
 

 

 

 

 
 

SintJorisgilde Gemert 



Blad: 2 

Sint Jorisgilde Gemert 

Gildejaarverslag  2018 
 

Voorwoord 
 
Beste gildebroeders en gildezusters, 
 
Tegen de tijd dat ik dit voorwoord schrijf betekent het dat er weer een Gildejaar bijna ten einde is.  

Zoals gebruikelijk laten we ook in dit jaarverslag alles nog een keer de revue passeren, zodat iedereen alles  nog een keer 

kan lezen en herbeleven over alle activiteiten die we hebben gehad. 

 

Het afgelopen jaar was vooral ook een bewogen jaar waarin we naast onze activiteiten ook nog steeds bezig zijn om ons 

Gilde-onderkomen verdere invulling te geven, maar ook de grond er omheen is nog steeds niet ingevuld. Ik had graag hier 

nu willen schrijven dat we er al gebruik van maken maar helaas is dat nog niet het geval, maar daar komt hopelijk in 2019 

verandering in en dan lezen jullie dat vast volgend jaar. 
 

Helaas hangt er boven alles van het afgelopen jaar wel een hele grote donkere wolk. Een grote rand tekent ons Gildejaar 

zwart  toen we in maart plotseling afscheid moesten nemen van onze gildebroeder en voorzitter Ad Verhoeven.  

Toen ik dat bewuste telefoontje kreeg op vrijdagavond zakte de grond onder mijn voeten vandaan. Ik kon het werkelijk 

waar niet geloven wat er gebeurd was. Deken-schrijver zijn is een mooie functie, maar om zulk nieuws te moeten brengen 

aan de leden is en blijft de moeilijkste taak die er is. Het plotseling overlijden van Ad Verhoeven heeft niet alleen een 

grote wond geslagen binnen ons Gilde, maar we zijn hiermee ook een geweldige voorzitter en gildebroeder kwijtgeraakt. 

Dit heeft dan ook iedereen uiteraard op zijn of haar manier een plek gegeven. Het gemis van Ad voel ik persoonlijk nog 

iedere keer als ik, zoals nu, iets op papier wil zetten of van gedachten wil wisselen over bepaalde schutse zaken. Het waren 

en zijn voor ons en nog steeds zware maanden, maar tegelijkertijd ben ik ook enorm trots om te zien hoe wij als 

gildebroeders dit verlies dragen en door broederschap te tonen ons er doorheen slepen. 
Het litteken van de wond zal altijd zichtbaar blijven en nooit worden vergeten, maar ondanks alles  wil ik graag toch ook 

even kort vooruitblikken op het komende Gildejaar 2019.  

Achter de schermen hebben wij hard gewerkt om het bestuur weer uit te breiden en daarmee weer vol goede moed en 

vertrouwen de toekomst in te gaan. De voorbereidingen van de optrekdag in april zijn ook weer in volle gang en dit jaar 

zal op 4 Mei ons Sint Jorisgilde de Dodenherdenking mee opluisteren in Gemert. Maar ook zal er in juli op Koks weer 

gestreden gaan worden voor het nieuwe Koningschap van ons Gilde. Kom gerust eens een kijkje nemen tijdens dit 

spektakel op Koks mocht je dit nog nooit gezien hebben of bij één van de andere activiteiten. Alle leden van het Sint 

Jorisgilde mogen deelnemen aan het schieten voor een nieuwe koning. 

Tot slot wil ik namens het Bestuur van het Sint Jorisgilde iedereen bedanken voor zijn of haar inzet in 2018, hopelijk dat 

we ook in 2019 weer op elkaars steun kunnen en mogen rekenen. 

Veel leesplezier met dit jaarverslag 2018. 
 

 

Namens het bestuur, 

 

Sint Jorisgilde Gemert,  

 

Deken-schrijver,  

 

Rob van de Vossenberg 
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 Sint Jorisgilde Gemert
 Gildejaarverslag  2018 
 
De samenstelling van de gildeformatie per 31 december 2018: 
 

 

Naast de actieve leden van de formatie bestaat het Sint 

Jorisgilde ook uit ouderlingen.  

In 2018 had het gilde in totaal 94 ouderlingen. 

 

Het totaal aantal leden bij het Sint Jorisgilde is:  

 

Formatie : 40 leden 

Ouderlingen : 94 leden  

Totaal  : 134 leden 
 

Koning  : Cor Opsteen 

Koningin : Paulina Adriaans - Opsteen 

 

Kapitein  : Frans van der Burgt 

1e Luitenant  : Frits Verhoeven. 

 

Beschermvrouwe : Odilia Jurgens Harinxma  

    thoe Slooten 

 

Het bestuur bestond in 2018 uit:  
Voorzitter  : Ad Verhoeven (†16 maart) 

Deken schrijver  : Rob van de Vossenberg 

Deken penningmeester  : Albert van den Eijnde 

Lid   : Ton van Thiel 

 

Erelid: Wim van de Vossenberg († 2011) 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden (oud)leden in 2018: 
16 maart: Ad Verhoeven, 61 jaar, voorzitter - vendelier 

4 juni: Annie Pronk – Breembroek, 90 jaar (oud-lid) 

22 juli: Martien (Ties) van der Zanden, 86 jaar 

3 september: Stannie Grassens –v.Creij, 75 jaar (oud koningin) 

16 oktober: Gerrit Vogels, 87 jaar (oud-koning) 

 

 

Leuk weetje: 

Formeel is ze nog geen lid van het Sint Jorisgilde, maar 

de potentiële opvolgster van onze beschermvrouwe is 

haar nicht Anastasia de Guerre - gravin de Marchant et 

d'Ansembourg 
 

 

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

Functie Naam Lid sinds: 

Koning Cor  Opsteen 2009 

Koningin Paulina  Adriaans - Opsteen 1992 

Kapitein Frans van der Burgt 1968 

1e Luitenant Frits   Verhoeven 1963 

Tamboer Senna  Adriaans 2015 

Tamboer Albert van den Eijnde 1972 

Tamboer Pieter van  Erp 1997 

Tamboer Antoon   Opsteen 1986 

Tamboer Fons   Welten 2018 

Tamboer Grad   Welten 2007 

Vaandrig Hans van den Crommenacker 1975 

Luitenant John   Adriaans 1991 

Luitenant Wichard   Biemans 1982 

Luitenant Sjef   Egelmeers 1967 

Luitenant Ricus van  Kessel 1980 

Luitenant Louis   Kuijpers 2003 

Luitenant Wim van  Oijen 2000 

Luitenant Rob van de  Vossenberg 2012 

Nieuwe deken Joost  Michiels 2018 

Staande deken Jochem   Biemans 2017 

Afgaande deken Steef  Huijben 2016 

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 2016 

Vendelier John van  Kessel 2005 

Vendelier Gerard   Lemmens 1985 

Vendelier Koen  Mickers 2016 

Vendelier Niels   Opsteen 2000 

Vendelier André   Scheepers 1985 

Vendelier Jan van  Thiel 1973 

Vendelier Ton van  Thiel 1993 

Vendelier Kinoe  Verhoeven 2015 

Vendelier Joan van de Vossenberg 1994 

Beschermvrouwe 
Odilia  Jurgens - barones van 

Harinxma thoe Slooten 
1993 

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

 

Voorste rij knielend: Louis Kuijpers, Frits Verhoeven, Albert v.d. Eijnde, Grad Welten, Senna Adriaans, Toon Opsteen, 

Pieter van Erp en Kinoe Verhoeven 

 

Staand vlnr: John van Kessel, Willem v.d. Eijnde, Martien v.d. Eijnde, Sjef Egelmeers, Gerard Lemmens, Wim van 

Oijen, John Adriaans, Fons Welten, Joan v.d. Ligt, koningin Paulina Adriaans-Opsteen, André Scheepers, Jochem 
Biemans, nieuwe deken Joost Michiels,(achter Joost: onbekend), Rob v.d. Vossenberg, koning Cor Opsteen, Joris v.d. 

Heuvel, Wichard Biemans, Jos Berkers, Ricus van Kessel, Jan van Erp, Joan v.d. Vossenberg, kapitein Frans v.d. Burgt en 

Jan van Thiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De formatie 2018 met de nieuwe deken Joost Michiels 

Nieuwe jeugdtamboer Fons Welten Rob met nieuwe deken Joost Michiels  
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Sint Jorisgilde Gemert 
Januari 
 

02: Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gemert-Bakel in De Bron te Handel  

Bezocht namens ons gilde door ons koningspaar Cor Opsteen en Paulina Adriaans-Opsteen, kapitein Frans van der Burgt,  

voorzitter Ad Verhoeven, deken-schrijver Rob van de Vossenberg, deken-penningmeester Albert van den Eijnde en Wim 

van Oijen 

 

21: Jaarvergadering commissie Vendelen 

Deze jaarvergadering te Aarle-Rixtel is bezocht door Ton van Thiel en Andre Scheepers 

 

20: Optrekdag Sint Antonius en Sebastianusgilde. 

De gruun gildebroeders en gildezusters hadden tijdens hun optrekdag weer veel te vieren. 

Er werd afscheid genomen van kapitein Frans van Dijk en hij werd opgevolgd door de nieuwe kapitein Willy Tielemans. 
Nico Krol en Wim van de Weijer kregen een onderscheiding voor hun 50 jarig trouw lidmaatschap. 

Als nieuwe deken werd Luuk van den Elsen gekozen. 

Dit jaar waren Wim van de Weijer, Nico Krol, Toon en Mari van Lijssel, Ben Maas en Maarten van Schalen de 

jubilarissen, reden voor de leden van het Sint Jorisgilde om hen te gaan feliciteren tijdens de drukbezochte receptie in 

gildehuis “De Keizer”. 

Zoals gebruikelijk waren er ook diverse gildebroeders van ons gilde aanwezig tijdens de Gildemis. 

 

Februari 
 

22: Jaarvergadering formatie van ons gilde.  

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

Zoals gebruikelijk komen in deze vergadering de vaste onderwerpen terug zoals financieel verslag van de deken-

penningmeester Albert van de Eijnde. De kascommissie, bestaande uit onze koning Cor Opsteen en nieuwe deken Jochem 

Biemans, heeft de stukken goedgekeurd. Daarnaast werd het jaarprogramma doorgenomen en voorlopig vastgesteld want 

er kunnen door het jaar heen verschillende wijzigingen komen. 

Een belangrijk moment was de stemming voor een nieuw lid bij het gilde, namelijk jeugdtamboer Fons Welten. Fons had 

een officiële brief gestuurd naar het bestuur met de vraag of hij toegevoegd kon worden aan het tamboerkorps van het 

gilde. Na stemming konden we Fons opnemen in de formatie want zijn verzoek werd met algemene stemmen aangenomen. 
Ook voorzitter Ad Verhoeven werd met algemene stemmen herkozen in het bestuur. Ad bedankte de aanwezige 

gildebroeders en -zuster voor het in hem gestelde vertrouwen. 

 

23: Winteravond (hazenpeper) in De Commanderij. 

Wederom was dit jaarlijks terugkerend evenement in “De 

Commanderij” van ouderling Pieter Penninx weer goed bezocht door 

onze gildebroeders en gildezusters. Ook nu was het onze luitenant 

Sjef Egelmeers weer gelukt om enkele hazen te schieten, waarna 

vaandrig Hans van de Crommenacker ze weer lekker heeft 

omgetoverd tot hazenpeper. 

De rooi gildebroeders en gildezusters lieten zich dit gerecht goed 

smaken en tussendoor werd het wel en wee van de skut  besproken in 
gezellig praatgroepjes. 

 

Maart 
 

3: Jaarvergadering Kring Peelland te Someren 

Bezocht door voorzitter Ad Verhoeven en deken-schrijver Rob van de 
Vossenberg. Vanwege zijn functie als kringsecretaris was ook onze 

kapitein Frans van der Burgt aanwezig.  

 

16: Overlijden voorzitter/vendelier Ad Verhoeven. 

Hoe is het mogelijk? Hoe kan het zijn dat een rooie gildebroeder er 

niet meer is? Het Sint Jorisgilde is in shock door het plotselinge 

overlijden van hun vendelier en voorzitter Ad Verhoeven op zo’n 

jonge leeftijd. Je krijgt een bericht van zijn overlijden en dan staat de 

wereld even helemaal stil. Je hebt echt tijd nodig om dit een plek te 

geven; Ad die met hart en ziel betrokken was bij het gilde. 

 

De uitslag met schildje voor Ton 

Vendelier Ad Verhoeven 
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Je gaat even terug in de tijd en bekijkt de historie van Ad binnen het Sint 

Jorisgilde. Daarin komt naar voren dat Ad in 1979 gekozen werd als nieuwe 

deken bij de Rooi Skut. Na zijn driejarig dekenschap sloot Ad zich aan bij de 

vendeliers. Hij was daar zeer geschikt voor want hij stak, qua postuur, met kop 

en schouders boven de rest uit en beheerste het vendelen tot in de puntjes met 

als resultaat verschillende prijzen bij gildewedstrijden. Met enkele korte 

tussenpozen, vanwege kleine lichamelijke mankementjes, was hij tot zijn 

overlijden vendelier. 

In 2002 werd Ad in het bestuur gekozen. Eerst als bestuurslid en in 2015 werd 

hij voorzitter van ons rooie Gemertse gilde. Hij heeft dit altijd met hart en ziel 
gedaan en had daar ook zeer bepaalde ideeën bij. Ad had tijdens het 

kringgildefeest in 2010 de leiding over het team “techniek”. Hij heeft er toen 

mede voor gezorgd dat het een prachtig gildefeest werd. De tenten, de inrichting 

van de tenten, het decor, het water, de elektriciteit enzovoorts klopte helemaal. 

De laatste tijd was hij zeer intensief bezig met de aan- en verkoop van 

gildegronden en het nieuwe onderkomen van het Sint Jorisgilde aan de 

Boekelseweg. Daar heeft hij vele uren ingestoken om er voor te zorgen dat het 

Sint Jorisgilde met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien.  

Helaas kan hij het eindresultaat zelf niet meer meemaken. 

Ad laat een grote leegte achter bij ons gilde, maar uiteraard vooral in zijn gezin wat hem de ruimte bood om dit vele werk 

te doen voor ons gilde. Daarvoor bijzondere dank.   
We wensen zijn vrouw Maria, kinderen Cor, Rik en Annemiek en hun partners heel veel sterkte toe. 

 

23: Afscheidsdienst van voorzitter Ad Verhoeven. 

Ad overleed op vrijdag 16 maart en de uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 23 maart in de Sint Jans Onthoofdingskerk. 

Ons gilde verzorgde de gilde-eer aan gildebroeder Ad. De gildebroeders mochten hem uitzwaaien op zijn laatste reis. 

 

27: Gemeentelijk gildebesturenoverleg bij de Keizer. 

Er vindt regelmatig onderling overleg plaats tussen de drie gilden die in de gemeente Gemert-Bakel gevestigd zijn.  

Dit betreft dan het Sint Willibrodusgilde uit Bakel, het Sint Jorisgilde en het Sint Antonius en Sebastianusgilde beiden uit 

Gemert. 

Tijdens dit overleg wordt van gedachte gewisseld over de activiteiten binnen het gildewezen in z’n algemeen en de 
activiteiten van de drie gilden in de gemeente in het bijzonder. Er vindt dan ook afstemming plaats over gezamenlijke 

activiteiten.  

Namens ons gilde waren aanwezig kapitein Frans van der Burgt, deken-schrijver  Rob van de Vossenberg en deken-

penningmeester Albert van den Eijnde 

 

April 
 

5: Buitencomparitie Kokse Hoeve 

De buitencomparitie op Koks was onze eerste bijeenkomst als gilde na het 

overlijden van Ad Verhoeven. Als voorzitter  was hij een boegbeeld voor ons gilde. 

Vergadering stond dan ook stil bij dit verlies en sprak de wens uit om naar zijn 

voorbeeld verder te mogen gaan als gilde. Verdraagzaamheid  en respectvol voor 

eenieder. Maar ook een gilde wat zich aanpast aan de tijdsgeest. Hiervoor stond Ad 

symbool en als gilde willen wij dit verder doorzetten. 
 

8: Installatie nieuwe pastor Stefan Schevers 

De installatie van pastor Schevers vond plaats in alle gemoedelijkheid. Duidelijk 

liet de nieuwe pastor merken dat hij wil open staan voor eenieder. Tijdens de 

Heilige Mis op Kerstavond 2018 liet hij ook nog blijken een goed trompettist te zijn 

want hij begeleidde met zijn trompet het koor Les Chanteurs tijdens de uitvoering 

van een kerstlied. Wij hopen als gilde hem regelmatig te mogen ontmoeten. 

 

 

17: Afscheid ouderling Bert Jansen als gemeentesecretaris 

Onze kapitein Frans van der Burgt is samen met Albert van den Eijnde en Rob van de Vossenberg naar de 
afscheidsreceptie als gemeentesecretaris van ouderling Bert Jansen geweest. 

 

21: Verzujken 

Hoe fantastisch zo’n dag kan zijn weten de meeste gildebroeders maar al te goed. Je gaat als gildebroeder in tweetal op 

bezoek bij alle leden. Overal kunnen we de verhalen horen van ons gilde. Verrassende en ook emotionele belevingen. Dit 

alles onder het genot van koffie een drankje en of een hapje. Een mooie gelegenheid om in alle rust het jaar door te nemen 

en het gildegevoel te onderhouden en te verstevigen. Het is niet voor niets dat dit een van de populairste gildedagen van 

het jaar kan zijn. Laten we dit maar aanhouden zo. 

Ad roert de soep tijdens 

Kapellekeswandeltocht 

Pastor Stefan Schevers 
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22:  Historische optocht boerenbondsmuseum.   

Jaarlijks evenement waarbij ons gilde de laatste jaren niet 

meer ontbreekt. Het enthousiaste publiek stimuleert ons 

hierbij maar ook de ontspannen sfeer bij het 

boerenbondsmuseum. Een plek die zijn waardering volop 

verdiend tot ver buiten onze gemeentegrenzen. 

 

28: Optrekdag.  

De met stip populairste gildedag van het jaar. Het blijft 
elk jaar bijzonder dat er een eigen kleur aan gegeven kan 

worden. Voor velen een verrassende Nieuwe Deken; 

Joost Michiels uit de vrij nieuwe wijk Doonheide-Gemert. 

Binnen het gilde blijken er steeds weer leden die weten 

waar men geschikte kandidaten kan bereiken.  

Gelukkig maar. Dat houdt het gilde in leven.  

En het gilde leeft dan ook volop.  

 

Jaarlijks viert het Sint Jorisgilde haar optrekdag rond 

de patroonsdag van Sint Joris. Op die dag huldigen we 

onze jubilarissen en kiezen de gildebroeders en 

gildezusters een nieuwe deken die dan toetreedt tot het 

gilde.  

Dit jaar begon de dag met een ontbijt bij kapitein Frans 

van der Burgt. Samen met zijn vrouw Tonnie zorgden 

zij voor voortreffelijke koffie met broodjes. Als dank 

brachten de vendeliers in de vroege ochtend een 

vendelgroet voor het echtpaar van der Burgt, deze keer 
een bijzondere dag omdat Frans ook nog jubilaris was. 

Nog een bijzonderheid was de aanwezigheid van een 

zeer 

jeugdige 

nieuwe 

junior-tamboer in de persoon van Fons Welten, zoon van rooie tamboer Grad 

Welten en zijn eega Birgit. Fons gaat het tamboerkorps van het Sint 

Jorisgilde versterken en er voor zorgen dat de toekomst van de tamboers 

gewaarborgd blijft. De hele dag liet hij horen dat hij de schutsmars van het 

gilde perfect beheerst. 

Na de Heilige Mis, wederom zeer waardig voorgegaan door pastor van den 

Bosch, trok het Sint Jorisgilde naar het gemeentehuis voor een ontvangst 
door burgemeester Michiel van Veen. Tijdens de speech stond hij ook nog  

stil bij het overlijden van voorzitter Ad Verhoeven. Ad heeft veel betekend 

voor het gilde en dit overlijden doet veel pijn maar, zoals de burgemeester het 

verwoordde, het leven gaat door en het gilde moet verder gaan. Hij sprak ook 

de jubilarissen van het gilde toe, zijnde kapitein Frans van der Burgt 50 jaar 

lid, Odilia Jurgens barones van Harinxma thoe Slooten 25 jaar 

beschermvrouwe, Ton van Thiel 25 jaar gildebroeder en John van Kessel 

12½ jaar gildebroeder. Deze jubilarissen werden bij aankomst in ons 

gildehuis nogmaals door deken-schrijver Rob van de Vossenberg, als 

waarnemend voorzitter, in het zonnetje gezet. Frans kreeg van zijn collega-

bestuurders van Kring Peelland nog een extra kringonderscheiding in de 
vorm van een gouden schildje. Frans is namelijk al jarenlang ook nog deken-

schrijver van Kring Peelland. Ook deze ochtend nam het gilde zelf tijd om 

stil te staan bij het zure verlies van gildebroeder Ad Verhoeven  

Om 12 uur stemden we voor een nieuwe deken en daar kwam voor de 

meesten als verrassend winnaar uit de bus Joost Michiels, in het dagelijkse 

leven landmeter. Joost is een neef van de deken van 1964, zijnde Wim 

Michiels.  

’s-Middags ging het gilde Joost thuis aan de Teunisbloem installeren door het omhangen van de dekensikkel, het opzetten 

van de hoge dekenhoed, het overhandigen van de dekenstok en het aansteken van de Goudse pijp om daarna samen op te 

trekken naar Gildehuis Dientje. Onderweg naar het gildehuis werden de nieuwe deken Joost en de gildebroeders vele 

malen getrakteerd op een aantal heildrankjes en bij aankomst van het gildehuis gaven de vendeliers nog een vendelgroet. 

Na een smakelijke koffietafel kon de drukke receptie voor de nieuwe deken en de jubilarissen beginnen, waarna het nog 
een heel gezellige feestavond werd.  

 

Vooroverleg optocht BBM 

Heerlijk ontbijt bij kapitein Frans en zijn vrouw Tonnie  

Deken Joost en tamboer Fons 
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Onze Jubilarissen:   

Onze optrekdag geeft ons de gelegenheid om onze jubilarissen voor het voetlicht te halen. En ook dit jaar niet de minsten.  

 

We kennen John van Kessel nu ruim 12½ jaar bij ons gilde, een stille kracht en actief gildebroeder. En we mogen er vanuit 

gaan dat we nog veel langer mogen genieten van zijn aanwezigheid. Als voorbeeld heeft hij niet alleen zijn vader Ricus 

maar ook zijn opa Jan van 

Kessel die zich naar 

vermogen wisten in te zetten 

voor ons gilde. Vader Ricus 

als luitenant en wijlen Jan 
van Kessel als zilverdrager en 

ook als gewaardeerd 

bestuurslid. Opa’s gildetrouw 

vinden we terug zowel bij 

Ricus als ook John. Als 

jubilaris John erbij is dan kan 

je ook op hem rekenen. Het is 

een echte trouwe gildeman. 

 

Ook trouw aan het gilde is 

vendelier Ton van Thiel. 
Ondertussen zelfs 25 jaar. Al 

enige tijd woont hij in Deurne 

met Carola van de Beek, de 

liefde van zijn leven. 

Gelukkig hield hij ook de 

liefde voor de schut levend. 

Niet alleen regelmatig als 

hoofdvendelier maar ook al weer diverse jaren als bestuurslid. Het is mooi om te constateren dat Ton niet alleen de 

vrolijke gast weet te zijn bij het gilde maar ook de rustige man in het bestuur. Hij weet veel en kan goed relativeren en 

gebruikt zonodig zijn humor om ruimte te scheppen zodat eenieder zich op zijn gemak voelt bij Ton. Hij weet goed te 

onderbouwen hoe wij als gilde verder kunnen en wat we wel en vooral niet behoren te doen. Een mooi man met een 
voortreffelijke staat van dienst binnen ons gilde. Zijn gewicht komt nagenoeg overeen met het gewicht van de prijzen van 

het gildezilver dat hij wist te behalen op diverse evenementen. Een gewichtig persoon jazeker. 

 

Ook een mooie staat van dienst bouwde Frans van der Burgt op binnen maar ook buiten ons gilde. Alle drie jubilarissen 

begonnen als Nieuwe Deken en daarna vendelier. Frans liet dit lijdzaam los omdat het fysiek niet meer kon. Maar Frans 

ging verder als luitenant, reserve-kapitein, kapitein en ondertussen al tweemaal als de Koning van ons gilde. Samen met 

partner Tonnie toonden zij zich een waardig koningspaar. Tenslotte weet hij ook nog met verve het kringsecretarisschap 

van Kring Peelland een eigen invulling te geven die respect oplevert zowel binnen als buiten de kring. Als gilde mogen we 

ons gelukkig prijzen met iemand zoals Frans in ons midden. Het is een echte gouden gildebroeder. 

Er is nog een vierde jubilaris te vieren en wel een vrouw binnen onze gildeformatie. Hoewel er geen vrouw binnen de 

formatie mocht komen is er toch ruim baan gemaakt voor haar en daarvoor ook haar moeder al. Men verwijt ons gilde 

soms dat wij niet genoeg aandacht besteden aan vrouwen binnen het gilde. Het is terecht een echte mannenclub. Maar oh 
oh wat is er duidelijk behoefte aan een vrouw die achter cq naast de gildemannen staat. We zeggen dan ook als de vrouw 

er niet achterstaat het niet lukt om als gildebroeder te kunnen funktioneren. 

Gelukkig staan de meeste partners volledig achter de gildebeleving van hun 

man. Vrouwen binnen ons gilde, jazeker. Degene die koning schiet kiest een 

vrouw als zijn koningin. Onze gildekoningin maakt volop deel van de 

formatie. 

 

Onze barones, dat is een ander verhaal. Zij kwam bij het gilde als onze 

beschermvrouwe. Wij hadden al een beschermheer, Ferd van Thiel. Een 

beschermheer beschermt zijn vereniging, gilde met 

raad en daad. Bijvoorbeeld de gildebeelden bij de 
Rabobank. Mede door deze beschermheer 

realiseerde Toon Grassens dit kunstwerk. Ook stond 

er een beschermvrouwe Maria Helen Edith 

Ernestina Scheidius-barones van Harinxma thoe 

Slooten bij deze onthulling, moeder van onze 

huidige beschermvrouwe. Haar gift betekende een 

aanzienlijke bijdrage aan dit monument.  

Haar vader Everardus Hugo Scheidius was waarschijnlijk de eerste beschermheer van ons gilde 

en tevens van het handbooggezelschap “Doele Wilhelm Tell” uit Gemert. 

V.l.n.r.: Frans, Tonnie, Paulina, Cor, Odilia, Ton, Carola en John 

Everardus Scheidius 

Jubilaris Odilia en koning Cor 
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Deze Everardus ,voorvader van onze barones woonde als laatste kasteelheer in Gemert. Hij bezat niet alleen het kasteel 

maar ook zo’n 24 boerderijen in Gemert en Erp. Daarbij ook de boerderijen van Vereijken en Kokse hoeve van wijlen 

Toon van den Boom.  

Uit overlevering weten we dat onze barones Odillia nog 

speelde op Koks terwijl men de huur ophaalde voor 

grootvader Scheidius. 

Ondanks diens veronderstelde wrevel met Gemert bleef 

hij het gilde trouw. Het is mogelijk bijzonder jammer 

dat hij besloot om Gemert te verlaten.  

Zijn beweegredenen zouden zijn dat hij geen 
medestanders kreeg om te streven dat het kanaal Zuid-

Willemsvaart ook Gemert zou aandoen. Het toenmalige 

gemeentebestuur wilde hieraan niet meewerken. Daarop 

verkocht hij zijn kasteel in 1881 aan de Jezuïeten en 

vertrok letterlijk met de noorderzon. En de rest 

daarover is u welbekend. De paters van de heilige geest traden er binnen en zijn nu al voor Pinksteren definitief geen 

eigenaar meer. Hoe anders had het kunnen zijn. Geen gewacht meer bij de Beekse brug. Geen gekrakeel omtrent de 

invulling van het kasteel en haar omgeving. Een bloeiend Gemert waarbij het huidige Helmond zou verbleken. Moeten we 

daar rouwig om zijn. Mogelijk wel. Een begijnhofje binnen de ommuurde tuin was zeker gerealiseerd. We hoeven niet 

meer elders dit gaan bewonderen. Ook een Eifelbrug zou er liggen en mogelijk zelfs een Joris-brücke. Een Sint Joris 

kathedraal in plaats van een kapelletje. We weten het niet maar wij houden er wel een prachtige beschermvrouwe aan over. 
Nu al weer 25 jaar. Odilia A.H. Jurgens – barones van Harinxma thoe Slooten. Momenteel bewoont ze landgoed 

Ryckenbarch te Ruurlo, Gelderland. Odilia we zijn trots op U binnen en tussen ons gilde. Uw bescheidenheid siert U extra 

maar op onze optrekdag 28 april hebben we U toch extra in het zonnetje gezet.  

 

Mei 
 

10: Hemelvaartsdag, Processie naar Handel 

Het Sint Jorisgilde Gemert blijft trouw haar deelname verlenen aan de opluistering van de processie Gemert-Handel op 

bedevaart naar Maria in Handel.  

 

12: Huwelijk van Rob en Kim.  

Rob van de Vossenberg en Kim van der Kallen traden in het huwelijk en ons gilde mocht daarbij aanwezig zijn. Rob die 

zich al jarenlang in ons bestuur uitleeft als deken-schrijver en die nu samen met Kim het huwelijkse leven ingaat. Een 
fantastisch koppel waarbij het gilde met veel genoegen zich op zijn allerbest wist te tonen met onder andere een  

gildegroet. We zwaaiden het koppel alle geluk toe in de komende jaren. 

 

Die zaterdag 12 mei 2018 was voor de leden van het Sint Jorisgilde een hele drukke en bijzondere dag. De gehele middag 

en avond waren de gildebroeders en gildezusters bijeen voor het vieren van een paar bijzondere activiteiten.  

Om te beginnen natuurlijk de prachtige bruiloft van deken-schrijver Rob van de Vossenberg en zijn stralende bruid Kim 

van der Kallen. Rob en Kim werden in de mooi versierde tuin van de Brabantse Hoeve in Volkel door de ambtenaar van de 

burgerlijke stand in de gemeente Uden in de echt verbonden. Zij gaf in een leuke en humorvolle speech het traject aan hoe 
de liefde langzaam opbloeide tussen de echtelieden. De aanwezigen hoorden Rob en Kim ook het belangrijke ja-woord 

uitspreken en ook de ringen pasten aan de vingers van bruid en bruidegom. Dit was een teken dat zij voortaan als man en 

vrouw door het leven gaan. 

Bruidspaar Rob en Kim temidden van het Sint Jorisgilde 

Sint Jorisgilde met Everardus Scheidius 1918 
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Inmiddels hadden de gildebroeders en het koningspaar zich opgesteld op de parkeerplaats en trok men op naar het 

bruidspaar om hen een mooie vendelgroet te brengen. Tijdens het trommen van de vendelwals door de tamboers draaiden 

de vendeliers hun vaandels voor het echtpaar van de Vossenberg en de aanwezige bruiloftsgasten. Na het overhandigen 

van een groepsfoto van het gilde, inclusief een afbeelding van Sint Joris met de draak, kregen de gildebroeders nog een 

drankje aangeboden dat men vanwege het warme weer zeker waardeerde. 

 

12 Vendelgroet brengen aan Harry Verkampen op het 

Boerenbondsmuseum 

Na de inzegening van het huwelijk van Rob en Kim moesten de 
gildebroeders snel naar het volgende adres, namelijk het 

Boerenbondsmuseum. Daar was het politieke afscheid van rooie 

gildebroeder Harrie Verkampen. Harrie was bij het gilde een 

poos standaardrijder en samen met zijn vrouw Anneke waren ze 

van sept 1993 tot sept 1995 het koningspaar van de Rooi Skut. 

Harrie is nog steeds ouderling van het gilde, een reden om hem 

een vendelgroet te brengen ter ere van zijn afscheid als zeer 

gewaardeerd politicus van Gemert en later Gemert-Bakel. 

Samen met Anneke aanschouwde hij de vendeliers die hun 

vaandels in de volle zon voor hen lieten zwaaien. 

 
Nadat de gildebroeders Harrie hadden gefeliciteerd moesten ze 

snel naar huis om zich voor te bereiden op het zeer gezellige 

bruiloftsfeest van Rob en Kim. Het werd nog een prachtige 

warme avond in de feesttuin van de Brabantse Hoeve.  

Nogmaals Rob en Kim proficiat namens het Sint Jorisgilde en bedankt voor het gezellige feest. 

 

25:  Opluistering H Mis verzorgingscentrum Ruijschenbergh.   

De altijd zeer druk bezochte viering mag elk jaar rekenen op onze aanwezigheid. Onze betrokkenheid met de oudere mens  

kan op deze wijze mooi ingevuld worden. De dankbaarheid hierover blijkt telken jare weer. De inzet van de paters van de 

heilige Geest uit Gennep blijft naast de vele vrijwilligers het mogelijk houden om dit te realiseren.  

 

27: Opluisteren H. Mis kapel paters van de H.Geest  

te Gennep.   

Een mooi eerbetoon van ons gilde aan de voortreffelijke 

inzet van de paters uit Gennep. De roots met Gemert 

blijven intakt.  We zouden er een kasteel voor willen 

bouwen in Gemert. Maar dat staat er al een. Nou vooruit 

dan een patershofje misschien. 

 

28:Tina Heesakkers 

80 jaar 

Kapitein Frans van der  

Burgt en Koningspaar 
Cor en Paulina  

bezochten haar. Het is 

mooi om te ervaren dat 

de partners van 

ouderlingen zich 

verbonden blijven 

voelen met ons gilde. 

Het is voor ons gilde dan ook een Eer om onze aandacht hieraan te mogen verlenen. 

 

Juni 
 

4: Overlijden van oud lid Annie Pronk – Breembroek in de leeftijd van 90 jaar. 

Annie was de moeder van de nieuwe deken in 1992, Jos Pronk. Samen met haar man 

Herman (overleden 30-5-2002) werd Annie het jaar daarna ouderling van ons gilde. 

Totdat haar zoon immigreerde naar Portugal bleef zij bij ons gilde betrokken. 

 

9: Inzegening Sint Jorisbeeld in Sint Joriskapel 

Gemert en omgeving kan weer genieten van een prachtig nieuw beeld gemaakt door gildebroeder en beeldhouwer Toon 
Grassens. Zaterdag 9 juni trokken de gildebroeders en gildezusters vanaf gildehuis Dientje, via de pastorie van de Sint Jan, 

naar de Sint Joriskapel gelegen aan de Kampen met in hun midden pastor van den Bosch die als taak op zich nam het 

nieuwe beeld van Sint Joris in te zegenen dat onthuld zou worden. 

Harrie en Anneke ontvangen vendelgroet 

BBM 

Vendeliers brengen vendelgroet aan paters in Gennep 

2018 

Jos Pronk en Sjef Egelmeers 
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Bij de kapel aangekomen ging het koningspaar Cor Opsteen en Paulina Adriaans, samen met de pastor en de gildebroeders 

en gildezusters naar binnen om het Sint Jorisbeeld te onthullen. Met het verwijderen van de Sint Jorisvlag door het 

koningspaar kwam het beeld in volle glorie tevoorschijn. Vervolgens zegende pastor van den Bosch het beeld en sprak een 

gebed uit zoals eerder al gebeurde tijdens de inzegening van de Sint Joriskapel. 

Het beeld en reliëf op de achterwand symboliseert de legende van het verhaal van Sint Joris en de draak. Het Sint 

Jorisbeeld completeert het verhaal dat in het kapelletje is gevisualiseerd en is een geweldige aanwinst voor het kapelletje 

en het Sint Jorisgilde. We hopen dat vele bezoekers ervan mogen genieten tijdens dat belangrijke momentje van rust. 

 

De symboliek van het Sint Jorisbeeld in de Sint Joriskapel 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende van Sint Joris en de draak. 

 

Sint Joris, een hoge officier, rijdt door Libië en maakt daar kennis met het bestaan van een vreselijk monster, dat door de 

plaatselijke bevolking gevreesd wordt. Alle inwoners verschansen zich achter de zware stadsmuren waarvan de poorten 

gesloten worden. In spanning wacht men af. Intussen vreet het gruwelijke monster alles op wat op zijn weg komt. Dat is 

niet veel, want men heeft ook de dieren binnen de stadsmuren in veiligheid gebracht. Na enkele dagen verschijnt het 

monster voor de stadspoort. Alle inwoners sidderen en beven. Om het directe gevaar te keren besluit men dagelijks twee 

schapen te offeren. De kudde schapen slinkt zienderogen. Men is ten einde raad en bij koninklijk decreet wordt bepaald dat 

er elke dag een schaap en een mens geofferd moet worden. Het lot bepaalt wie er aan de beurt is. De koning stelt de helft 

van zijn bezittingen beschikbaar aan degene die het monster doodt. Op zekere dag valt het lot op Cleolinda, de enige 

dochter van de koning. De koning weigert zijn dochter af te staan en vraagt acht dagen uitstel. Het volk komt in opstand en 

dreigt de koning en zijn paleis in brand te steken. De koning moet wel toegeven. Wenend verlaat de prinses in 
bruidskleding het ouderlijk slot. Op weg naar het monster ontmoet ze een jonge edelman te paard. Hij vraagt haar de reden 

van haar verdriet en zij vertelt het hele verhaal, waarna Joris zich wapent met het teken van het kruis. Na een gebed trekt 

hij zijn zwaard en verwondt de draak zodanig dat hij ineenzakt. Joris vraagt de prinses haar gordel om de nek van de draak 

te binden. Het monster volgt haar gedwee naar de stad. Tijdens het gevecht vlucht de bevolking naar de omliggende 

heuvels. Joris laat hen terugkeren en spoort hen aan in Christus te geloven en zich te laten dopen. Voor de draak hoeven ze 

niet meer te vrezen. Joris geeft het monster de genadeslag en het kadaver wordt op vier ossenwagens gesleept en buiten de 

stadsmuren gereden. Joris weigert elke vergoeding, geeft opdracht om de armen te bedelen, groet de vorst en verlaat de 

stad.  

Uit dankbaarheid laat de koning een mooie kerk ter ere van Maria en Joris bouwen.  

De beschermende hand 
van God straalt uit op 
Sint Joris en staat hem 
bij in de strijd met de 
draak 

Het kasteel van de Koning 

(Donjon kasteel Gemert) 

Koning en Koningin 
symboliseren het koninkrijk 
(het volk ofwel de mens) 

De slaaf Mytilene biedt Sint 

Joris een beker versterking 
aan en ook verzorgt hij het 
paard.  Als volwassen 
persoon wordt Mytilene toch 
klein afgebeeld omdat Sint 

Joris een heilige is 

Knoop in de staart duidt op 

bevelhebber of hoog 
geplaatst officier 

De omklemming van het 
achterbeen van het paard 
symboliseert de remmende 

werking op de ontwikkeling 

De draak is het symbool van 
de duivel, het slechte of het 
kwade (de zonde). 
Oorspronkelijk verbeeldt de 

draak het heidendom. 

Sint Joris was officier in 
het Romeinse leger van 

keizer Diocletanus in het 

jaar 303 na Christus 

Op de borst een esculaap 
voor vrede, bescherming 

en genezing 

Het mennen van het 

paard; het met beleid 
sturen 

Cleolinda; symbool van 
reinheid en onschuld die 
bescherming nodig heeft 

Sint Joris bedwingt de 
draak met zijn lans, zoals 
je ook de zonde moet 
bedwingen 

Tulpen symboliseren de 
bloeddruppels die Sint 
Joris verloor in de strijd 
met de draak 

Console: 

Links het heraldisch 
wapenschild van de 
Duitse orde, in het 
midden het wapenschild 
van Sint Joris en rechts 
het wapenschild van 
Ridder Rutger van 

Gemert.  
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19: Gildebesturenoverleg bij de Keizer 

Van het Sint Jorisgilde zijn aanwezig: Albert van den Eijnde, Frans van der Burgt, Ton van Thiel en Rob van de 

Vossenberg.   

De onderlinge programma’s stemt men zoveel mogelijk op elkaar af om naderhand toch weer te constateren dat het een en 

ander toch weer anders loopt en dat geeft dan weer gespreksstof om dit te evalueren.  Het is goed om het onderling 

gekrakeel te kunnen blijven bespreken en als het er op aan komt kunnen we steeds rekenen op elkaars betrokkenheid met 

het gilde. Zoals het betaamt haalt de onderlinge rivaliteit en de onderlinge verbondenheid uiteindelijk het beste in en met 

elkaar naar boven. 

 

24: Kringdag Mierlo-Hout.  
Het gelaarsde gilde van Mierlo-Hout  had haar zaakjes goed op orde. Ook de jongste gildeleden kregen volop de 

gelegenheid deel te nemen aan gilde relevante activiteiten.  En daar maakten die van ons Sint Jorisgilde dan ook gretig 

gebruik van. Onze deelname bleek sowiezo niet onopgemerkt.  We kregen aldaar een bijzonder warm welkom. De 

zweetdruppels die we daardoor leverden bleken niet zinloos. Het leverde ons gilde zelfs de ERE-prijs op. Het hoogst 

mogelijke resultaat.  

Jaarlijks vindt in Kring 

Peelland van de Noord 

Brabantse Federatie van 

Schuttersgilde de 

Kringgildedag plaats. Bij 

dit evenement, dit jaar 
georganiseerd door het 

Sint Antonius Abt gilde in 

Mierlo-Hout, komen alle 

tweeëntwintig gilden uit de 

kring bij elkaar om zich te 

presenteren aan de 

toeschouwers en elkaar uit 

te dagen tijdens de 

verschillende wedstrijden. 

De dag begon met een 

Heilige Mis, gevolgd door 
een optocht door Mierlo-

Hout van alle kleurrijke 

gilden. Het is steeds weer prachtig om te zien hoe de gilden zich van hun beste kant laten zien in de traditionele kleding 

met hun mooie vaandels en trommen. Na deze optocht werd op het voetbalveld van VV Mierlo-Hout de opening verricht 

door burgemeester Blanksma van Helmond, waarna de massale opmars plaatsvond. Alle gildebroeders en gildezusters 

trekken dan gezamenlijk op van de ene kant van het veld naar de andere kant, waarbij de tamboers allemaal dezelfde 

schutsmars slaan; heel indrukwekkend. Na de vendelgroet van alle vendeliers vertrokken gilden naar de uitgang om zich 

voor te gaan bereiden voor de wedstrijden. Dit zijn wedstrijden vendelen, standaardrijden, trommen, bazuinblazen, 

boogschieten en schieten voor een nieuwe Kringkoning. 

Het Sint Jorisgilde Gemert behaalde vele prijzen, waaronder de belangrijke eerste prijs in het algemeen klassement en in 

de optocht. Ook de vendeliers André Scheepers in de vendelklasse 40+ en gildenestor Jan van Thiel in de klasse 50+ 

behaalden de eerste prijs. Om het geheel af te ronden behaalden 
de vendeliers André Scheepers, Joan van de Vossenberg, Ton 

van Thiel en Jan van Thiel nog de eerste prijs in de klasse 

“groepsvendelen 4 personen”.  

Door de organisatie was er ook voor gezorgd dat de jeugdige 

gildebroeders een extra plezierige middag hadden. Zij schoten 

namelijk voor het neerhalen van de (houten) vogel. De tamboers 

Senna Adriaans en Fons Welten schoten fanatiek mee voor deze  

prijs, maar helaas voor hen ging die eer naar een jeugdige 

gildebroeder van Sint Servatius gilde uit Lieshout. 

Bij het bekendmaken van de Ereprijs klonk vanuit de 

gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde een enorm 
luide winnaarsyell en een applaus van de overige aanwezigen. 

Het was weer een hele mooie gildedag waar zeker graag op 

terug wordt gezien. 

 

Juli 
 

15: Koningschieten Sint Antonius en Sebastianusgilde 
Ons zustergilde toonde de euvele moed om haar koningschieten te laten plaatsvinden op het ridderplein. Het was voor ons 

gilde wennen om daar het vertrouwde koningschieten gevoel te kunnen beleven. Het kon ons niet overtuigen hetzij dan dat 

wij achter onze keuze blijven staan om ons Koningschieten op Koks te handhaven.  

Sint Jorisgilde door de straten van Mierlo Hout 

Senna schiet en de rest kijkt hoe hij het doet 
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Overigens leverde het ons zustergilde wel een prachtig koningspaar op. 

Harrie van den Elsen met als koningin Wilma van den Elsen - Geerts.  

Een echte gruune koning met Wilma uit een echte rooi familie. Dat dan 

weer wel. De koningskruisen kwamen terecht bij Piet Brouwers, Luuk van 

den Elsen en Frans van der Burgt. 

 

 

18: Gouden bruiloft Frits en Dina Verhoeven – Swinkels.  

Woensdagavond 18 juli 2018 verzamelden vele gildebroeders en 

gildezusters van het Sint Jorisgilde zich bij de koningin van het gilde, 
Paulina Adriaans. Het doel was om het bruidspaar Frits en Dina 

Verhoeven een vendelgroet te gaan brengen vanwege het heugelijke feit 

dat ze vijftig jaren getrouwd zijn en om samen met hen een gezellige 

avond door te brengen. Beide activiteiten zijn zeker gelukt.  

Zowel Frits als ook Dina zijn al jarenlang verbonden aan ons gilde. Als gilde mochten we dan ook hun huwelijksfeest 

opluisteren en brachten we een vendelgroet aan het gildepaar met hun gezin. Hun kroost neemt al een stevige plek in 

binnen ons gilde. Schoonzoon Grad Welten en kleinzoon Fons timmeren er al behoorlijk op los, beiden op de gildetrom. 

En wie weet groeit er nog wel eens een standaardruiter uit, want dat was de echte passie van zowel Frits zelf als ook zijn 

vader Piet Verhoeven.  

Vele gildebroeders en zeker ook gildezusters waren aanwezig om voor café ’t Anker de vendelgroet te aanschouwen, 

samen met de vele genodigden. De vendeliers lieten, 
onder het tromgeroffel van de tamboers, hun vendels 

zwaaien in het late zonlicht. Steeds weer een prachtig 

gezicht. Na afloop bedankten Frits en Dina de vendeliers 

en konden zij de felicitaties van de gildebroeders en 

gildezusters in ontvangst nemen. Zij kregen een heerlijke 

fles rode wijn, voorzien van een wit schortje met daarop 

het logo van het Sint Jorisgilde aangeboden en speciaal 

voor Dina overhandigde het koningspaar haar een 

prachtige bos bloemen. Na het gilde was fanfare Sint 

Lucia aan de beurt voor een gloedvolle serenade. Onze 

tamboer (en schoonzoon) Grad Welten deed zijn uiterste 
best op de grote trom om het tempo van de muziek aan te 

geven. Onze junior-tamboer Fons en zijn broer Nol deden 

ook een muzikale duit in het zakje om voor opa en oma 

hun tromkwaliteiten te tonen tussen de muzikanten van de 

fanfare. 

Na de vendelgroet en de serenade werden de 

feestelijkheden nog lange tijd onder het genot van een drankje en een hapje voortgezet op het terras van ’t Anker.  

Frits en Dina nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie gouden huwelijk en bedankt voor jullie gastvrijheid. 

 

22: Overlijden Martien van der Zanden.  

Op zesentachtigjarige leeftijd is een van onze ouderlingen overleden, maar ook iemand 

die bij het Sint Jorisgilde was betrokken vanaf het begin dat het gilde weer min of meer 
ontwaakte uit de winterslaap. Martien, of Ties zoals hij ook genoemd werd, blies in 

1955 samen met Wim van den Eijnde het gilde weer nieuw leven in en Toon Biemans 

werd kapitein. Men koos in dat jaar Jan Egelmeers als nieuwe deken. In 1958, toen men 

hem als nieuwe deken koos, voegde ook gilde-coryfee Wim van de Vossenberg zich bij 

dit groepje en ging men weer naar Koks om een gildekoning te schieten. In 1960 schoot 

Toon Jaspers zich als eerste tot koning van het Sint Jorisgilde. Het groepje Ties, Wim 

en Wim werd binnen het gilde soms ook “De drie musketiers” genoemd omdat zij zich 

altijd en overal lieten zien als er ergens in de regio iets binnen het gildewezen te doen 

was. Of dit nu binnen hun eigen gilde was of binnen Kring Peelland; zij waren erbij. 

Ties maakte ook deel uit van het bestuur, als je dat indertijd zo mocht noemen, en 

bepaalde zo mede wat er allemaal binnen het gilde moest en mocht gebeuren. Hij was 
van 1962-1964 deken-penningmeester en van 1964-1966 deken-schrijver. Ties, eerst 

woonachtig in Gemert, verhuisde later, samen met zijn vrouw Lies naar Esch 

(gemeente Boxtel) om daar aan de Nergena een boerderij te gaan runnen. Het Sint Jorisgilde in Gemert bleef hij altijd 

trouw. Ties maakte jarenlang deel uit van de vendeliers en bleef na zijn verhuizing een vaste bezoeker die nooit ontbrak op 

de optrekdag van ons gilde. Elk jaar was hij present en liet zich daar weer volledig bijpraten over het wel en wee van “De 

Rooi”. Ook trof hij daar natuurlijk weer zijn oude kameraden Wim en Wim en de andere gildebroeders. Helaas sukkelde 

Ties de laatste jaren wat met zijn gezondheid, maar hij bleef belangstelling tonen voor ons gilde. Ons gilde verliest een 

opmerkelijk lid. Een delegatie van ons gilde bezocht de afscheidsdienst aldaar.  

Wij wensen Lies en de overige familie heel veel sterkte met het overlijden van Ties. 

Gouden paar Frits en Dina met koningspaar gilde 

Martien van der Zanden 

Koningspaar Harrie en Wilma van den Elsen 
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22: Opluisteren Heilige Mis bij de Maria Magdalenakapel 

Esdonk   
Ons gilde nam hieraan deel. Het blijft een verrassend beeld in het 

landschap om dit bouwwerk aldaar aan te mogen treffen. In de loop 

der jaren bracht het zijn bestaansrecht met overtuiging naar voren. 

De aantrekking op de medemens is overweldigend.  

Het kaarsengeld is meer dan toereikend om de kwaliteit en het 

onderhoud van deze opmerkelijke kapel te kunnen bedruipen. Het is 

dan ook een eer om als gilde hieraan een bijdrage te mogen en 

kunnen leveren met de opluistering van vieringen in en rondom 
deze kapel. 

 

Augustus. 
 

15: Deelname aan processie Maria Hemelvaart in Handel 

Elk jaar vindt er in het processiepark van Handel een Heilige Mis plaats gevolgd door een processie door het park ter ere 
van de hemlvaart van Maria. Ook de Gemertse gilden doen daar aan mee. 

Dit jaar gingen pastor Schevers en pater van Moorsel voor in de dienst en 

waren er ook twee missionarissen uit Afrika aanwezig. 

Naast het koningspaar Cor en Paulina was er ook een ruime delegatie van 

ons gilde aanwezig. 

 

19: Europees Gildetreffen in Leudal 

 

Op zondag 19 augustus nam ons Sint 

Jorisgilde deel aan het Europees 

Schutterstreffen in Neer, gemeente 

Leudal.  
Het Europees Schutterstreffen (EST) 

is een driejaarlijks feest 

waarbij schutterijen, 

schutbroederschappen en schuttersgilden uit verschillende landen elkaar ontmoeten. Per 

keer doen er zo'n 25.000 schutters, gildebroeders en gildezusters aan mee, vooral uit 

Duitsland, maar ook uit Nederland, België, Polen en in mindere mate uit 

andere Europese landen. 

Het belangrijkste onderdeel tijdens deze dag is deelname aan de gigantische optocht die dan plaatsvindt door de straten van 

Neer. In totaal deden er, schrik niet, 483 schutterijen en gilden aan mee. Het Sint Jorisgilde was ingedeeld op plaats 428 , 

zodat we lang moesten wachten voordat we aan de beurt waren. De wachttijd werd goed ingevuld doordat onze 

gildebroeders en –zusters keken naar alle schutterspracht en -praal dat langs kwam. De meest prachtige gilde-uitdossingen 
kwamen voorbij. 

Tijdens de optocht kregen we, zeker vanwege onze mooie 

kleding, veel applaus en complimenten van het publiek 

langs de route. Het blijft steeds weer prachtig om deel te 

nemen en te tonen wat je bent en wat je uitstraalt. Tijdens 

het EST zijn er geen prijswinnaars, maar krijgen de 

deelnemende gilden een herdenkingsschild.  

Onze koning Cor Opsteen heeft zaterdags ook deelgenomen 

aan het koningschieten voor Europees Schutterskoning, 

maar helaas voor Cor ging de eer deze keer naar Leo 

Niessen van schutterij Sint Martinus uit Linne. Jammer voor 

Cor, maar toch weer een Nederlandse koning.  
Over drie jaar, in 2021, gaat ons gilde zeker weer naar het 

Europees Schutterstreffen dat dan in het Belgische Deinze 

plaatsvindt. Het blijft namelijk een machtig festijn. 

 

September 
 

1: Fietstocht en barbecue leden Sint Jorisgilde 

Voor de eerste keer werd deze jaarlijks terugkerende activiteit gestart vanaf ons nieuwe gildegebouw aan de Deelse 

Kampen. Er was een ruimte netjes ingedeeld met tafels en stoelen en ook was er een klein drankbuffetje geplaatst. Buiten 

op het terras stonden ook tafels en banken waar de gildebroeders en –zusters heerlijk konden vertoeven in de avondzon. 

Deze keer was de fietstocht uitgezet door bestuurder Ton van Thiel die de route met de auto had verkend. Dit laatste had 

zeker gevolgen voor de fietsers die ook de verschillende zandpaden door moesten ploegen; iets wat met de auto 

gemakkelijker ging. De route ging over de nieuwe fietsbrug in Gemert richting Venhorst, om vervolgens via Boekel naar 

de pauzeplaats van vendelier/varkenshouder John van Kessel aan de Schuurkerkweg te gaan.  

Koningspaar met deelnemer uit Polen 

Vaandrig en kapitein tijdens H. Mis 

Vele kapelgangers tijdens H. Mis 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schutterij_(folklore)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
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Daar werd de groep fietsers door John hartelijk 

getrakteerd op een frisdrankje of iets sterkers. Na een 

dankjewel voor John werd de weg weer vervolgd over 

Esdonk richting barbecue. Daar stond alles al klaar om 

de honger en dorst te stillen. De gehele avond door 

werd er druk gebruik gemaakt van de goed verzorgde 

barbecue en tussendoor werd ook nog eens gekeken 

naar het nieuw verworven gebouw. Tijdens de 

jaarvergadering 2019 zal over de naam van dit 

gildegebouw worden gestemd. 
 

3: Overlijden oud-koningin Stannie Grassens  

Maandagavond 3 september is plotseling, in de leeftijd 

van 75 jaar, overleden onze oud-koningin Stannie 

Grassens – van Creij. Stannie was de steun en 

toeverlaat van oud-

koning van het Sint 

Jorisgilde Antoon Grassens. Op 16 september 2007 schoot Antoon zich op de Kokse 

Hoeve tot koning van ons gilde, waarbij hij zijn vrouw Stannie als koningin koos.  

Stannie bleef het liefste wat op de achtergrond, maar zorgde er wel voor dat iedereen 

welkom was in haar huis. Daar werd je altijd hartelijk ontvangen met een kopje koffie en 
meestal zat er ook wat lekkers bij. Bij het verzujken kon je bij haar altijd aanschuiven 

voor een lekkere maaltijd. Gastvrijheid en zorg voor de medemens stonden bovenaan in 

haar leven. 

Stannie was met Antoon ook veel op pad voor het gilde. Bijzonder was het prachtige 

weekend in september 2007 naar Benteler. Zij vertegenwoordigde daar op een mooie en 

respectvolle wijze het gilde bij de officiële gebeurtenissen. 

Ook ondersteunde Stannie haar man tijdens het maken van de vele beelden en beeldjes in 

onze Sint Joriskapel. 

Wij zullen met veel waardering en respect aan haar blijven denken. 

 

6: Najaarsvergadering van ons gilde 
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. . 

 

22: Opluisteren Gouden priesterfeest pater Piet Delisse 

Pater Piet Delisse, geboren in Erp en lid van de Congregatie van 

de paters van de Heilige Geest (Latijn: Congregatio Sancti Spiritus 

sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae), is 
tegenwoordig samen de overige paters van de congregatie 

woonachtig in Gennep. Hij heeft ook jaren doorgebracht in het 

missiegebied van de Centraal Afrikaanse Republiek. Maar pater 

Delisse is ook zeer veelvuldig aanwezig in Gemert om het kasteel 

te bezoeken en zeker ook om de Sint Willibrodusparochie te 

ondersteunen. Hij wordt zeer regelmatig ingezet tijdens het 

opdragen van heilige missen in de parochie. 

Het is inmiddels 50 jaar geleden dat pater Delisse tot priester werd 

gewijd en dat was nu de reden voor het vieren van zijn gouden 
priesterfeest.  

Het Sint Jorisgilde luisterde de Heilige Mis op in de kerk van De 

Mortel, bracht hem een vendelgroet en feliciteerde hem met dit 

jubileum tijdens de receptie in De Sprank. Het Sint Jorisgilde 

wenst hem nog vele jaren in goede gezondheid toe. 

 

Oktober 
 

7: Coby de Groot-Kanters 80 jaar 

Zij werd bezocht door de kapitein en het koningspaar om haar de felicitaties aan te bieden. 

Coby, namens het gehele gilde alsnog proficiat! 

 

13: Anna Bouw 98 jaar:  

Anna, met alle respect het oudste lid van ons Sint Jorisgilde, werd 98 jaar. Zij vierde haar 

verjaardag en dit was voor het koningspaar Cor en Paulina en kapitein Frans een reden om 

haar te gaan feliciteren namens ons gilde. Anna hierbij alsnog onze hartelijke gelukwensen 

namens alle gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde.  

Gildebroeders en –zusters laten het zich goed smaken 

Pater Piet Delisse wordt opgehaald door gilden 

Stannie Grassens 

Anna Bouw  
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13: Hoofdliedendag Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden 

De hoofdliedendag van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden kan men ook wel de dag noemen waarop de 

jaarvergadering van alle aangesloten gilden plaatsvindt.  

Het begint ´s-morgens met een Heilige Mis in de kathedraal van Sint Jan in Den Bosch, gevolgd door een koffietafel in het 

provinciehuis. Daarna volgt de jaarvergadering waarin de hoogtepunten van het afgelopen jaar voorbij komen. Het is ook 

een gelegenheid om elkaar als gildebroeders en gildezusters weer eens te zien en te spreken over allerlei zaken die het 

gildewezen betreffen. Dit is de reden dat de laatste jaren de nieuwe deken van ons gilde en het koningspaar de 

hoofdenliedendag bezoeken. Daarom gingen, onder leiding van onze kapitein Frans, nieuwe deken Joost Michiels en 

koningspaar Cor Opsteen en Paulina Adriaans richting Den Bosch. Het was wederom een leuke en gezellige dag. 
 

14:Oktoberfeest Sittard 

Het is elk jaar toch een grote belevenis om deel te nemen 

aan de Internationale Schutterijen- en Gildenoptocht in 

Sittard om daarna als gildebroeders en gildezusters 

gebroederlijk te genieten van het grote volksfeest in de 

vele verschillende tenten en kermisattracties. 

Dit jaar ging het Sint Jorisgilde met een delegatie van 

ongeveer 15 gildebroeders en –zusters met aanhang naar 

Sittard. Met de bus ging het in de vroege ochtend naar 

Bakel om daar de gildebroeders en gildezusters van het 
Sint Willibrordusgilde op te halen om vervolgens naar het 

Oktoberfeest te rijden. Na een kopje koffie met een koek, 

aangeboden door de organisatie, werden hier en daar 

gesprekken gevoerd met de alom aanwezige 

gildebroeders en gildezusters van de vele aanwezige 

gilden en schutterijen waaronder velen uit Brabant en 

speciaal uit Kring Peelland. Ook werden er 

consumptiebonnen ingeslagen zodat er na de optocht 

meteen begonnen kon worden met deel 2 van het 

Oktoberfeest.  

Zoals al vele jaren gebruikelijk trokken de schutterijen en 
gilde door het centrum van Sittard waar in grote getale de 

toeschouwers aanwezig waren. Het voelt als gilde of men 

in een warm bad terecht komt want de publieke 

belangstelling en het applaus was enorm. Het bleek weer dat het Sint Jorisgilde zich geweldig presenteerde met in hun 

midden het koningspaar Cor Opsteen en Paulina Adriaans-Opsteen. 

Na de optocht trok het hele gezelschap de grote tent in om zich daar te laven aan de heerlijke Limburgse drankjes en een 

grote diversiteit aan muziek, waarbij de Duitse schlagermuziek toch wel het hoofdgerecht was. Ook werden daar de 

banden met ons Bakelse zustergilde weer wat steviger aangehaald. Tussendoor gingen de gildebroeders naar het 

gigantische kermisterrein om daar te genieten van de prachtige kermisattracties of om ergens te genieten van een broodje 

braadworst, een frietje of een broodje speklap.  
 

16: Overlijden oud-koning Gerrit Vogels 

Onze oud-koning Gerrit Vogels is overleden. Samen met zijn vrouw Riek vormden zij een 

opmerkelijk koningspaar binnen ons gilde. Het Sint Jorisgilde schiet al sinds mensenheugenis haar 

koning op Koks. Dus ook Gerrit en hoe. Op de dag van het koningschieten bleek  deze koningsvogel 

zo taai en weerbarstig dat men genoodzaakt was te stoppen. De  bijverlichting bleek niet toereikend. 

Men besloot om de volgende dag verder te schieten. Maar zo eenvoudig was dat niet. De gehavende 
vogel zat nog stil boven op de schietboom. En daar moest deze ook blijven zitten totdat het laatste 

stukje zich gewonnen zou geven. Voor de nacht naar beneden halen en veilig opbergen tot de 

volgende dag, is volgens de geldende traditie geen enkele optie. Dus koos men voor een nachtelijke 

bewaking van het schietterrein. De volgende dag bleek de vogel niet gevlogen maar  zat ze dapper te 

wachten boven op de schietboom.  En jawel hoor, er moest nog duchtig geschoten worden door de 

kandidaat-koningschieters. Het lukte Gerrit om het laatste beetje vogel naar beneden te halen. Nou 

stukje, het bleek nog een hele vogel die zich kranig bijeen hield om tenslotte toch het loodje te 

leggen na het  loodgeweld van Gerrit.  De blijheid om het koningschap bij Gerrit en Riek was 

aanstekelijk. Het speciale van deze twee schietdagen realiseerde men zich al snel.  De hele vogel 

kreeg een unieke behandeling van gildebroeder Toon Grassens. Zo schonk het koningspaar Gerrit en 

Riek Vogels deze dappere bijzondere vogel aan het gilde en kreeg hij een unieke plek met 
eeuwigheidswaarde op het schietterrein op Koks. Een memorabel geschenk van een opmerkelijk koningspaar.   

Onze verzujkers vogelen altijd uit wie bij Gerrit en Riek Vogels mogen komen. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook 

voor de heerlijke gebraden worst die bij Gerrit steevast geserveerd werd met het verzujken. Gerrit was erg verknocht aan 

deze traditie bij hem in huis en de gildebroeders ook. Door de jaren heen bleef de aandacht en interesse voor het gilde 

Sint Jorisgilde door de straten van Sittard 

Gerrit Vogels 
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groot bij Gerrit en Riek. Zij waren altijd bij de optrekdag en het koningschieten en andere belangrijke gebeurtenissen bij 

ons Gilde. Deze betrokkenheid bleef groot, ook toen het lichamelijk moeilijker werd. 

18: Buitencomparitie in Vossenhol te Handel 

Hier  bespraken we ook nog de gang van zaken in en  

rondom het gildeleven van de rode gildebroeders 

 

 

20: Crematie oud-koning Gerrit Vogels 

Tijdens een mooie crematie namen de gildebroeders en gildezusters 

afscheid van hun oud-koning Gerrit Vogels. 
 

20: Najaarsvergadering Kring Peelland 

Onze kapitein, tevens kringsecretaris, Frans van der Burgt was 

aanwezig en heeft namens ons gilde meegeluisterd. 

 

 

 

 

26: Jeu-de-boules voor leden gilde in de 3-Ster 

Gemert 

Een vast onderdeel van de jaarlijkse activiteiten binnen 
het gilde is steeds weer een jeu de boules toernooi in de 

3-Ster. Er is verschillende keren in een vergadering naar 

voren gekomen om een keer iets anders te gaan doen, 

maar het blijkt telkens weer dat men het jeu-de-boulen 

het leukste vindt en lekker dichtbij. 

Ook nu was de strijd weer hevig en genoot men van een 

drankje en een hapje tijdens het spel en de gesprekjes er 

tussendoor. Toen het stof van de strijd wat was 

opgetrokken kon de organisatie de einduitslag bekend 

maken.  

Deze was:   
1e plaats. Divan Bruyns (vriendin van John van Kessel). 

2e plaats. Senna Adriaans. 

Gedeelde 3e en 4e plaats. Cor Opsteen en Frits Verhoeven. 

 

28: Vergadering boogcommissie in Mierlo-hout 

Bezocht door Jan van Erp en Jan van Thiel. 

 

November 
 

15: Hoofdmannenberaad Kring Peelland 

Regelmatig is er overleg binnen Kring Peelland met alle hoofdmannen of kapiteins van de aangesloten 22 gilden overleg 

over allerlei zaken die de gezamenlijke gilden betreft. Men probeert daar een gemeenschappelijk beleid uit te zetten waar 

de gilden mee vooruit kunnen. 

Onze kapitein Frans van der Burgt en bestuurslid Ton van Thiel hebben intensief meegedaan met dit overleg. 

 

18 Opluisteren Heilige Mis t.g.v. 150 jarig 

bestaan herenkoor Sint Jan. 

Al jaar en dag zingt het herenkoor van de Sint Jan 

tijdens de zondagse Hoogmis. De katholieke 
Gemertse mensen weten niet beter. 

Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van het 

herenkoor luisterden beide Gemertse gilden de 

Heilige Mis op die werd voorgegaan door Bisschop 

Mgr. Gerard de Korte, samen met de overige pastors 

van de Heilige Willibrodusparochie van Gemert-

Bakel. 

Het koor liet zich natuurlijk van zijn beste kant 

horen, waardoor het een mooie stijlvolle viering 

werd. Na de viering trok het hele gezelschap naar 

het grasveldje voor de kerk waar de vendeliers een 
gezamenlijke vendelgroet brachten voor de geestelijke overheid. Hierna vertrok het gezelschap naar Dientje waar nog een 

vendelgroet gebracht werd, maar deze keer voor het jubilerende koor zelf. Het geheel werd door de gilden afgesloten met 

felicitaties voor het herenkoor. 

Afscheid van oud-koning Gerrit 

In afwachting start jeu de boules 

Vendelgroet voor Herenkoor St. Jan 
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25: Coby de Groot 70 jaar koorlid Cresendo.   

Onze ouderling Coby de Groot werd in Elsendorp gehuldigd als zeventig jarig koorlid van het 

koor Cresendo.  

Deze mijlpaal werd tijdens een Heilige Mis gevierd, waarna een receptie volgde voor de 

jubilaris. Reden voor ons koningspaar Cor en Paulina om haar, samen met deken-schrijver Rob 

van de Vossenberg, te gaan feliciteren. 

 

December 
 

11: Gildenbesturenoverleg. 

Ook nu werden elkaars standpunten besproken en gekeken welke activiteiten de komende tijd 

op het programma staan. 

Bij het overleg in Brasserie De Keizer waren vanwege ons gilde Frans van der Burgt, Rob van de Vossenberg, Albert van 

den Eijnde en Ton van Thiel aanwezig.  
 

30: Kapellekeswandeltocht in Griebelgrauw 

Voor de zesde keer hebben de gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde 

hun bijdrage geleverd aan een pracht evenement dat jaarlijks tussen de Kerstdagen 

en het nieuwe jaar wordt georganiseerd. De dorpscommissie van ZLTO Gemert-

Handel organiseert jaarlijks, samen met de Gemertse gilden en het Esdonks 

Kapelleke, deze wandeltocht door het Gemertse buitengebied. Het is de bedoeling 

dat de wandelaars meer kennis en begrip krijgen van het leven en werken van de 

agrariërs.  Hoe mooi kunnen het buitengebied en de kapellekes zijn in de schemering 

tussen de kaarsjes die langs de gehele route branden? Er zijn geweldig mooie foto’s 

gemaakt langs de route. Ook zijn er prachtige foto’s gemaakt van onze Sint 

Joriskapel die dit jaar weer door ongeveer 4000 wandelaars bezocht werd. De 
gildezusters en gildebroeders in de koepeltent moesten alle zeilen bijzetten om de 

wandelaars van soep, chocolademelk, koffie of thee te voorzien. De kinderen keken 

met grote ogen naar de snoepzakken die hun ouders konden kopen. Alles voor het 

goede doel; dit jaar de Wensambulance. In de kapel brandden de kaarsjes en werd de 

klok geluid. Buiten hebben de vendeliers onder begeleiding van de tamboers en 

onder toezicht van het koningspaar, kapitein, nieuwe deken en nog enkele 

gildebroers een vijftal vendeldemonstraties gegeven. Ondanks het miezerige weer 

stonden vele wandelaars te kijken naar de inspanningen van de vendeliers. 

Tijdens de evaluatie in de kapel waren alle gildebroeders het erover eens dat het weer een prachtige zondag was geweest 

waar we ons als gilde goed hebben getoond aan de mensen die meeliepen met de tocht langs de kapellen.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31: Verjaardag beschermvrouwe Odilia A.H. Jurgens – barones van Harinxma thoe Slooten 
Ook dit jaar sturen we natuurlijk, vanwege haar verjaardag, weer een bloemetje naar onze beschermvrouwe. 

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

Coby de Groot 

Frans, Senna en Grad  

Alles gereed voor ontvangst wandelaars 
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Overzicht koningen, koninginnen (gemaal) en dekens van het Sint Jorisgilde vanaf 1960 

 

Jaar Koning Koningin - Gemaal Deken 

1960 Antoon Jaspers Judith de Groot - IJpenburg Jan v.d. Laar 

1961 Antoon Geerts Hilly Wesseldijk - IJpenburg Antoon Opsteen 

1962 Theodor v.d. Vossenberg  Anny Opsteen Tonnie v.d. Vossenberg 

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

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

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

1966 Jacques van de Broek Jo Corstens Jan van der Putten 

1967 Harrie Verhoeven Trees Verhoeven - van de Laar Sjef  Egelmeers 

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

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

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

1971 Frits Verhoeven Cocky van Thiel - Martens Jan Heesakkers 

1972 Frits Verhoeven Cocky van Thiel - Martens Theo Geerts 

1973 Dirk Schouten Ad Schouten - Koop Jan van Thiel 

1974 Dirk Schouten Ad Schouten - Koop Wim van den Boom 

1975 Chris van Oijen Dora van Oijen - Cornelissen Hans van de Crommenacker 

1976 Chris van Oijen Dora van Oijen - Cornelissen Jan van Erp 

1977 Gerard Scheepers Riek Scheepers - Lotgerink Piet van Dinter 

1978 Gerard Scheepers Riek Scheepers - Lotgerink Albert van den Eijnde 

1979 Graard van Erp Truus van Erp - van de Broek Ad Verhoeven 

1980 Graard van Erp Truus van Erp - van de Broek Ricus van Kessel 

1981 Jan van den Eijnde Jo van den Eijnde - van de Velden Wiljan Slits 

1982 Jan van den Eijnde Jo van den Eijnde - van de Velden Wichard Biemans 

1983 Piet van den Crommenacker Anna v.d. Crommenacker - v.d. Louw Eric van Gerwen 

1984 Piet van den Crommenacker Anna v.d. Crommenacker - v.d. Louw Herman Toonders 

1985 Gerrit Vogels Riek Vogels - van Gerwen Gerard Lemmens 

1986 Gerrit Vogels Riek Vogels - van Gerwen Toon Opsteen 

1987 Wim Scheepers Diny Scheepers - de Groot Piet van Alphen 

1988 Wim Scheepers Diny Scheepers - de Groot George van Gulick 

1989 Gerrit van Dinter Leny van Dinter - van Oosterwijk Jos Berkers 

1990 Gerrit van Dinter Leny van Dinter - van Oosterwijk Anton Grassens 

1991 Sjef Egelmeers Maria Egelmeers - van der Wijst John Adriaans 

1992 Sjef Egelmeers Maria Egelmeers - van der Wijst Jos Pronk 

1993 Harrie Verkampen Anneke Verkampen - Vogels Ton van Thiel 

1994 Harrie Verkampen Anneke Verkampen - Vogels Joan van de Vossenberg  

1995 Toon van den Boom Mien van den Boom - Linders André Scheepers 

1996 Toon van den Boom Mien van den Boom - Linders Ton Geerts 

1997 Edwin van Dinter Toos van Dinter - van de Laar Stefan van Oosterwijk 

1998 Edwin van Dinter Toos van Dinter - van de Laar Tiny van de Laar 

1999 Wim van de Vossenberg Thea van de Vossenberg - Hubers Maikel de Groot 

2000 Wim van de Vossenberg Thea van de Vossenberg - Hubers Niels Opsteen  

2001 Martien van den Eijnde Jolanda van den Eijnde - Coolen Wim van Oijen 

2002 Martien van den Eijnde Jolanda van den Eijnde - Coolen Anton van den Boom 

2003 Antoon van den Eijnde Francien van den Eijnde - Welten Louis Kuijpers 

2004 Antoon van den Eijnde Francien van den Eijnde - Welten Kneel van de Boom   

2005 Coby v.d. Vossenberg - v.d. Eijnde Wim van den Eijnde John van Kessel 

2006 Coby v.d. Vossenberg - v.d. Eijnde Wim van den Eijnde Eric van der Putten 

2007 Antoon Grassens Stannie Grassens - van Creij Grad Welten 

2008 Antoon Grassens Stannie Grassens - van Creij Kees Opsteen 

2009 Albert van den Eijnde Petra van Wetten - van den Eijnde Joop van den Heuvel 

2010 Albert van den Eijnde Petra van Wetten - van den Eijnde Willem van den Eijnde 

2011 Frans van der Burgt Tonnie van der Burgt - Melis Joan van der Ligt 

2012 Frans van der Burgt Tonnie van der Burgt - Melis Rob van de Vossenberg 

2013 Albert van den Eijnde Petra van Wetten - van den Eijnde Jeroen Slits 

2014 Albert van den Eijnde Petra van Wetten - van den Eijnde Pieter van Erp 

2015 Frans van der Burgt Tonnie van der Burgt - Melis Kinoe Verhoeven 

2016 Frans van der Burgt Tonnie van der Burgt - Melis Steef Huijben 

2017 Cor Opsteen Paulina Adriaans - Opsteen Jochem Biemans 

2018 Cor Opsteen Paulina Adriaans - Opsteen Joost Michiels 



Blad: 20 

 
  

 

Vendelier Ad 

De zilverdragers De kapitein 
Het koningspaar 

Cor en Paulina Kapitein Frans 

Luitenants: Frits, Rob, Sjef, Ricus, Wim, 

Wichard en Louis 

Beschermvrouwe 

Odilia 

Tamboers: Pieter, Grad, Albert, Toon en Senna 

Zilverdragers: Toon, John, Jan, Martien, 

Willem, Joan, Joop en Anton 

1e Luitenant Frits Vaandrig Hans 
Vendeliers: John, Joan, Theo, Ton, Koen, Jos, 

Joris, Gerard en Jan 

Vendelier André Deken 2016: Steef 

Nieuwe deken 2018 

Joost 

Vendelier Kinoe Deken 2017: Jochem 


