaande trom aldaar 
door het oude stadsgedeelte. Rijen dik bleek de publieke belangstelling en alom was er waardering voor de 

schuttersgilden. Het Oktoberfeest in Sittard nodigt je uit tot deelname. Niet alleen de gilden, de muziekgroepen en de 

optredende artiesten tonen door hun kleding een aangepaste uitstraling, maar ook de Sittardse bevolking laat zich van 

groot tot klein zien in de originele 

lederhosen en dirnljurken. Het 

motiveerde enkele van onze 

medereizigers uit Gemert om ter 

plekke ook deze uitrusting te 

bemachtigen en zich de verdere 

middag en avond volop te kunnen 

mee laten dragen in het feestgedruis. 
Het “Van wor ik ben” uit Gemert 

sloot naadloos aan bij het “von wor 

ich bin” uit Zitterd. Iedereen kon 

volop genieten van deze feestende 

stad.  Zo ook onze “aspirant-leden” 

Coen en Joris, vrienden van nieuwe 

deken Kinoe Verhoeven. De optocht 

door de stad leverde dermate veel 

enthousiasme op vanuit de 

toeschouwers naar de deelnemende 

gilden en schutterijen, zodat men er 
weer een jaar tegen kan. Nergens 

maken we dit nog zo mee. Applaus 

voor Sittard.   

Weer een geweldige ontvangst in de straten van Sittard 

Schatbewaarder Albert overhandigt de 

nieuwe hoed aan tamboer Grad Welten 

Onze nieuwe deken Kinoe temidden van meerdere 

jeudige gildeleden tijdens Hoofdliedendag 

 

Samenkomst in tent Etten-Leur 
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Bij het schieten om de stadskoning c.q. de 

Oktoberfeestkoning bleek dat het vizier van de 

deelnemers danig op de proef werd gesteld.  

Vanwege de invallende duisternis moest er 

uiteindelijk nog een zaklamp aan te pas komen om 

het doelwit duidelijker in beeld te houden. En dit 

lukte toen alras. De zevende deelnemer na koning 

Frans van der Burgt van het Sint Jorisgilde wist het 

beslissende schot te plaatsen. Maar kom, ons gilde 

zorgde reeds zelf voor een schot in de roos om voor 
de derde maal te kiezen voor deelname aan Sittard 

Oktoberfeest. Met veel voldoening  keerden de 

gildebroeders en gildezusters met de bus terug naar 

begin- en eindstation Gildehuis Dientje waar het ook 

goed toeven was. Wederom mogen we spreken van 

een geslaagde gildedag 

 

 

31 Kringjaarvergadering boogcommissie. We namen hieraan geen deel. 

 

November 
20 Jeu de boules in Gemert bij de Driester.  

Een enthousiaste groep gildeleden nam hieraan deel.  Ook kwamen een winnaar en winnares naar voren. Bij de heren 

bleek Joan van der Ligt de gelukkige te zijn en bij de dames liet Carola van de Beek (partner van Ton Thiel) haar 

concurrentie achter zich. Beiden kregen een leuke traktatie. 

 

December            
08 Gildebesturenoverleg met de gruun. We bespraken de gezamenlijke activiteiten. Ondanks de nodige verschillen 

komen we er als bestuur samen toch wel weer aan uit. Vooral het koningschieten blijft onze aandacht opeisen. 

 

27 Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw  

Drie jaar geleden werd er door de dorpscommissie van ZLTO Gemert voor de 
eerste keer een wandeltocht georganiseerd die in de vroege avond langs een 

aantal kapellekes loopt welke Gemert rijk is. Ook het Sint Jorisgilde bood aan 

haar kapel te betrekken bij deze tocht.  

Ook dit jaar was de kapel weer prachtig in beeld en werd, zeker door het mooie 

weer, door duizenden wandelaars bezocht. In de kapel hadden de gildebroeders 

een kleine tentoonstelling ingericht met gildeattributen, er stond een kerstboom 

en de belangstellenden konden er een kaarsje aansteken. Naast de kapel was een 

grote tent neergezet waarin een orkestje, samengesteld uit leden van Harmonie 

Excelsior, verschillende kerstliedjes ten gehore bracht.  

De wandelaars konden ook de 

inwendige mens versterken door 

het nuttigen van een kop 
erwtensoep, glühwein, warme 

chocomel of een kopje koffie.  

Het is prachtig om het lange lint 

van wandelaars in gele of oranje 

hesjes te zien aankomen vanaf het 

Boerenbondsmuseum over het 

karrenspoor naar de Sint Joriskapel. Na een korte pauze kon men de tocht 

vervolgen naar de volgende kapellen; totaal ongeveer 9 kilometer lang.  

Een aantal keren hebben de vendeliers onder begeleiding van de tamboers, 

samen met het koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt, een 

vendeldemonstratie gegeven voor de wandelaars. Deze hebben kunnen 
zien wat er allemaal komt kijken bij het vendelen. Ook onze jeugdige 

tamboer Senna Adriaans liet horen dat hij de schutsmars heel goed 

beheerst. Eveneens liet de nieuwe deken Kinoe Verhoeven zien dat hij het 

laatste half jaar een goede opleiding heeft genoten als toekomstig 

vendelier. De gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde Gemert 

kijken met veel voldoening terug op dit mooie evenement.  
  

 

 

Senna luidt de klok 

Vendelier Jos tijdens vendelgroet 

Kapellekeswandeltocht 2015 

De vendeliers tijdens de optocht door Sittard 

Foto: vanhoutfotografie 



Blad: 13 

31 Verjaardag Barones Ruurlo. Wederom mochten we onze beschermvrouwe feliciteren met haar verjaardag. We 

hopen haar het komende jaar weer veelvuldig te kunnen begroeten binnen het gildegebeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

De groep zilverdragers tijdens optrekdag 2015 

De tamboers Senna, Toon, 

Grad en Pieter 

Artikel Eindhovens Dagblad 28-12-2015 
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Jaar Koning Koningin Kapitein Deken 

1950 W. van de Laar   Jan van de Laar Martien van de Zanden 

1951     Jan van de Laar Cor Scheepers 

1952     Jan van de Laar Gielus Biemans 

1953     Wim van Gerwen Martien Leenders 

1954     Wim van Gerwen Pieter Jonkers 

1955     Antoon Biemans Jan Egelmeers  

1956     Antoon Biemans Mary de Groot 

1957     Antoon Biemans Wim Scheepers 

1958     Antoon Biemans Wim van de Vossenberg 

1959     Antoon Biemans Theo v.d. Heuvel     

1960 Antoon Jaspers Judith de Groot - Ypenburg Wim Scheepers Jan v.d. Laar 

1961 Antoon Geerts Hilly Wesseldijk - Ypenburg Wim Scheepers Antoon Opsteen 

1962 Theodor v.d. Vossenberg  Anny Opsteen Wim van de Vossenberg Tonnie v.d. Vossenberg 

1963 Wim van de Vossenberg Dora van Asseldonk - van Overbruggen Wim van de Vossenberg Frits Verhoeven 

1964 Wim van de Vossenberg Dora van Asseldonk - van Overbruggen Wim van de Vossenberg Wim  Michels 

1965 Jacques van de Broek Jo Corstens Wim van de Vossenberg Wim  Scheepers J.zn. 

1966 Jacques van de Broek Jo Corstens Wim van de Vossenberg Jan van der Putten 

1967 Harrie Verhoeven Trees Verhoeven Wim van de Vossenberg Sjef  Egelmeers 

1968 Harrie Verhoeven Trees Verhoeven - van de Laar Wim van de Vossenberg Frans van der Burgt 

1969 Gerrit van Dinter Leni van Dinter - van Oosterwijk Wim van de Vossenberg Willie Scheepers Fr.zn 

1970 Gerrit van Dinter Leni van Dinter - van Oosterwijk Wim van de Vossenberg Willie v.d. Broek 

1971 Frits Verhoeven Cocky van Thiel - Martens Wim van de Vossenberg Jan Heesakkers 

1972 Frits Verhoeven Cocky van Thiel - Martens Wim van de Vossenberg Theo Geerts 

1973 Dirk Schouten Ad Schouten - Koop Wim van de Vossenberg Jan van Thiel 

1974 Dirk Schouten Ad Schouten - Koop Wim van de Vossenberg Wim van den Boom 

1975 Chris van Oijen Dora van Oijen - Cornelissen Wim van de Vossenberg Hans v.d. Crommenacker     

1976 Chris van Oijen Dora van Oijen - Cornelissen Wim van de Vossenberg Jan van Erp     
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Jaar Koning Koningin - Gemaal Deken Beschermheer Beschermvrouwe Ere-hoofdvrouw 

1977 Gerard Scheepers Riek Scheepers - Lotgerink Piet van Dinter Ferd. L.M. van Thiel 
 

Antje Ypenburg 

1978 Gerard Scheepers Riek Scheepers - Lotgerink Albert van den Eijnde Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1979 Graard van Erp Truus van Erp - van de Broek Ad Verhoeven Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1980 Graard van Erp Truus van Erp - van de Broek Ricus van Kessel Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1981 Jan van den Eijnde Jo van den Eijnde - van de Velden Wiljan Slits Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1982 Jan van den Eijnde Jo van den Eijnde - van de Velden Wichard Biemans Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1983 Piet van den Crommenacker Anna v.d.Crommenacker-v.d. Louw Eric van Gerwen Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1984 Piet van den Crommenacker Anna v.d.Crommenacker-v.d. Louw Herman Toonders Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1985 Gerrit Vogels Riek Vogels - van Gerwen Gerard Lemmens Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1986 Gerrit Vogels Riek Vogels - van Gerwen Toon Opsteen Ferd. L.M. van Thiel Bar.v.Harinxma thoe Slooten-Scheidius Antje Ypenburg 

1987 Wim Scheepers Diny Scheepers - de Groot Piet van Alphen Ferd. L.M. van Thiel Bar.v.Harinxma thoe Slooten-Scheidius Antje Ypenburg 

1988 Wim Scheepers Diny Scheepers - de Groot George van Gulick Ferd. L.M. van Thiel Bar.v.Harinxma thoe Slooten-Scheidius Antje Ypenburg 

1989 Gerrit van Dinter Leny van Dinter - van Oosterwijk Jos Berkers Ferd. L.M. van Thiel Bar.v.Harinxma thoe Slooten-Scheidius Antje Ypenburg 

1990 Gerrit van Dinter Leny van Dinter - van Oosterwijk Antoon Grassens Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1991 Sjef Egelmeers Maria Egelmeers - van der Wijst John Adriaans Ferd. L.M. van Thiel     

1992 Sjef Egelmeers Maria Egelmeers - van der Wijst Jos Pronk   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

1993 Harrie Verkampen Anneke Verkampen – Vogels Ton van Thiel   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

1994 Harrie Verkampen Anneke Verkampen – Vogels Joan van de Vossenberg    Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

1995 Toon van den Boom Mien van den Boom - Linders André Scheepers   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

1996 Toon van den Boom Mien van den Boom - Linders Ton Geerts   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

1997 Edwin van Dinter Toos van Dinter - van de Laar Stefan van Oosterwijk   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

1998 Edwin van Dinter Toos van Dinter - van de Laar Tiny van de Laar   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

1999 Wim van de Vossenberg Thea van de Vossenberg - Hubers Maikel de Groot   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2000 Wim van de Vossenberg Thea van de Vossenberg - Hubers Niels Opsteen    Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2001 Martien van den Eijnde Jolanda van den Eijnde - Coolen Wim van Oijen   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2002 Martien van den Eijnde Jolanda van den Eijnde - Coolen Anton van den Boom   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2003 Antoon van den Eijnde Francien van den Eijnde - Welten Louis Kuijpers   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2004 Antoon van den Eijnde Francien van den Eijnde - Welten Kneel van de Boom     Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2005 Coby v.d.Vossenberg-v.d.Eijnde Wim van den Eijnde John van Kessel   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2006 Coby v.d.Vossenberg-v.d.Eijnde Wim van den Eijnde Eric van der Putten   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2007 Antoon Grassens Stanny Grassens – van Creij Grad Welten   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2008 Antoon Grassens Stanny Grassens – van Creij Kees Opsteen   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2009 Albert van den Eijnde Petra van Wetten - van den Eijnde Joop van den Heuvel   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2010 Albert van den Eijnde Petra van Wetten - van den Eijnde Willem van den Eijnde   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2011 Frans van der Burgt Tonnie van der Burgt - Melis Joan van der Ligt   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2012 Frans van der Burgt Tonnie van der Burgt - Melis Rob van de Vossenberg   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2013 Albert van den Eijnde Petra van Wetten - van den Eijnde Jeroen Slits   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten  

2014 Albert van den Eijnde Petra van Wetten - van den Eijnde Pieter van Erp   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2015 Frans van der Burgt Tonnie van der Burgt - Melis Kinoe Verhoeven  Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten  
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Overzicht bestuursleden, kapiteins en reserve-kapiteins vanaf 1975 tot heden 

Jaar Voorzitter Deken-schrijver Deken-penningmeester Lid Lid Lid Kapitein res.kap. / 1e luitenant 

1975 Harrie Verhoeven Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel     Wim v.d. Vossenberg   

1976 Harrie Verhoeven Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel     Wim v.d. Vossenberg   

1977 Harrie Verhoeven Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel     Wim v.d. Vossenberg   

1978 Harrie Verhoeven Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel     Wim v.d. Vossenberg   

1979 Harrie Verhoeven Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel     Wim v.d. Vossenberg   

1980 Harrie Verhoeven Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel     Wim v.d. Vossenberg   

1981 Harrie Verhoeven Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel     Wim v.d. Vossenberg   

1982 Jan van Erp Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel Sjef Egelmeers   Wim v.d. Vossenberg   

1983 Jan van Erp Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel Sjef Egelmeers   Wim v.d. Vossenberg   

1984 Jan van Erp Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel Sjef Egelmeers   Wim v.d. Vossenberg   

1985 Jan van Erp Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel Sjef Egelmeers   Wim v.d. Vossenberg   

1986 Jan van Erp Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde   Sjef Egelmeers   Wim v.d. Vossenberg   

1987 Jan van Erp Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde   Sjef Egelmeers   Wim v.d. Vossenberg   

1988 Jan van Erp Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1989 Jan van Erp Dirk Schouten Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1990 Jan van Erp Antoon v.d. Eijnde Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1991 Jan van Erp Antoon v.d. Eijnde Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1992 Jan van Erp Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1993 Jan van Erp Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1994 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1995 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1996 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1997 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 

1998 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 

1999 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 

2000 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 

2001 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 

2002 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Ad Verhoeven Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 

2003 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Ad Verhoeven Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 

2004 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Ad Verhoeven Antoon v.d. Eijnde Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 

2005 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Ad Verhoeven Antoon v.d. Eijnde Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 

2006 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Ad Verhoeven Antoon v.d. Eijnde Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 

2007 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Ad Verhoeven Anton v.d. Boom Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 

2008 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Ad Verhoeven Anton v.d. Boom Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 
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Overzicht bestuursleden, kapiteins en reserve-kapiteins vanaf 1975 tot heden 

Jaar Voorzitter Deken-schrijver Deken-penningmeester Lid Lid Lid Kapitein res.kap. / 1e luitenant 

2009 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Ad Verhoeven Anton v.d. Boom Frans v.d. Burgt Frits Verhoeven 

2010 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Ad Verhoeven Ton van Thiel Frans v.d. Burgt Frits Verhoeven 

2011 Wim van Oijen Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Ad Verhoeven Ton van Thiel Frans v.d. Burgt Frits Verhoeven 

2012 Wim van Oijen Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Ad Verhoeven Ton van Thiel Frans v.d. Burgt Frits Verhoeven 

2013 Wim van Oijen Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Ad Verhoeven Ton van Thiel Frans v.d. Burgt Frits Verhoeven 

2014 Wim van Oijen Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Ad Verhoeven Ton van Thiel Frans v.d. Burgt Frits Verhoeven 

2015 Ad Verhoeven Rob v.d. Vossenberg Albert v.d. Eijnde Ton van Thiel   Frans v.d. Burgt Frits Verhoeven 

 


