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Sint Jorisgilde Gemert
 Gildejaarverslag  2016 

 

Voorwoord 
 

Beste gildebroeders en gildezusters, 
 

Het gildejaar 2016 is weer ten einde en zoals gebruikelijk blikken wij graag even met jullie terug naar wat er 

allemaal voorbij is gekomen in het afgelopen Gildejaar. 
 

Ongeveer 3 jaar geleden zijn wij begonnen met het kijken naar de verjonging binnen ons Gilde. Er werd een 

project gestart vanuit de Federatie en  Kring Peelland genaamd “Het Gilde op weg naar 2025”. Als we over 

100 jaar nog gilden willen hebben in Gemert en ver daarbuiten moet dit project er onder andere voor zorgen 
dat we niet verder vergrijzen in de toekomst. 

Met trots  mochten wij  in 2016 tijdens de optrekdag, naast onze jonge nieuwe deken, ook nog twee nieuwe 

jonge vendeliers begroeten binnen ons gilde, namelijk Koen Mickers (leeftijd 20 jaar) en Joris van de 
Heuvel (leeftijd 21 jaar).  

We zijn als gilde hiermee ook een nieuwe weg ingeslagen en hopen dat we in de nabije toekomst nog meer 

jeugd mogen en kunnen begroeten binnen ons gilde, want de jeugd heeft de toekomst. 
 

Uiteraard zijn we natuurlijk als Sint Jorisgilde ook weer aanwezig geweest bij diverse gildefeesten en 

talrijke andere activiteiten. Denk hierbij aan het Gouden Priesterfeest van Pastor Bonten, onze optrekdag 

met alle jubilarissen en de verkiezing van de nieuwe deken Steef Huijben uit Elsendorp. De helaas wat natte  
Historische Optocht van het Boerenbondsmuseum, de Taptoe van het Jachthoorn en Trompetterkorps die we 

mochten openen met een vendelgroet, de jaarlijkse processie naar Handel met Hemelvaart en uiteraard het  

opluisteren van de H. Mis in Zorgcentrum Ruijschenbergh. De gildefeesten in Vlierden en Sittard mogen we 
uiteraard niet vergeten. Helaas kon door omstandigheden het driejaarlijkse verbroederingsfeest met de 

andere twee gilden uit Gemert -Bakel, dat nu door ons zou worden georganiseerd, niet doorgaan maar dit 

feest wordt in 2017 alsnog gehouden. 
Ook de jaarlijkse fietstocht met BBQ en het jeu de boules waren weer gezellig en werden goed bezocht door 

de gildebroeders en gildezusters. 

Hoogtepunten in het afgelopen Gildejaar waren onder andere de opluistering van H. Mis bij de Paters van de 

Heilige Geest in Gennep. Dit werd door onze gildebroeders en de paters als mooi en gezellig ervaren. 
Wederom waren ook de optredens van het toneelstuk “Van Wôr Ik Ben”, waar onze acteurs niet meer bij 

weg zijn te slaan met al hun talenten, een groot succes. Ook was de Kapellekeswandeltocht in de 

griebelgrauw, dit jaar op 2
e
 kerstdag, gezellig en is onze Sint Joriskapel weer goed bezocht. Er werd ook 

weer de nodige soep, koffie en andere versnaperingen verkocht voor het goede doel. 

 

Helaas moeten we ook een moment stilstaan bij het afscheid van gildebroeder Wim Scheepers die ons na 

ruim 50 jaar gildebroederschap is ontvallen. Wim was een gildebroeder in hart en nieren en hij stond ook  
altijd klaar voor wat hij zelf altijd zei: ZIJN SKUT.  

 

Ook wil ik via deze weg alle zieke gildebroeders en gildezusters heel veel sterkte wensen en veel 
beterschap. Al met al kunnen we weer terugkijken op een mooi gildejaar waarin we met zijn allen wederom 

hebben laten zien wat Broederschap is en inhoudt.  

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage in het afgelopen gildejaar.  
Wij hopen dat we deze Broederschap ook weer mogen terugzien in het komende gildejaar met nieuwe 

hoogtepunten, want samen optrekken is het mooiste wat er binnen een gilde kan gebeuren!! 

 

Veel leesplezier met dit jaarverslag 2016. 
 

Namens het bestuur, 

Sint Jorisgilde Gemert,  

Deken-schrijver, Rob van de Vossenberg 
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 Sint Jorisgilde Gemert
 Gildejaarverslag  2016 
 
De samenstelling van de gildeformatie per 31 december 2016: 
 

 

Naast de actieve leden van de formatie bestaat 

het Sint Jorisgilde ook uit ouderlingen.  

In 2016 had het gilde in totaal 100 ouderlingen. 

 

Het totaal aantal leden bij het Sint Jorisgilde is:  

 

Formatie :   39 leden 

Ouderlingen : 100 leden  

Totaal  : 139 leden 
 

Het bestuur bestond in 2016 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 2016: 

12 mei: Wim Scheepers, 68 jaar 

 

 

 

Leuk weetje per 31-12-2016: 

De gemiddelde leeftijd van de formatieleden is 51 jaar en de gemiddelde leeftijd van de ouderlingen is 62 jaar. 
Gemiddelde leeftijd alle leden is 59 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 Rob van de  Vossenberg 2012 

Nieuwe deken Steef Huijben 2016 

Staande deken Kinoe Verhoeven 2015 

Afgaande deken Pieter van  Erp 1997 

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 Joan van der Ligt 2011 

Vendelier Jos Berkers 1989 

Vendelier Theo van  Gerven 1995 

Vendelier Joris van den Heuvel 2015 

Vendelier John van  Kessel 2005 

Vendelier Gerard Lemmens 1985 

Vendelier Koen Mickers 2015 

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 
1993 

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

 

Voorste rij knielend: Tamboers Albert v.d. Eijnde, Grad Welten, Toon Opsteen en Pieter van Erp 

 

Staande vlnr: kapitein Frits Verhoeven, John van Kessel, Joan van de Vossenberg, Toon van den Boom, Martien van 

den Eijnde, Jan van Thiel, Sjef Egelmeers, Joop van den Heuvel, Rob van de Vossenberg, Koning Frans van der 

Burgt, Koningin Tonnie van der Burgt, Ton van Thiel, Mari de Groot, John Adriaans, nieuwe deken Steef Huijben, 

Louis Kuijpers, Kinoe Verhoeven, Wim van Oijen, Hans van den Crommenacker en Gerard Lemmens. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De jubilarissen 2016:  

Louis Kuijpers 12½ jaar, Harrie Verkampen 50 jaar, Teun Opsteen 25 jaar,  

Anna Bouw 70 jaar en John Adriaans 25 jaar 

De formatie 2016 met de nieuwe deken Steef Huijben 

Koningspaar 2015-2017,  

Frans en Tonnie van der Burgt 
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Sint Jorisgilde Gemert 
Januari 

 

05 Nieuwjaarsreceptie college B&W Gemert-Bakel in de Dompelaar Elsendorp. 

Deze nieuwjaarsreceptie werd namens ons gilde bezocht door Koning Frans van der Burgt, koningin Tonnie van der 

Burgt, voorzitter Ad Verhoeven, waarnemend kapitein Frits Verhoeven, waarnemend 1e luitenant Wim van Oijen,  

deken-schrijver Rob van de Vossenberg en deken-penningmeester Albert van den Eijnde. 

 
10 Kringschutters - jaarvergadering in Asten. Geen deelname 

 

19 Volkstuinvereniging Doonheide, jaarvergadering in Café De Sport Molenstraat Gemert. Bezocht door voorzitter 

Ad Verhoeven 

 

22 Winteravond in De Commanderij van gildebroeder Pieter Penninx (hazenpeper) 

Door stevige inspanningen van onze gildeschutter Sjef Egelmeers 

kwam het gilde weer in bezit van een aantal door hem geschoten 

hazen. Maandenlang struinde hij door bossen van het Brabantse land 

om ergens een haasje te schieten. Volgens Sjef zitten er momenteel 

niet zoveel hazen meer in de regio, reden om ook eens in de bossen 
van West-Brabant te kijken. Al met al is het hem weer gelukt om aan 

gildekok Hans van der Crommenacker een voldoende aantal 

schoongemaakte hazen af te leveren zodat Hans de pannen op het vuur 

kon zetten.  
Deze kweet zich dan ook uitstekend van zijn taak om de hazen in 

topconditie te presenteren aan de hongerige magen van ons gilde. 

Alom tevredenheid over deze culinaire invulling van de 

winteravondbijeenkomst.  

We hopen dat er nog veelvuldig hazen voorbij komen op de jachtvelden van Sjef die geschikt blijken voor Hans om 

hier zijn meesterstukje van te maken. We bereiden er ons weer graag op voor. 

 
23 Optrekdag Sint Antonius en Sebastianusgilde. 

Ons gilde bezocht de receptie om de felicitaties over te brengen aan de jubilarissen Koningin Nelly Krol van den  

Oever, Harrie van Zoggel, Leo van den Elsen en uiteraard de nieuwe deken Roel van Lijssel uit De Mortel.  

Ook waren diverse gildebroeders van ons gilde aanwezig tijdens de Gildemis. 

 

24 Kringvendeliers jaarvergadering in zaal van Bracht Aarle-Rixtel waarbij van ons gilde enkele vendeliers aanwezig 

waren. 

 

31 Kringtamboers jaarvergadering zaal van Bracht Aarle-Rixtel waarbij van ons gilde aanwezig waren Albert van den 

Eijnde en Pieter van Erp. 

 

Februari 
 

18 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 toekomstige programma. Tevens werd er gestemd over bestuurslid 

Ton van Thiel omdat zijn termijn was verstreken. Hij is door de formatie weer benoemd tot bestuurslid voor een 

periode van vier jaar. Daarnaast werd er ook gestemd over 

toelating van twee nieuwe ouderlingen, namelijk Joris van 

den Heuvel en Koen Mickers. Ook zij werden door de 

formatie goedgekeurd als volwaardige gildebroeders. Zij 

zullen later tijdens onze optrekdag in vol ornaat worden 

gepresenteerd als nieuwe vendeliers.  

 
29 Afscheidsreceptie van burgemeester Jan van Zomeren, 

die na een termijn van 5 jaar zijn functie in Gemert-Bakel  

beëindigd. Het Sint Jorisgilde heeft daar, samen met ons 

zustergilde en het Sint Willibrordusgilde uit Bakel, een 

gezamenlijke vendelgroet gebracht. Het koningspaar van 

ons gilde en de aanwezige gildebroeders hebben de receptie 

bezocht om de scheidende burgemeester het allerbeste te 

wensen voor de toekomst. 
Burgemeester van Zomeren en Senna 

De haas kiest het hazenpad 
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Maart 

 

5 Jaarvergadering Kring Peeland. Bezocht door Frans van der Burgt, Ad Verhoeven en Rob van de Vossenberg. 

 

6 Buitencomparitie in De Mortel in Het Anker. Het was een gezellig samenzijn. 

 

24 Jaarvergadering Kringstandaardruiters in het gildehuis te Bakel, bezocht door Frits Verhoeven, voorzitter 

standaardcommissie van de Kring Peelland. 

 

29 Gemeentelijk gildebesturen-overleg in de Gildekamer van het Sint Willibrodusgilde in Bakel.  
Delegaties van de drie besturen van de gilden uit de gemeente Gemert-Bakel komen regelmatig bijeen om de 

gezamenlijke activiteiten te bespreken en de onderlinge gemeentelijke broederschap verder te ontwikkelen en te 

versterken. 

 

31 Buitencomparitie Koks.  

De kokseieren vliegen je om de oren tijdens deze 

bijeenkomst in de Kokse Hoeve bij Wim en Lina van 

den Boom. 

In ons “tweede” gildehuis voelt ons gilde zich geheel 

welkom. Ondertussen bespreken we ook nog de gang 

van zaken in en rondom het gildeleven van de rode 
gildebroeders. Bijzonder moment was toch wel dat dit de 

laatste avond was dat Wim zelf als eigenaar nog achter 

de bar stond. De nieuwe uitbater, Peter Beniers, heeft 

zich in de loop van de avond aan de gildebroeders en 

gildezusters voorgesteld waarbij hij de verwachting 

uitsprak dat de band tussen de Kokse Hoeve en het Sint 

Jorisgilde hecht mag blijven. 
 

April 

 

16 Verzujken.  
Wederom verzujken we alle gildeleden om naar de 

optrekdag te komen; de viering van de patroonheilige 

Sint Joris van ons gilde.  

Eigenlijk een overbodige actie omdat iedereen al op de hoogte is van deze belangrijke dag, maar toch wil bijna 

niemand van ons gilde deze dag overslaan. Het blijft een vruchtbare dag om in de thuissituatie van de leden binnen te 

komen en allerlei ervaringen uit te wisselen, zowel in het algemeen als ook over het gilde. Waardering over en weer 

over dit oude gebruik om  iedereen persoonlijk te bezoeken. Dit blijven we zeker doen. 

  

17 Gouden Priesterfeest pastor Bonten.  

Wij hebben als gildeformatie samen met ons zustergilde en het gilde 

uit Bakel de plechtige Eucharistieviering in de kerk van Sint Jans 

Onthoofding opgeluisterd ter gelegenheid van het vijftigjarig 
priesterjubileum van pastor Bonten en na afloop op het grasveld voor 

de kerk een gezamenlijke vendelgroet gebracht. Nadien bezocht een 

kleine delegatie van ons gilde de receptie in Handel.    

 

21 Presentatie bij Vrouwen Samen Sterk in Handel over de Gemertse 

gilden en het Sint Jorisgilde in het bijzonder. De presentatie werd 

verzorgd door Wim van Oijen in bijzijn van koningspaar Frans en 

Tonnie van der Burgt en het “gruun” koningspaar Nico en Nellie 

Krol. 

 

23 Optrekdag  Sint Jorisgilde 
Dit jaar was het traditionele ontbijt bij de waarnemend kapitein 

Fits Verhoeven en zijn vrouw Dina en als dank kregen zij een 

vendelgroet van onze vendeliers ondersteund door de tamboers. Na 

de vendelgroet zocht men niet naar de kortste tocht naar gildehuis 

Dientje, maar naar de meest broederbegripsvolle keuze. Het gilde 

bracht in de vroege ochtend een vendelgroet aan haar zieke 

gildebroeder Wim Scheepers. Samen met zijn vrouw Diny en zijn 

voltallige gezin genoot Wim met volle teugen van dit verrassende 

cadeautje van zijn gilde. Een betere ochtendstart kun je als gilde 

niet bedenken.  

Koningspaar voor Kokse Hoeve 

Pastor Bonten ontvangt vendelgroet 

Wim bedankt de vendeliers  

voor vendelgroet 
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In de gildemis ging pastor Bonten ons voor terwijl het 

dameskoor tekende voor de muzikale omlijsting. De 

vendelgroet aan pastoor Bonten kwam goed uit de verf en ook 

onze huidige burgemeester van Diessen bleek tevreden over 

zijn vendelgroet. Ook vanuit het Sint Jorisgilde alom 

tevredenheid over de invulling van onze burgervader die met 

verve het gilde en zijn jubilarissen wist toe te spreken.  

Om twaalf uur vindt altijd de stemming plaats voor een 

nieuwe deken en deze keer kwam er de naam van een 
verrassende nieuwe deken op het antieke stemkistje te staan. 

Sjerpendrager Mari de Groot en zijn vrouw Coby zagen dat 

hun kleinzoon Steef de keuze van het gilde bleek. Mari, die 

zelf zestig jaar geleden de nieuwe deken was, wilde dit 

jubileum in stilte voorbij laten gaan maar dat lukte zo echt 

niet. 

 

Dit bleek eveneens bij 

gildebroeder Jan van Erp. Zijn 

40 jarig lidmaatschap bij de 

rooi skût wilde zijn gezin niet 
onopgemerkt voorbij laten 

gaan en men verraste hem met 

hun volledige aanwezigheid. 

Zo kregen gelukkig alle 

jubilarissen de verdiende 

aandacht.   

Louis Kuijpers mocht, als 

koperen jubilaris, genieten van 

de waardering voor zijn inzet 

bij de organisatie van de 

dagjes Koks. Zilveren jubilaris John Adriaans kreeg zeker waardering voor zijn terugkeer bij het gilde als actief 
gildebroeder en zijn invulling bij het begeleiden van zijn zoon Senna als een gewaardeerd jeugdtamboer. Een andere 

jeugdtamboer die ook de waardering van het gilde 

verdient is Teun Opsteen, ondertussen 25 jaar bij het 

gilde. Hij bracht de dodenmars binnen bij het Sint 

Jorisgilde en wist het niveau van de tamboers op peil te 

brengen en te houden. Een bijzondere prestatie. Zeker is 

er ook waardering voor de prestaties van gouden 

jubilaris Harrie Verkampen. Soms zijn deze ook goud 

waard voor het gilde. Je moet een gegeven paard niet in 

de bek kijken, maar dat gaat men wel doen want Harrie 

bood een paard van het Boerenbondsmuseum aan. Dit 

mag het gilde dan altijd gebruiken mits er een geschikte 
standaardruiter gevonden wordt. Zeventig jaar bij het 

gilde viert Anna Bouw - Francissen. Haar familie was in 

grote getale aanwezig om dit samen met haar te vieren. 

Haar aanwezigheid bleef dus in het geheel niet 

onopgemerkt. Het gilde is trots om zo’n levendige 

jubilaris in haar midden te hebben. 

In de namiddag volgt de tocht naar het verre 

Elsendorp, want dat is de woonplaats van de 

nieuwe deken. Gebruikelijk is dat het gilde de 

afstand naar de nieuwe deken te voet aflegt, 

maar om tijd te winnen werd de hulp 
ingeroepen van de Polder Express bestuurd 

door Jan Geerts uit het rooie gildegeslacht. 

Uitgerust kwamen de gildebroeders aan bij de 

nieuwe deken Steef Huijben waar hen een 

vrolijke ontvangst ten deel viel. Door het 

lichaam van Steef loopt volop rood 

gildebloed want zowel opa Mari als opa Jos 

Huijben, gildebroeder bij het Sint 

Agathagilde in Boekel, zijn zeer actief bij het 

gildewezen betrokken.   

Uitstappen voor wandeltocht naar nieuwe deken 

Jubilarissen John, Louis, Teun, Harrie en Anna 

Vendelgroet voor wereldlijk gezag, burgemeester van Diessen 

Vaandrig Hans legt eed van trouw af 
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Na de installatie van Steef vertrok het gezelschap weer 

richting Gemert, waarbij ook de nieuwe vendeliers Joris van 

den Heuvel en Coen Mickers flink aan de bak moesten. Zij 

kregen tijdens het brengen van de diverse vendelgroeten 

meteen een goede vuurdoop want men had regelmatig de 

wind stevig op de kop. 

Het was voor het Sint 

Jorisgilde weer een 

prachtige optrekdag met 

haar jubilarissen en haar 
nieuwe gildebroeders 

Steef, Joris en Koen.  

 

 

24 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.  

Helaas zat het weer niet mee en viel de drukte  

langs de route tegen, ondanks alles waren we als Gilde goed vertegenwoordigd en 

hebben we ons weer goed laten zien.  

 
26 Uitreiking Koninklijke onderscheidingen aan gildebroeders Wim Adriaans en 

Theo van Gerven 

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 26 april 2016 werden twee gildebroeders 

van ons gilde blij verrast met een koninklijke onderscheiding.  

Theo van Gerven, onze vendelier, werd tegen het middaguur in het clubgebouw 

van GAC (Gemertse Atletiek Club) ontvangen door familie, vrienden en 

bekenden. Even later stapte daar burgemeester van Diessen binnen met een 

heugelijke mededeling voor Theo. Na zijn speech kwam hij tot de conclusie dat 

het de koning heeft behaagd om Theo een koninklijke onderscheiding uit te 

reiken als lid in de orde Oranje-Nassau.  

Ook onze ouderling Wim Adriaans kreeg de koninklijke onderscheiding als lid 
in de orde 

Oranje-

Nassau 

uitgereikt 

door de 

burgemees

ter. Dit 

gebeurde in gemeenschapshuis De Sprank in de 

Mortel. Wim meende dat hij moest komen omdat 

een lid van de biljartclub een lintje zou krijgen, 

maar het bleek dat Wim zelf de gelukkige was. 

Het Sint Jorisgilde bracht beide koninklijke 
gildebroeders ’s-avonds een vendelgroet en onder 

het genot van een drankje konden de 

gildebroeders Theo en Wim feliciteren.  

 

27 Riddertaptoe J&T.  

Dit jaar organiseerde het Gemertse Jachthoorn en Trompetterkorps op Koningsdag een taptoe die wij samen met ons 

zustergilde hebben opgeluisterd.  Gezamenlijk trokken zij op vanuit de kasteeltuin, die voor deze gelegenheid was 

opengesteld, om de taptoe te openen. Na afloop sloten de vendeliers de prachtige taptoe af met een vendeldemonstratie 

tijdens het spelen van het lied “Brabant” van Guus Meewis. Helaas voor de organisatie speelde hier de weergoden niet 

mee zodat de bezoekers hun toevlucht moesten zoeken onder de paraplu’s  

 
Mei. 

 

05 Hemelvaartsdag - Processie Gemert – Handel.  

Als Sint Jorisgilde begeleiden we vanuit Handel de pastor die de 

processie-gangers tegemoet loopt. De organisatie van deze processie ligt 

al eeuwenlang in handen van de oudste vereniging van Gemert, namelijk 

het Onze Lieve Vrouwe Broederschap. Het gilde luistert de H. Mis in het 

processiepark op. Een mooi gebeuren wat nu al diverse jaren een gebruik 

is geworden bij ons gilde.  

Wij als Gilde houden deze traditie graag  in ere. 

De tamboers Senna, Toon, 

Grad en Pieter 

Steef temidden van grootouders Mari en Cobi 

Nieuwe deken  

Steef Huijben  

Gedecoreerde Theo met  

zijn vrouw Mariet 

Gedecoreerde Wim met zijn vrouw Paulina 

Processiepark Handel 
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12 Overlijden gildebroeder Wim Scheepers.  

Onze gildebroeder Wim Scheepers is overleden. Hij heeft de ongelijke strijd niet kunnen 

winnen.  

Wim, in 1947 geboren als zoon van vendelier Janus Scheepers en Hendrika van Dijk, 

werd in 1965 gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Na zijn dekenschap werd 

Wim luitenant van het gilde. Toen hij in 2015 vijftig jaar gildebroeder was, werd hij 

tijdens de optrekdag als gouden jubilaris gehuldigd en kreeg hij van Kring Peelland de 

oorkonde met de daarbij behorende kring-onderscheiding. Hij was daar terecht trots op.   

Wim was een gildebroeder in hart en nieren. Altijd was hij present als er iets bij het Sint 

Jorisgilde te doen was. Hij heeft enorm veel voor het gilde betekend en altijd kon men 
een beroep op hem doen. Wij denken hierbij onder andere aan zijn taak als reserve-

vaandrig. Vroeg je Wim om het gildevaandel te dragen dan was hij altijd beschikbaar. 

Wim hielp de kornet als kornetsknecht bij het opzadelen en aftuigen van het paard en als 

het nodig was begeleidde hij hen. Wim maakte samen met zijn vrouw Diny deel uit van 

de werkgroep die tijdens de gildefeesten de tentoonstellingen inrichtte. Wim droeg tijdens 

het door het Sint Jorisgilde georganiseerde gildefeest Kring Peelland in 2010 trots het kring-vaandel. Tijdens de bouw 

van de Sint Joriskapel verrichtte Wim de nodige 

hand- en spandiensten en hij stak ook zijn handen 

uit de mouwen als er in de tuin van de kapel 

gewerkt moest worden. Van 1987 tot 1989 was 

Wim koning en Diny koningin van het Sint 
Jorisgilde en schoot hij zich in die periode ook nog 

een keer als kring-koning. 

Een van de hoogtepunten van Wim en Diny was 

hun reis naar Rome waarbij hij als gildebroeder in 

audiëntie werd ontvangen door de paus en 

waarvoor hij het gildevaan uitspreidde waarna de 

paus er overheen liep. 

Kortom, Wim was iemand waar je altijd een beroep 

op kon doen. 

 

16 Begrafenis Wim Scheepers met volledige gilde-
eer. Vele gildeleden waren aanwezig bij het afscheid van Wim. De bijna voltallige formatie bracht Wim naar zijn 

laatste rustplaats. Ook delegaties van de gilden uit Gemert-Bakel brachten Wim de laatste eer. 

 

22 Opluisteren H. Mis Paters van de Heilige Geest in Gennep 

In het verleden, toen 

de paters nog hun 

domicilie hadden in 

het kasteel van 

Gemert, bracht het Sint 

Jorisgilde veelvuldig 

een bezoek aan de 

paters.  
Ook maakte het gilde 

verschillende keren 

gebruik van het 

prachtige park en de 

landerijen rondom het 

kasteel voor 

gildefeesten. We 

denken dan onder 

andere aan het 

Landjuweel in 1972 en 

de gildefeesten in 2000 
en 2010.  

De gastvrijheid van de 

paters was groots. Het 

Sint Jorisgilde heeft bij 

het afscheid van de paters uit Gemert op 23 mei 2010 nog een vendelgroet gebracht in het kasteelpark. De band tussen 

het Sint Jorisgilde en de paters was stevig, reden om hen eens te bezoeken in het Spiritijnenhof te Gennep. 

We zijn met een mooie delegatie naar Gennep afgereisd om bij de Paters de H. Mis op te luisteren en werden daar 

keurig ontvangen met een kopje koffie. Na de H. Mis is er nog gezellig gebuurt. Al met al een mooie zondagmorgen en 

zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Hoogtepunt voor Wim: Paus loopt over gildevaan 

De gildebroeders rondom het altaar tijdens H.Mis in Gennep 

Wim Scheepers 
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27 Opluisteren H. Mis woon-zorgcentrum Ruijschenbergh om 19 uur.  

Konden we voorheen met het voltallige gilde de H. Mis in Zorgcentrum Ruijschenbergh opluisteren, nu kan dit 

vanwege beperkte ruimte slechts met een beperkt aantal gildebroeders. Een grote ruimte is als gebedshuis ingericht. De 

opkomst van de ouderen is er niet minder om, telkenmale volledig bezet. Ons gilde is blij dat er zo’n grote opkomst is, 

we blijven met zoveel mogelijk leden deze viering opluisteren. We kunnen, staande achter het altaar,  het gebeuren 

goed volgen en een mooie bijdrage leveren aan deze viering. De vendelgroet in de tuin en het gezamenlijke kopje 

koffie daarna is telkens weer een genot voor de senioren. We hopen dit nog lang te mogen doen. 

 

28 Gildebroeder Jo van Schalen 80 jaar. Bezocht door ons koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt. 

 
Juni. 

 

12 Kringgildedag Peelland Sint Willibrordus Vlierden.  

Het leek er even op dat we dit jaar geen Kringgildedag van Kring Peelland zouden hebben, maar de gildebroeders van 

het Sint Willibrordusgilde uit Vlierden wisten in een korte tijd toch een Gildefeest te realiseren. Dit was meteen voor 

ons Gilde de kennismaking met het 

Gildefeest nieuwe stijl zoals het er in de 

toekomst uit moet gaan zien. De dag 

begon mooi zonnig en de optocht door de 

straten van Vlierden was dan ook zoals 

altijd een mooi schouwspel voor 
deelnemende gilden en het publiek. 

Helaas brak na de massale opmars de 

hemel open en kwam de regen met 

bakken naar beneden. Dit betekende dat 

alle wedstrijden die op het programma 

stonden geen doorgang konden vinden. 

Gelukkig bleef het in de tent ondanks het 

weer nog lang druk en gezellig. 

Uiteindelijk kwamen we toch thuis in 

Gemert met een mooie 4e prijs behaald in 

de optocht.  
 

18. Bezoek ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag aan Riek Vogels - van Gerwen door koningspaar  

Frans en Tonnie van der Burgt en 1ste luitenant Wim van Oijen. 

 

27 Gildebesturenoverleg bij Dientje.  

Samen met ons zustergilde en de Vriendenkring Gemertse Gilden nemen we de onderlinge contacten door. We hopen 

hier nog jaren plezier van te kunnen ondervinden. 

 

Juli. 

 

17 Koningschieten  Gemert..  

Wij als Sint Jorisgilde Gemert waren dit jaar als zustergilde te gast bij het Sint Antonius 
en Sint Sebastianus gilde, ook wel bekend als de Gruun Skut. De gildebroeders kwamen 

al vroeg bijeen in het gildehuis Dientje waarna we in formatie vertrokken naar de 

Keizer om ons zustergilde op te halen voor de H. Mis. Nadat de gildebroeders de 

erwtensoep met zult hadden genuttigd gingen we in formatie met het zustergilde naar 

Koks alwaar de strijd om het schieten op de vogel voor een “gruune” koning van het 

Sint Antonius en Sebastianusgilde begon. Na ongeveer 100 schoten kwam de vogel al 

naar beneden en werd 

de nieuwe koning 

bekend. De komende 

twee jaar mag Jan van 

Katwijk zich koning noemen samen met zijn vrouw 
Toos van Katwijk als zijn koningin aan zijn zijde.  

Na zijn installatie mocht Jan de drie zilveren kruisen 

uitreiken aan de rooie gildebroeder Johan van de Ligt 

en de gruune gildebroeders Joost van Zeeland en Ben 

Maas. De prijs voor dagkoning werd behaald door 

Doré Penninx. Om bij de tijd te blijven kregen Grad 

Welten, Martien van den Eijnde en Judith Maas ieder 

een horloge uitgereikt. 

Na wat kleine regenbuien kunnen we toch weer met 

zijn allen terugkijken op een mooie dag. 

Een natte bedoening tijdens Kringgildedag Vlierden 

Vendelgroet voor het gruun koningspaar 

Jan en Toos van Katwijk 
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Augustus. 

 

13 Maria Hemelvaart te Handel.  

Delegatie van ons gilde luistert dit op samen met ons zustergilde. In processie trokken we door het park van de 

Handelse kerk. 

 

27 Gepland Verbroederingsfeest, samen met het Sint Antonius en Sebastianusgilde en het Sint Willibrodusgilde uit 

Bakel, is vanwege overlijden gildebroeder oud tamboer Pieter Verbakel van het Gemertse zustergilde niet doorgegaan. 

 
29 Uitvaart Pieter Verbakel van het Sint Antonius en Sebastianusgilde. 

Een delegatie van ons gilde heeft de begrafenis bijgewoond van de 82-jarige tamboer Pieter Verbakel van ons 

zustergilde.  

 

September 

 

01 Najaarsvergadering van ons gilde.  

Het gilde staat stil bij hetgeen er door ons gilde het afgelopen jaar is verzorgd en kijkt naar het programma voor de 

komende tijd.  

 

10 Fietstocht en Barbecue.  Traditioneel wordt er 
in de maand september voor de actieve 

gildebroeders en de ouderlingen een fietstocht 

door de mooie omgeving van Gemert 

georganiseerd. De deelname van de ouderlingen 

heeft daarbij de overhand. 

Dit jaar was het vertrek- en eindpunt bij onze 

gastvrije tamboer Grad Welten en zijn vrouw 

Birgit.  

Vooraf gegaan door organisator Ton van Thiel 

reden we richting zijn huis in Deurne waar zijn 

partner Carola en haar ouders ons van harte 
welkom heetten voor een kopje koffie, een sapje 

of een biertje, met iets lekkers. 

Bij terugkomst aan de Leemskuilenweg bleek de 

barbecue al te gloeien waardoor men kon 

beginnen aan het versterken van de inwendige 

mens. Tussendoor werden er natuurlijk allerlei spannende 

verhalen doorgegeven over de skut en andere belangrijke 

zaken. Het was wederom een mooie en gezellige dag en avond 

met dank aan Grad en Birgit.  

 

12 t/m 18 Toneelstuk van “Van Wôr Ik Ben”.  

Hier hebben we met een groot aantal gildebroeders van ons 

Gilde vier schitterende voorstellingen gespeeld en ons als gilde 

magnifiek gepresenteerd. Net als in 2015 waren het weer mooie 

voorstellingen en  wij als Sint Jorisgilde vonden het een eer om 

hier aan mee te mogen doen en we zijn er ook enorm trots op.  
 

25 Koningschieten door de Vriendenkring Gemertse gilden 

Veertig jaren 

geleden is de 

“Vriendenkring van de Gemertse Gilden” opgericht bij notaris Verspeek 

met als doel beide Gemertse gilden financieel te ondersteunen en te 

promoten. Er werden toen 25 nieuwe leden ingeschreven. Tot op de dag 

van vandaag krijgen beide gilden regelmatig een financiële bijdrage van 

de Vriendenkring voor verschillende activiteiten of speciale aankopen. 

Wij als Sint Jorisgilde zijn hun daar erg dankbaar voor. 

Reden om dit jaar het jubileum op een bijzondere wijze te vieren en dat 

deed men door bij de Kokse Hoeve te schieten voor een jubileumkoning. 
Een-en-twintig leden van de kring, al dan niet vergezeld van hun partner, 

hadden zich opgegeven voor de viering. Vele gildebroeders van het Sint 

Jorisgilde en het zustergilde waren aanwezig om dit evenement op te 

luisteren en mee te werken aan de organisatie. Driemaal trokken gildebroeders en schutters rond de schietboom, zoals 

ook in het echt gebeurt.  

Rustpauze in Deurne tijdens fietstocht 

Gezellig samenzijn tijdens fietstocht en barbeque 

Jubileumkoning Jos Veendrick, 

kapitein Frits en koning Frans 
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De schutsboom werd bevrijd van gevaar door het lossen van schoten door de beide koningsparen. De vogel op de 12 

meter hoge schutsboom werd flink geraakt. Misschien wat vroeg, maar bij het 58ste schot viel het laatste stukje van de 

vogel naar beneden en keek Jos Veendrick uit de Deel verbouwereerd om zich heen omdat hij zich tot jubileumkoning 

had geschoten. Hij hoefde geen beloften af te leggen, zoals een echte koning moet doen, maar kreeg door onze koning 

Frans van der Burgt de jubileum koningsmedaille omgehangen. Het was een gezellige en geslaagde middag met de 

nodige buurt en een hapje en een drankje. Het was zeker een versteviging van de onderlinge band tussen de 

Vriendenkring en de beide gilden. 

 

Oktober 

 
08 Hoofdliedendag in s’Hertogenbosch.  

Van ons gilde bezocht het Koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt, kapitein Frits Verhoeven en voorzitter Ad 

Verhoeven de hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. Normaliter gaat de nieuwe deken 

mee tijdens deze dag om indrukken op te doen over het gehele gildewezen, maar in de plaats van onze nieuwe deken 

Steef Huijben, die helaas was verhinderd, ging deze keer onze voorzitter mee. 

 

13 Buitencomparitie  in Handel, in het Vossehol. Hier  bespreken we ook nog de gang van zaken in en  

rondom het gildeleven van de rode gildebroeders.  

 

13 Zesennegentigste verjaardag van ouderling Anna Bouw-Francissen. Bezocht door koningspaar Frans en Tonnie. 

     
23 Sittard Oktober-Gildefeest.  

Voor de vierde maal neemt ons gilde hieraan deel. Dit 

jaar gingen we met een volle bus samen met onze 

gildevrienden van het Sint Willibrordus Gilde uit 

Bakel. Wederom mogen we spreken van een 

geslaagde gildedag. De optocht door de stad  levert 

dermate veel enthousiasme op vanuit de toeschouwers 

naar de deelnemers dat we er weer een jaar tegen 

kunnen. Nergens maakten we dit nog zo mee. Applaus 

voor Sittard.  

 
30 Kringjaarvergadering boogcommissie in Asten. 

Deze vergadering werd bezocht door de boogschutters 

Jan van Erp en Jan van Thiel. 

 

November 

 

5 Najaarsvergadering Kring Peelland. Bezocht door delegatie van bestuur en koning/kapitein Frans van  der Burgt. 

 

18 Jeu de boules bij de Driester in Gemert.  

Een enthousiaste groep gildeleden nam hieraan deel. Ook kwam er een winnaar naar voren, namelijk onze koning 

Frans van der Burgt. Hij verzamelde het meest aantal punten zodat hij na 

afloop een keurige attentie mee naar huis mocht nemen.  Ook gildebroeder 
Pieter van Erp mocht een flesje in ontvangt nemen. 

 

30 Inhuldiging nieuwe burgemeester Michiel van Veen. 

Op 30 november 2016 werd de nieuwe burgemeester Michiel van Veen, 

samen met zijn vrouw Caroline en kinderen, ingehaald in zijn nieuwe 

gemeente Gemert-Bakel. Zoals het altijd traditie is geweest dragen daar de 

Gemerts-Bakelse gilden hun steentje zeker aan bij. 

Bij aankomst van de burgemeester in een brandweerwagen, stelden de 

vendeliers van de aanwezige drie gilden zich verspreid over het Ridderplein 

op voor een vendelgroet, onder begeleiding van de tamboers. Ook de 

overige aanwezigen konden deze vendelgroet zeker waarderen gezien het 
applaus dat na afloop over het plein klonk. 

Nadat het koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt en de overige 

gildebroeders bedankt waren door de burgemeester was het wachten op het 

Jachthoorn en Trompetterkorps en harmonie Excelsior. Zij gaven een 

gezamenlijke aubade aan burgemeester van Veen. 

Tot slot werden de gildebroeders uitgenodigd voor een smakelijk kopje 

koffie met iets lekkers in de hal van het gemeentehuis. De koningsparen en 

de kapiteins van de drie Gemert-Bakelse gilden werden daarna nog 

uitgenodigd voor de installatie van de nieuwe burgemeester in de raadszaal.  

 

Het Sint Jorisgilde door de straten van Sittard 

Burgemeester van Veen met zijn 

gezin nemen de vendelgroet in 

ontvangst 
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We wensen de heer van Veen een mooie en vruchtbare toekomst in onze prachtige gemeente en hopen hem nog 

regelmatig te ontmoeten tijdens de activiteiten van ons gilde. De eerste uitnodiging voor het koningschieten van ons 

gilde op de derde zondag van juli heeft hij inmiddels op zak.  

 

December 

 

06 Gildebesturenoverleg bij de Keizer samen met de Gruun en de Vriendenkring van de Gemertse gilden.  

We bespraken de gezamenlijke activiteiten. Ondanks de nodige verschillen komen we er als bestuur gezamenlijk toch 

wel weer aan uit. Vooral het koningschieten blijft onze aandacht opeisen om te kijken hoe we dit in een nieuw jasje 

kunnen steken. 
 

09 Amnesty International fakkeltocht:  

Dit jaar namen onze tamboers voor eerst mee aan de Jaarlijkse fakkeltocht van Amensty International. Deze tocht voor 

het goede doel werd in de voorgaande edities altijd voorgegaan door de tamboers van ons zustergilde, maar dit jaar is 

besloten om dit in de toekomst om en om te doen. Onze Tamboers Albert en Pieter hebben zich goed gepresenteerd 

voor dit goede doel. 

 

26 Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw. 

De afdeling Gemert van ZLTO heeft dit jaar voor de vierde keer de 

Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw georganiseerd in samenwerking met 

onder andere het Sint Jorisgilde. Het was eigenlijk de bedoeling dat dit 
evenement weer op de laatste zondag van het jaar gehouden zou worden, 

maar omdat zowel Kerstmis als Nieuwjaar op een zondag vielen werd het nu 

verplaatst naar de tweede Kerstdag. 

Een paar weken van tevoren gaan enkele gruun- en rooi gildebroeders de 

borden plaatsen langs de invalwegen van de gemeente Gemert-Bakel zodat 

iedereen op de hoogte wordt gebracht van dit prachtige evenement. 

Op de dag zelf komen al vroeg in de ochtend een groot aantal gildebroeders 

en gildezusters naar de Sint Joriskapel om daar alles klaar te zetten voor de 

komende wandelaars.  

In de grote bolvormige tent worden houten vloerplanken gelegd, tafels en 

stoelen geplaatst, vuurkorven neergezet en de soeppannen reeds klaargezet. 
Ook de ketels met glühwein staan klaar, evenals de 

ketels voor de warme chocomel. Bij de ingang van het 

gildeterrein komen vlaggenmasten te staan met daaraan 

de bekende rode vlaggen met het witte kruis van het Sint 

Jorisgilde tezamen met de Nederlandse driekleur. Al met 

al een geweldig mooi gezicht als je het van een afstandje 

bekijkt. De Sint Joriskapel staat te stralen! 

Gelukkig waren er ’s-middags tijdens de wandeling ook 

veel gildebroeders en gildezusters om te helpen met 

uitleg aan wandelaars, uitdelen van soep, chocomel en 

glühwein. Tevens speelde weer een muziekgezelschap, 

samengesteld uit leden van Harmonie Excelsior, 
stemmige Kerstliedjes. Ook de vendeliers en tamboers lieten zich niet onbetuigd, want zij hebben tijdens het 

evenement enkele vendeldemonstraties gegeven tot waar genoegen van de toeschouwende  wandelaars. De soep liet 

zich heerlijk smaken bij de warmte en het licht van de brandende vuurkorven.  

In de prachtig ingerichte kapel met Kerstboom en Kerststal konden de wandelaars verschillende gildeattributen 

aanschouwen met uitleg van de aanwezige gildebroeders en kon men een kaarsje aansteken. Hier werd veelvuldig 

gebruik van gemaakt. 

Al met al kunnen we weer terugzien op een hele mooie gildedag die hopelijk nog lang in stand mag blijven.  

 

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. 

 

Het plaatsingsteam banners 

Ook de jeugd wandelt mee met 

Kapellekeswandeltocht 

De noeste werkers op terrein kapel De prachtig ingerichte Sint Joriskapel 
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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 - van de Laar 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     

De tamboers Het koningspaar De luitenants 
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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 (gemaal) John van Kessel   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2006 Coby v.d.Vossenberg-v.d.Eijnde Wim van den Eijnde (gemaal) 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  

2016 Frans van der Burgt Tonnie van der Burgt - Melis Steef Huijben  Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten  

 



Blad: 15 

 

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 



Blad: 16 

 

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 

2016 Ad Verhoeven Rob v.d. Vossenberg Albert v.d. Eijnde Ton van Thiel   Frans v.d. Burgt Frits Verhoeven 

 

De (waarnemend) kapitein De vendeliers 

Vendelier André De vaandrig Vendelier Ad 

De zilverdragers 


