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De samenstelling van de gildeformatie per 31 december 2013:
Functie
Koning
Koningin
Kapitein
1e Luitenant
Kornet
Tamboer
Tamboer
Tamboer
Vaandrig
Luitenant
Luitenant
Luitenant
Luitenant
Luitenant
Luitenant
Nieuwe deken
Staande deken
Afgaande deken
Zilverdrager
Zilverdrager
Zilverdrager
Zilverdrager
Zilverdrager
Zilverdrager
Vendelier
Vendelier
Vendelier
Vendelier
Vendelier
Vendelier
Vendelier
Vendelier
Vendelier
Vendelier
Sjerpendrager
Sjerpendrager
Sjerpendrager
Beschermvrouw

Naam
Albert van den Eijnde
Petra van Wetten - van den Eijnde
Frans van der Burgt
Frits Verhoeven
Toon van Lieshout
Pieter van Erp
Antoon Opsteen
Grad Welten
Hans van den Crommenacker
Wichard Biemans
Sjef Egelmeers
Ricus van Kessel
Louis Kuijpers
Wim van Oijen
Wim Scheepers
Jeroen Slits
Rob van de Vossenberg
Joan van der Ligt
Martien van den Eijnde
Willem van den Eijnde
Joop van den Heuvel
Anton van den Boom
Toon van den Boom
Jan van Erp
Jos Berkers
Theo van Gerven
John van Kessel
Gerard Lemmens
Niels Opsteen
André Scheepers
Jan van Thiel
Ton van Thiel
Ad Verhoeven
Joan van de Vossenberg
Wim van den Eijnde
Anton Grassens
Mari de Groot
Odilia Jurgens Harinxma thoe Slooten

Lid sinds:
1972
1987
1968
1963
2008
1997
1986
2007
1975
1982
1967
1980
2003
2000
1965
2013
2012
2011
1988
2010
2001
2002
2003
1976
1989
1995
2005
1985
2000
1985
1973
1993
1979
1994
1950
1990
1956
1992

Naast de actieve leden van de formatie bestaat
het Sint Jorisgilde ook uit ouderlingen.
In 2013 had het gilde in totaal 105
ouderlingen.
Het totaal aantal leden bij het Sint Jorisgilde
is:
Formatie
Ouderlingen
Totaal

: 37 leden
: 105 leden
: 143 leden

Het Sint Jorisgilde heeft één lid van
verdienste, namelijk gildebroeder Wim van
den Eijnde.
Op 1 januari 2013 heeft het gilde hem het
bijbehorende schild opgespeld en de oorkonde
aan hem uitgereikt.

Het bestuur bestond in 2013 uit:
Voorzitter
Deken schrijver
Deken penningmeester
Lid
Lid
Lid

: Wim van Oijen
: Jos Berkers
: Albert van den Eijnde
: Antoon Opsteen
: Ton van Thiel
: Ad Verhoeven

Kapitein

: Frans van der Burgt.
Tijdens zijn koningschap in 2011-2013 werden zijn taken waargenomen door
1e luitenant (reserve-kapitein) Frits Verhoeven.

Secretariaat: Heuvel 6, 5421 CN Gemert.

Website: www.sintjorisgildegemert.nl
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Op de foto van links naar rechts:
Voorste rij knielend: Ton van Thiel, Sjef Egelmeers, John van Kessel, Antoon Opsteen, Pieter van Erp, Grad Welten
en Albert van den Eijnde
Middelste rij: Wim Scheepers, Jos Berkers, Jan van Thiel, Gerard Lemmens, Toon van den Boom, Rob van de
Vossenberg, koningin Tonnie van der Burgt, nieuwe deken Jeroen Slits, koning Frans van der Burgt, Joan van der
Ligt, Joop van den Heuvel, Wim van Oijen, Theo van Gerven en Frits Verhoeven.
Achterste rij(soms slecht zichtbaar): Niels Opsteen, Joan van de Vossenberg, Wichard Biemans (hoed), Anton van
den Boom, Louis Kuijpers, Willem van den Eijnde, André Scheepers en Ad Verhoeven
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Januari
01 Wim van den Eijnde, Lid van
Verdienste. Op de eerste dag van het jaar
stroomde het gilde in grote getale samen op
Deel 92 te Gemert. Het gilde bracht hulde
aan Wim van den Eijnde met de eretitel:
Lid van Verdienste. Delegatie van ons
zustergilde luisterde deze bijeenkomst
tevens op. Ook aanwezig was onze
burgemeester van Zomeren. Burgemeester
van Zomeren verraste Wim met een
Koninklijke onderscheiding voor zijn
verdiensten voor de Gemertse
gemeenschap. Nou zeg, een mooi begin van
dit nieuwe jaar waarbij de uitzonderlijk
grote opkomst van ons gilde door Wim en
zijn gezin zeer gewaardeerd werd.
02 Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gemert in het Gemeenschapshuis Bakel werd bezocht door ons
koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt en onze voorzitter Wim van Oijen. Reserve-kapitein Frits Verhoeven en
deken-penningmeester Albert van den Eijnde gaven ook acte de présence.
06 Pater Luciano te Handel verzorgde zijn eerste
H. Mis. De beide Gemertse gilden luisterden deze
viering op. Het was een waardige viering waarin
deze Braziliaanse nieuwe voorganger zijn
enthousiasme liet blijken over zijn ontwikkeling
als herder in het Brabantse. Moge het een
verrijking blijken voor onze kerk. Het blijft
natuurlijk wel even wennen om een missionaris
uit Brazilië hier te verwelkomen terwijl er enige
tijd terug nog uit Nederland missionarissen
vertrokken naar zijn land. In Handel ontving
pater Luciano een hartelijke ontvangst en de
beide Gemertse gilden konden hieraan hun
bijdrage ook schenken. Opluistering was een
goede promotie voor ons gilde.
15 Volkstuinvereniging Doonheide hield haar
jaarvergadering in Café De Sport Molenstraat te
Gemert. Dankzij de geschonken grond van
diverse gildebroeders in het verleden geraakte
ons gilde aan inkomsten de afgelopen jaren. Tijdens ruilverkavelingactiviteiten wisten enkele gildeleden te
bewerkstelligen om de afzonderlijke percelen bijeen te voegen. Ook lanceerde men toen het idee om deze grond niet
meer te verhuren aan gildeleden onderling maar aan de volkstuinvereniging. Dit gebruik viel in goede pootaarde en
duurt nu nog steeds voort. Tegen een schappelijke vergoeding weet men vanuit de volkstuinvereniging onze inbreng
te waarderen. En wij als gilde zijn blij met de goede verzorging van onze grond door deze Gemertse club. Al jaren
speelt het vermoeden dat we nog eens moeten verkassen maar gezien de flink bijgestelde bouwmogelijkheden
binnen onze gemeente kunnen we nog steeds genieten van de volkstuin Doonheide. Bij onze optrekdag komt een
delegatie van het bestuur Doonheide om de huur van de grond te voldoen. Op de jaarvergadering in januari bezoekt
een delegatie van ons bestuur deze bijeenkomst. Dit jaar verzorgden Ad Verhoeven en Ton van Thiel onze
aanwezigheid in de bijeenkomst van de volkstuinders van Gemert. Er heerste aldaar alom tevredenheid.
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19 Optrekdag gruun. Zoals gebruikelijk gaat ons gilde ter receptie bij ons zustergilde. We feliciteren dan hun
jubilarissen en ook de Nieuwe Deken van dit anders gekleurde gilde. We zorgen zoveel mogelijk onze eigen mooie
rode kleur binnen te brengen om toch maar zeker duidelijk te maken dat we er wel zijn maar niet gezien moeten
worden als deel van hun gilde. Telkens weer blijkt dat de onderlinge sfeer hier zeker niet onder lijdt maar eerder ten
goede komt. Het is niet verwonderlijk meer dat onze Gemertse gilden goed tot uitzonderlijk goed weten te scoren
buiten de Vrije Heerlijkheid Gemert. En dat is dan mede het resultaat van de onderlinge kameraadschappelijke
rivaliteit die de beide Gemertse gilden gezond houdt maar ook weerbaar en wakker gericht naar de toekomst. Zo kun
je de verkiezing van de Nieuwe Deken, de plicht om een nieuw lid bij je gilde te zoeken die aansluit bij het
gildestreven zeker ook zien. Het gilde is blij met haar Nieuwe Dekens en het is daarom ook geen moeite om op
receptie te gaan bij de gruun. De Dekens verzekeren in zekere zin de toekomst, het bestaansrecht van de gilden in de
toekomst. Dit jaar koos men bij het gilde van Sint Antonius en Sint Sebastianus voor Pieter Tielemans, zoon van
vendelier Willy Tielemans. Een waardige keuze. De houdbaarheidsdatum van de gildeleden blijkt ook bij ons
zustergilde. Ons gilde mocht feliciteren de 60 jarige jubilaris Pieter van der Heijden, gouden jubilarissen Piet van
Dommelen en Theo van der Heijden, 40 jarig jubilaris Jan van Katwijk en Wijnand van Asseldonk de zilveren
jubilaris. Lid van een gilde is geen straf dat blijkt hier wel uit. Ons Sint Jorisgilde sluit zich hier graag bij aan en
maakte deel van een flink uitgelopen receptie vervolgd met een feestelijk afsluiting tot in de late uurtjes. Ook dit is
toevertrouwd aan ons gilde.
20 Kringvendeliers - jaarvergadering te Aarle-Rixtel werd bezocht door Ad Verhoeven. Vanuit de vendeliers
binnen onze kring Peelland is er een delegatie die zorgt dat er op de Kringdag Peelland een goede strijd kan
plaatsvinden onderling van de vendeliers van onze kring. Men deelt de wedstrijden in en zorgt voor de
scheidsrechters. Dit alles om het niveau van de vendeliers van onze kring zo hoog mogelijk te houden, maar ook om
het animo en het enthousiasme van het vendelen uit te dragen en zorg te dragen dat men actief blijft als vendelier.
Dit geldt dan zowel voor binnen het eigen gilde als in de kring en ook daarbuiten. Men geeft blijk van een positieve
waardering van elk gildelid en motiveert ook het vendelen in een groep. Het mag ook wel eens duidelijk gezegd
worden dat er steeds enthousiaste vendeliers zijn die zich belangeloos willen inzetten voor de Kringcommissie
vendelen.
27 Kringtamboers - jaarvergadering vindt ook jaarlijks plaats en bijna altijd in Aarle-Rixtel. In Aarle-Rixtel
verblijft een bolwerk aan tamboers en dus daarom is het niet zo verrassend dat men daar de bijeenkomst houdt. In
grote lijnen functioneert deze tromcommissie van onze kring gelijk zoals bij het vendelen. Mogelijk vindt er wat
meer tromgeroffel plaats. Dit jaar bezochten Toon Opsteen en Pieter van Erp deze bijeenkomst als
vertegenwoordiging van onze tamboers.
Februari
20 Winteravondbijeenkomst Pieter Penninx. Een nieuwe fenomeen
binnen ons gilde. Mogelijk ontwikkelend naar een traditioneel gebeuren.
De voortekenen zijn gunstig. In 2012 begon op initiatief van voorzitter
Wim van Oijen deze nieuwe loot aan ons gildegebeuren. Een gebeuren
voortbordurend op de vroegere bijeenkomsten in de winteravonden door
onze gildebroeders. Men bezocht gildebroeders in de thuissituatie en
legde gezamenlijk een kaartje. De huidige generatie gildebroeders lijkt
wat uitgekaart. Het kaarten kwam niet meer van de grond op de tafel.
Ook tijdens de vaste bijeenkomsten in de buitencomparities te Handel,
in De Mortel en op Koks bleven de kaarten onaangeroerd liggen de
laatste jaren. Op initiatief van Wim kwamen er winterse bijeenkomsten
bij Pieter Penninx. In een ongedwongen sfeer werden thema’s
uitgewerkt. We bezochten gezamenlijk de kapelvorderingen met uitleg

van Toon Opsteen over de
werkzaamheden. Men liet de formatie de
revue passeren met uitleg over de positie
in de formatie en welke attributen men
hanteert en hoe deze ontstaan zijn. Ook
belegden we een avond met de nadruk op
onze tentoonstelling aangevuld met
fotomateriaal wat er bij de gildeleden
thuis ligt. Ditmaal liet men een
zilversmid komen om uitleg te verzorgen
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over het maken van gildezilver en zijn ervaringen met de diverse gilden en hun zilver uit de doeken te doen.
Wederom een succesvolle bijeenkomst. Niet alleen de formatieleden bezochten deze winteravonden maar vooral
ook de ouderlingen werden met nadruk uitgenodigd. Gelukkig maakten zij hier volop gebruik van en bleken hier
volop van te kunnen genieten. Een mooi nieuw initiatief aangereikt door onze voorzitter Wim van Oijen en opgepakt
door het gilde, wat haar bestaansrecht nu al lijkt te verdienen.
23 Jaarvergadering Kring te Mariahout. Vorig jaar vierden we de kringdag Peelland te Mariahout, georganiseerd
door het Sint Servatiusgilde uit Lieshout. Als gevolg daarop vindt dan ook de jaarvergadering van de kring plaats in
Mariahout. Men evalueert dan het gildefeest aldaar, mede aan de hand van het eindverslag van het Sint
Servatiusgilde over de kringdag en ziet vooruit op de volgende kringdag Peelland. Aanwezig aldaar zijn het
kringbestuur waaronder onze kapitein toen tevens onze koning Frans van der Burgt. Frans neemt al enige jaren de
rol van secretaris van onze kring op zich en doet dit met een zekere overgave die respect afdwingt. Niet alleen
binnen ons gilde maar ook in de gehele kring. Naast het kringbestuur komen van elk gilde een delegatie, meestal
twee personen maar dit mag ook gerust meer zijn. En tenslotte komen er nog vertegenwoordigers van al de
kringcommissies naar deze vergadering. Meestal betreft het de voorzitter met de secretaris. Kringcommissies zijn de
reeds genoemde vendel en tromcommissie. Daarnaast ook de commissie standaardruiters, het geweerschieten, het
kruisboogschieten en de SAT, oftewel de commissie Studie Archief en Tentoonstelling. Ieder komt in gildekledij.
De samenkomst is in de vergaderruimte en van daaruit gaat men gezamenlijk in formatie naar de kerk waar men een
gildemis bijwoont opgeluisterd ook door het organiserende gilde. Vervolgens trekt men weer in formatie terug naar
de vergaderzaal en begint bij een drankje of kopje koffie de vergadering. Deze vergadering kan soms verhitte
discussie opleveren. Om een toch geordend verloop te bewerkstelligen mag er van elk gilde slechts een spreker zijn.
Zo ook van de diverse commissies. Gesprekonderwerpen dient men vooraf in te brengen bij het kringbestuur en daar
beziet men of men het op de agenda plaatst. Ook vraagt men in het begin van de vergadering wie er gebruik wil
maken van de rondvraag aan het einde van de vergadering. Ieder gilde en ook commissie kan zo zijn bijdrage
leveren voor een vruchtbare bijeenkomst. Opmerkelijk blijft dat deze vergadering zelden de beschikbare tijd
overschrijdt. Men plant na de vergadering afsluitend een koffietafel traditioneel gestart met een borrel en het komt
niet voor dat men de koffie en of thee koud laat worden. En zo hoort het ook. Wel vergaderen maar zeker ook de tijd
nemen om gezamenlijk wat te eten en drinken in een broederschappelijke sfeer. En zeker ook niet te vergeten de
gildezusters die ook hier en daar in de besturen verantwoording op zich namen en nemen zo ook in de commissies
van onze kring. En zo kan er weer met een gerust hart toegeleefd worden naar een volgende kringdag Peelland.
Vanuit ons gilde bezochten naast Frans als secretaris van de kring ook onze voorzitter Wim van Oijen en
reservekapitein Frits Verhoeven de jaarvergadering van de kring. Overigens Frits vertegenwoordigt al diverse jaren
als voorzitter de kringcommissie van de standaardruiters.
25 Jaarvergadering formatie van ons gilde bij Dientje. Met o.a. de
herverkiezing van Frans van der Burgt als kapitein. Frans is niet alleen onze
kapitein maar ook de koning van het gilde. De uitvoering van de
werkzaamheden als kapitein liggen nu bij de reserve-kapitein Frits
Verhoeven. Toch moeten we kiezen voor Frans als kapitein van ons gilde en
gelukkig stelt hij zich ook beschikbaar. Met overgrote meerderheid van
stemmen laat het gilde zijn vertrouwen blijken in een voortzetting van het
kapiteinschap van Frans. Zodra Frans zijn koningschap stopt gaat hij weer
verder als de kapitein voor de komende vier jaar . Mocht hij wederom zich
kronen tot Koning dan wil Frits het kapiteinschap tijdelijk weer op zich
nemen. Frits krijgt vanuit de vergadering lof toegezwaaid over zijn invulling
van deze functie. Applaus valt zowel Frans als Frits ten deel. Onze
optrekdag valt soms samen met Koninginnedag. Het zij zo. Hoe het eruit
ziet nu het Koningsdag wordt gaan we bezien. We besluiten om de zaterdag
zo dicht mogelijk bij 23 april aan te houden. Het toeval wil dat in 2014 onze
optrekdag samenvalt met de eerste Koningsdag van Koning Willem
Alexander. Dus de extra uitdaging om als gilde zo goed mogelijk voor de
dag te komen.
27 Tijdens de jaardag van ZLTO in Elsendorp hebben de gildebroeders Jan
van Thiel en Wim van Oijen een presentatie gegeven over het Sint Jorisgilde. De presentatie hield in dat er iets
verteld werd over het ontstaan van de gilden, de geschiedenis van de gilden en het Sint Jorisgilde in het bijzonder,
de samenstelling van het gilde, de reguliere jaarkalender van het gilde en de belangrijke dagen zoals de optrekdag en
het koningschieten. De aanwezigen konden ook het koningszilver bewonderen en vragen stellen. Daar werd
dankbaar gebruik van gemaakt.
Maart
10 Buitencomparitie in De Mortel in Het Anker.
21 Jaarvergadering standaardruiters Kring Peelland
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24 Diomage, opluistering H. Mis.
Ons gilde luistert in de kerk van
Gerardus Majella de H. Mis op.
Deze H. Mis staat speciaal gepland
voor de bewoners van Diomage. Dit
betreft medemensen met een
lichtere verstandelijke handicap.
Daarnaast sluiten ook mensen aan
uit de omgeving die ook de
Diomage bezoeken in deeltijd.
Pastor van de Bosch weet op een
aanstekelijke wijze deze viering
echt te vieren. Hij betrekt de
aanwezigen hier volop bij. Voor
eenieder wordt deze mis een
belevenis. Het is derhalve mooi dat
wij als gilde hier een opwaardering
in mogen aanbrengen. Onze
aanwezigheid wordt wel zeker op
prijs gesteld. Na de viering vond er een
processie plaats over het plein en
aansluitend verzorgden we ook een
vendelgroet. Van de koffie met koek
achter in de kerk genoten we daarna met
plezier. Zondermeer een positief
gebeuren.
26 Gemeentelijk gildebesturenoverleg in
de Schutskamer te Bakel. Alleen deze
ruimte al aan het Gildepad bij de Bakelse
kerk ademt een gildesfeer uit van
jewelste. Men heeft het daar goed voor
elkaar. Iedereen die de mogelijkheid
krijgt raden we aan daar gebruik van te
maken. Zonder veel opsmuk presenteert
men daar het gilde en ook de koperen
ketels voor de kermiskoning vinden daar
een plekje. Ontspannen en gemoedelijk
gaat men het gesprek aan met de beide
oud-Gemertse gildenbesturen. Tussendoor de ruimte gevend om wat verder op de zaken in te gaan en ook aandacht
voor andere inbreng. De keuze om als Gemert-Bakelse gilden tezamen een aparte activiteit in te vullen krijgt steeds
meer een plekje in ons gildegevoel. Het geschonken waardige wisselschild vanuit de Gemeente voegt hier ook aan
toe. De Bakelse gildekleuren passen steeds beter bij het Gemertse. En jawel we blijven ieder op zich wel zeker
autonoom.
April
04 Buitencomparitie Koks met gekookte eieren. Je moet wel zorgen dat je er als de kippen bij bent. Maar dit laatste
valt wel mee. Je ziet er eigenlijk geen kiep, maar wel volop hun productie. Heb je het ooit zo zout gegeten. Op Koks
kan dit volop, maar dan wel op de eieren. Warm aanbevolen, uitgekookte eieren. Ondertussen overleggen we ook
nog over het verzuuken en onze optrekdag die beiden weldra op ons bordje liggen. In grote lijnen ligt de uitvoering
van deze dagen wel vast maar toch blijft het zinvol om hier gezamenlijk ons over te buigen en de verdere invulling
uit te werken. Voorpret, toewerkend naar deze mooie gildedagen, kan bijdragen aan het nog intenser beleven van
deze beide belangrijke gildedagen.
20 Verzuuken start ook dit jaar bij Dientje en wel om 12 uur. De tamboers echter begonnen hun tocht reeds vroeg in
de ochtend. Zij moeten dan ook alle gildeleden thuis bezoeken aan de Mortelse kant van de auw kerk, de Sint Jans
Onthoofding. Dit jaar worden voor het eerst ook de partners van de gildeleden persoonlijk verzocht. Althans degene
die zich op papier liet vastleggen als gildelid. Deze wijziging is een voortvloeisel uit de ongelijkheid die zich in het
gildebestand voordeed. Als partner van een formatielid stond men niet vermeld in “de boeken”. Dit terwijl wel de
partners van de ouderlingen een plekje toegeschreven kregen. Als lid van de formatie acht men deze partners ook
hoog en besloot men om eenieder persoonlijk te benaderen om officieel lid te worden bij het gilde.
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Dit bleek niet aan dovemans oren gericht en bijna de complete partnerschaar sloot zich hierbij aan. Dat houdt niet
alleen in dat dit gunstig uitpakt voor de deken-penningmeester maar ook voor het verzuuken. Albert van den Eijnde
stelde zelfs voor om apart de beide echtelieden te bezoeken. Dit ging niet door. Maar als verzuukers behoorde men
nu wel extra alert te blijven om eenieder de gelegenheid te bieden de schuld aan het gilde te vereffenen. Met een
goed gevulde maag en dito drinken kwam dit allemaal prima op orde.
27 Optrekdag.

Omdat hij twee jaar lang als 1e luitenant het gilde heeft aangevoerd ter vervanging van kapitein Frans van der Burgt,
die in die periode koning was, werd deze keer het kapiteinsontbijt gehouden bij Frits en Dina Verhoeven in De
Mortel. Om 7.30 uur verzamelden zich het koningspaar en alle gildebroeders zich aan de Abtshof om daar te
genieten van een keurig verzorgd ontbijt, opgediend door Dina met haar dochters.
Na de gebruikelijke vendelgroet voor de (reserve)kapitein
Frits en Dina ging men naar gildehuis Dientje voor vertrek
naar de kerk van St. Jans Onthoofding. Daar werden we
ontvangen door Pastor van Lamoen die voorging in de
Gildemis. Zoals
gebruikelijk deed
hij dit in het rode
kazuifel dat enkele
jaren geleden
geschonken is door
jubilarissen Wim
van de Vossenberg
en Frans van der
Burgt. Na de H. Mis
werd op het grasveld voor de pastorie weer de gebruikelijke vendelgroet
gebracht aan de geestelijke overheid in de persoon van pastor van Lamoen.
Het gilde vertrok vervolgens naar het gemeentehuis waar we werden
opgewacht door burgemeester Jan van Zomeren met zijn vrouw Carolien.
Samen met de jubilarissen Frits Verhoeven (50 jaar), Wim van de
Vossenberg (50 jaar), Jan van Thiel (40 jaar), Frans Lemmens (25 jaar),
Martien van den Eijnde (25 jaar) en Niels Opsteen (12½ jaar) trok het
gehele gezelschap de rode trouwzaal binnen. Daar sprak de burgemeester
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de jubilarissen toe waarbij hij aangaf dat broederschap binnen het gilde een grote deugd is. Vervolgens trakteerde hij
de aanwezigen op een glaasje rode wijn of een glaasje fris waarna iedereen, inclusief de burgemeester met zijn
vrouw, vertrok naar gildehuis Dientje voor de huldiging van de jubilarissen en de stemming voor de nieuwe deken.
Ook onze beschermvrouwe Odilia Jurgens Harinxma thoe Sloten was uit Ruurlo gekomen om de optrekdag mee te
vieren. Het was voor het Sint Jorisgilde een hele eer dat burgemeester van Zomeren samen met zijn vrouw en onze
beschermvrouwe Odilia Jurgens Harinxma thoe Slooten het gehele gedeelte meebeleefden tijdens de
dekenverkiezing, de huldiging van de jubilarissen en de traditionele erwtensoep met zult.
Er werd bij aankomst eerst gestemd voor een nieuwe deken omdat dit traditioneel om twaalf uur moet plaatsvinden.
Iedere gildebroeder en gildezuster zette een streepje op het aloude stemkistje en toen de stemmen geteld waren bleek
onze nieuwe deken Jeroen Slits te zijn uit de Breemhorstsedijk in De Mortel. Jeroen is de meeste tijd van de week
kriskras onderweg in Europa in zijn vrachtwagen. Wij zijn er van overtuigd dat het Sint Jorisgilde er weer een goede
actieve gildebroeder bij heeft.
Na de stemming volgde de
huldiging van de
jubilarissen. Zij werden
door de 1e luitenant Frits
hartelijk toegesproken en
kregen vervolgens een
herinneringsschild
opgespeld door koningin
Tonnie van der Burgt –
Melis. Door de jubilarissen
werden ook schilden
geschonken waarop een
speciale afbeelding die
betrekking heeft op de
activiteiten van de jubilaris.
Hierbij nogmaals hartelijk
dank aan de jubilarissen
voor deze schenkingen.
Omdat Frits zelf ook
jubilaris was werd hij
toegesproken door
voorzitter Wim van Oijen en kwam een delegatie van het Kringbestuur Kring Peeland onder voorzitterschap van
Henk de Hair hem een gouden schild opspelden, inclusief oorkonde, omdat hij 50 jaren (actief) gildebroeder was.
Tot slot van de plechtigheden droeg nestor Wim van den Eijnde het zilvervest, waarop schildjes gespeld zijn uit het
jarenlange tamboersgeslacht van “De Ruiter” (zoals de familie van de Eijnde genoemd werd), over aan zijn
kleinzoon Willem.
Na het nuttigen van de erwtensoep met zult trokken de gildebroeders op naar De Mortel om daar de nieuwe deken te
gaan installeren en daarna weer mee te nemen naar het gildehuis. Het was een hele tippel naar het Zwarte Water; om
precies te zijn 6100 meter. Daar werden we hartelijk ontvangen door Jeroen en zijn ouders Peter en Janet. De
installatie van de nieuwe deken vond plaats langs de vijver die door de
familie Slits is aangelegd.
Na het maken van de groepsfoto vertrok het gilde weer richting Gemert met
de nieuwe deken in haar rij. Onderweg werd er regelmatig gestopt om een
vendelgroet te brengen en/of het drinken van een aangeboden drankje.
Bij aankomst bij het gildehuis werd er nog een vendelgroet gebracht voor de
nieuwe deken en hospes Jan Wijn. Daarna schoof iedereen aan voor de goed
gevulde koffietafel, vervolgens volgde de receptie voor de nieuwe deken en
de jubilarissen met hun partners en werd er daarna nog een lange avond
feest gevierd samen met de gildebroeders en gildezusters. Het was weer een
mooie optrekdag!
28 Historische optocht Boerenbondsmuseum, met de primeur voor ons
gilde dat we voor het eerst eerder in de optocht waren ingepland als de
gruun. Wederom was er een grote belangstelling voor deze optocht en
konden we ons gilde goed promoten.
De doorstroming van de optocht verliep vlotjes. Slechts eenmaal kregen we
de ruimte en de tijd om onderweg een
vendelhulde te verzorgen. Juist op een plek met wat karige publieke belangstelling, maar deze mensen konden dan
ook volop genieten van deze demonstratie. Op het evenementen terrein van het boerenbondsmuseum toonde ons
gilde het Sint Jorisvendelgebed. Oud vendelier Frans van der Burgt verzorgde de uitleg bij de diverse slagen en
actieve vendelier Jan van Thiel toonde de uitvoering van al deze slagen. Een waardig gebeuren dat mede door de
uitleg en de ondersteuning van aangepast trommelen van onze tamboers een geslaagde demonstratie opleverde.
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Een warm applaus was de dank van het massaal toegestroomde publiek. Als gilde ontvangen we voor onze bijdrage
consumptiebonnen en een museumjaarkaart voor dat jaar. Een mooi gebaar vanuit de Stichting
Boerenbondsmuseum.
Mei
04 Dodenherdenking, deelname door ons gilde.
Dit jaar was het Sint Jorisgilde aan de beurt om als
gilde uit Gemert-Bakel de dodenherdenking mee op te
luisteren.
Wij hebben een waardevolle bijdrage aan deze
belangrijke activiteit geleverd.
04 Koninginnedag Tonnie van der Burgt, 65 jaar.
Bezoek gebracht door vele gildebroeders en -zusters
aan de feestlocatie aan de Rooije Hoefsedijk. Daar werd
koningin Tonnie door de gehele groep gefeliciteerd met
haar verjaardag, waarna het nog lang gezellig bleef.
09 Hemelvaartsdag - Processie Gemert - Handel.
Zoals al jaren de traditie gevolgd wordt, zo ook dit jaar weer. Het Sint Jorisgilde haalde de pastor met misdienaars
en dragers van het beeld van
de Heilige Maria op aan de
kerk en ging de processie
tegemoet. Vervolgens
luisterde zij, samen met de
Onze Lieve Vrouwebroeders
en het Sint Antonius en
Sebastianusgilde de H. Mis
op.
09 Pieter Biemans 80 jaar
ontvangt bezoek van een
delegatie van ons gilde.
Deze bestaat meestal uit het
koningspaar met de kapitein.
De kapitein gaat in overleg
met de familie of er een
speciale viering is en op
welk moment het beste
uitkomt om een bezoek te
brengen. Tonnie van der
Burgt draagt zorg voor een
gildeversiering bij de
attentie die we als gilde
aanbieden aan de 80-jarige.
25 Opening Kringgildedag
te Boekel. Ons gilde neemt
hieraan volop deel. We
mochten vanuit de Gemertse
weg optrekken naar de
rotonde van Boekel.
Vandaar verzamelden we
ons met de andere
buurtgilden op het grote
plein,waar we in Gemert
jaloers op kunnen zijn.
26 Kringgildedag Peelland
Sint Agathagilde Boekel.
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Juni
10 Gildebesturenoverleg vindt tweemaal per jaar plaats. Het is het overleg met de “Vriendenkring Gemertse
Gilden” en de besturen van beide Gemertse gilden. Van de vriendenkring uit komt meestal Piet van Houtert, Peter
Verhappen en Harrie Koppens. Bij de vriendenkring wil men niet echt spreken van een bestuur. Zij zien zich meer
als vertegenwoordigers van de onderlinge kontakten met de gilden. En dat is goed zo. De bijeenkomsten vinden
plaats bij het koningschietend gilde van dat jaar; wij dus nu. De genoten consumpties bij deze bijeenkomst gaan
voor rekening van het uitnodigend gilde. Wij dus ook nu. Er wordt in het algemeen stevig overleg gevoerd, maar we
komen er altijd wel aan uit. We nemen ons gezamenlijk programma door en overleggen met de vriendenkring over
hun bijdrage aan de gilden. Adviezen over en weer blijven welkom. Hoe houden we de gilden binnen Gemert zo
levend mogelijk. Het koningschieten stemmen we zo goed mogelijk op elkaar af. De “Kokscommissie” trachtten we
zo goed mogelijk te ondersteunen. Ton van Thiel, Gerard Lemmens en Wim Scheepers vertegenwoordigen ons gilde
in deze commissie. Daarnaast vindt er overleg plaats met deze commissie en de beide gildevoorzitters.
12 Ontvangst Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima in Brabant.
Op 12 juni 2013 bracht koning
Willem-Alexander en koningin
Maxima een kennismakingsbezoek aan de provincies
Limburg en Brabant. Rond het
middaguur sloten ze op
vliegbasis Vredepeel het
bezoek aan Limburg af en
begon het bezoek aan Brabant.
Door de burgemeester van
Zomeren van Gemert-Bakel
waren het Sint Willibrodusgilde uit Bakel, het Sint
Antonius en Sebastianusgilde
en het Sint Jorisgilde uit
Gemert gevraagd om het
nieuwe koningspaar te
ontvangen op de grens van Limburg en Brabant. Naast de Gemert-Bakelse gilden waren er ook nog drie gilden uit de
gemeente Venray aanwezig, namelijk het Sint Antonius Abt gilde uit Blitterswijck, Schutterij t Zandakker Gilde Sint
Jan uit Venray en het Sint Willibrodusgilde uit Geijsteren.
Elk gilde mocht 7 gildeleden afvaardigen. De delegatie van het Sint Jorisgilde bestond uit het koningspaar Frans en
Tonnie van der Burgt, kapitein Frits Verhoeven, vendeliers Ad Verhoeven en
Jan van Thiel en de luitenants Louis Kuipers en Wim van Oijen. Na een
hartelijk ontvangst met koffie en vlaai in het dorpshuis van Vredepeel trokken
de delegaties van de zes gilden in optocht naar de 1,5 km verder gelegen
ingang van de Luitenant-generaal Bestkazerne. Daar aangekomen stelden de
gilden zich aan
weers-zijde
van de
toegangsweg
op en het
wachten op
koning Willem
Alexander en
koningin
Maxima kon
beginnen.
Om goed half
een komen de
politiemotoren
met daarachter
de koninklijke bus de hoek om naar de kazerne. Het opgekomen publiek en de gildebroeders en gildezusters proberen
allemaal een glimp van het koningspaar op te vangen of er een foto van te maken. Na ongeveer 20 seconden was de
stoet voorbij en konden de gilden zich opmaken voor de terugtocht naar het dorpshuis.
Het koningspaar begon toen aan hun rondreis door Brabant waar ze ook Oisterwijk aan deden. Daar wachtte op de
Brink onze reserve-vaandrig Wim Scheepers met vele andere vaandrigs uit Brabant het koningspaar op zodat ze over
de vaandels konden lopen. Een recht dat alleen de Koning heeft, maar deze keer mocht koningin Maxima ook over
de vaandels lopen. Ondanks de korte ontmoeting met het koningspaar hebben we toch het gevoel een mooie bijdrage
te hebben geleverd aan de ontvangst van onze nieuwe Koning en Koningin in Noord-Brabant en Gemert-Bakel in het
bijzonder.
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14 Opluisteren H. Mis bejaardenhuis.

Ons gilde bezoekt reeds jarenlang de gebedsruimte in het Zorgcentrum Ruijschenbergh te Gemert. Echter er is flink
verbouwd aldaar de laatste jaren. De mooie kapel op de begane grond moest er ook aan geloven. Daarvoor in de
plaats ontstonden er ruimten voor dagopvang, koffieruimte, fysio, apotheek, huisartsenpraktijk, poliplekken voor
specialisten uit het ziekenhuis en kantoorruimten op de begane grond. De bewoners mochten in een transparante lift
de hoogte opzoeken. Ter vervanging van de kapel kwam er een gebedsruimte op de begane grond maar absoluut
geen plek voor samenkomst. Toch is het gelukt om eenieder de mogelijkheid te bieden een eucharistische viering
lijfelijk mee te beleven. Elke veertien dagen op vrijdag gaan diverse vrijwilligers een verbouwing aan in de
dagruimte en creëren aldaar een ruimte Gods alwaar men de H. Mis opdraagt. Deze viering mag zich verheugen op
een warme belangstelling van de ouderen. Het is met verve de meest druk bezochte activiteit binnen het
zorgcentrum. Dit mag mede op conto worden geschreven van de betrokken voorganger aldaar pastor van Lamoen.

Daarnaast ook een pluim voor de vrijwilligers, waaronder vendelier Jan van Thiel, die belangeloos tijd en inzet
tonen om de ruimte tweemaal te verbouwen in korte tijd. Van dagruimte naar kerk en weer terug. Wij als Sint
Jorisgilde Gemert blijven bereid om deze vieringen op te luisteren. We schoven op naar juni om ook onze
vendelgroet bij daglicht te kunnen verzorgen. De gezamenlijke koffie en drankje na afloop met de bewoners geeft
genoeg motivatie om bij een volgende gelegenheid wederom aan te schuiven. Ondertussen blijkt dat er door de
mogelijk te enthousiaste opkomst van ons zustergilde verzocht wordt om met een delegatie bij het altaar de H. Mis
op te luisteren en de overige gildeleden zich in de directe omgeving van de ruimte zich ophouden zodat de warmte
van de gildebroeders niet teveel hinder veroorzaakt bij de kerkgangers.
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Juli
21 Koningschieten Sint Jorisgilde Gemert.
Het Koningschieten in Gemert vindt plaats
op Koks bij van den Boom. De dag begint
met de bijeenkomst in de beide gildehuizen.
Vandaar trekt men gezamenlijk op naar de
kerk. Als voorganger van de H. Mis toonde
pastor van de Bosch zijn betrokkenheid met
het gildewezen. Na de H. Mis, de
Koningsmis volgde voor ons gilde de
gezamenlijke maaltijd in gildehuis Dientje.
Van daaruit ging het in formatie te voet naar
Koks. Om 14 uur begon de strijd om de
koningskruisen en rond 15 uur (iets later)
ontspon zich de grote strijd om het
koningschap. Pastor van de Bosch verzorgde
het eerst schot. Hij bevrijdde de vogel
daarmee van kwade geesten zodat er een
eerlijke strijd kon plaatsvinden. Vroeger
maakten de gildebroeders de kogels zelf en
het kwam wel eens voor dat er minder
betrouwbare vervaardigd werden. Men vroeg dan de zegen van de geestelijke overheid voor een veilig
schietgebeuren. De wereldlijke overheid schoot na de pastor en ook burgemeester van Zomeren wist de vogel goed te
raken. Vervolgens mocht de kapitein Frans van der Burgt zijn schot plaatsen en nogmaals Frans nu met oud-koningin
Tonnie als zojuist afgetreden koningspaar. Het oudkoningspaar Albert van den Eijnde en Petra van Wetten
– van den Eijnde mocht daarna hun ereschot plaatsen.
Nu kon de strijd om de koningsvogel echt beginnen. De
koningskandidaten schoten nu voor de eigen kansen.
Uiteindelijk kwamen we toch weer uit bij Frans en
Albert. Frans legde met een machtig schot de vogel
panklaar voor Albert en die aarzelde geen moment. Een
nieuwe koning na 218 schoten voor het Sint Jorisgilde.
Voor de tweede keer schoot Albert zich tot Koning en
koos ook nu weer zijn zus Petra als zijn Koningin. Het
oud-koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt schonk
een koningsschild wat een prominente plaats krijgt op
het koningsvest van het Sint Jorisgilde Gemert. Zo
voldeed men aan de laatste belofte als koningspaar. Koningspaar Albert en Petra voldeed aan hun eerste belofte. Het
schenken van een glas erewijn aan beide gilden bij ons gildehuis Dientje. Vervolgens vond aldaar de gezamenlijke
broodmaaltijd plaats en een afsluitende receptie. Een mooi gildegebeuren kwam hierbij weer ten einde.
Onze koningskruisen werden door de eigen gildebroeders eraf geschoten. Het waren Louis Kuijpers, Martien van den
Eijnde en Jan van Thiel die van de drie houtblokken het laatste stuk eraf wisten te schieten. Bij het trofeeschieten
bleek Hans van den Elsen uiteindelijk het scherpste te
schieten en mocht een medaille in ontvangst nemen.
Er waren dus vele winnaars op Koks.
21 Jo Geerts 90 jaar (overleden 31-12-2013)
Foto uit 2003: Jo met koningspaar Martien en
Jolanda en kapitein Wim van de Vossenberg
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24 Gouden bruiloft Mari en Coby de Groot.
Het gouden bruidspaar Coby en Mari had het Sint Jorisgilde uitgenodigd om hun gouden H. Mis mee op te komen
luisteren in de kerk van Elsendorp. Aan dit verzoek heeft het gilde graag voldaan met als gevolg dat er vele
gildebroeders en gildezusters waren die het echtpaar naar de kerk leidden en bij de viering aanwezig waren. Na
afloop van de viering bracht het gilde het gouden echtpaar naar de feestlocatie Den Brabander om na een kopje
koffie weer te vertrekken.

’s-Avonds kwam bijna het voltallige gilde met de partners weer terug naar Elsendorp om voor Coby en Mari een
vendelgroet te brengen. Op de parkeerplaats en tegen het benzinestation aan draaiden de vendeliers onder het geluid
van de trommen hun vendelgroet voor bruidspaar, familie en verdere vrienden.
Augustus
15 Een delegatie van ons gilde, bestaande uit Frans van der Burgt, Frits Verhoeven, Jan van Thiel en Wim van
Oijen, was aanwezig bij de uitvaart van mgr. Bluijssen in de kathedraal van Sint Jan in Den Bosch.
17 Verbroederingsfeest in Bakel,
organisatie Sint Willibrordusgilde. We
riepen onze gildebroeders op om zo
massaal mogelijk hierbij aanwezig te zijn.
In de eerste editie van dit nieuwe
evenement was ons gilde zwaar
ondermaats zichtbaar alsof verbroedering
niet voor ons gilde gold. Nu kwamen we
in Bakel met een redelijke opkomst en
beleefden de gehele dag op aangepaste
wijze mee. We streden zelfs volop mee
voor de hoofdprijs, een wisselschild, drie
jaar terug geschonken door de gemeente.
Drie jaar terug wist men uit Bakel dit
schild te veroveren hier op Gemerts
grondgebied en nu waren wij zeer
gebrand als Gemerts gilde om dit terug te
winnen op Bakels terrein. Tijdens de
schotenwisseling konden we volop
genieten van wat hapjes met drank. Mogelijk was dat de afleiding die ons opbrak en zodoende kon het Bakels gilde
zich wederom het wisselschild toe-eigenen. Bij de eerstvolgende gelegenheid gaan we als Sint Jorisgilde Gemert
orde op zaken stellen. Wij mogen dan de organisatie op ons nemen. En het moet gek lopen als dit niet een rode
gildebroeder als winnaar gaat opleveren. Vooralsnog moeten we ons neerleggen bij de Bakelse hegemonie. Gelukkig
kunnen we hier vrede mee hebben zeker met de afsluiting van deze dag in hun gildehuis met een drankje en een wel
zeer overvloedig hapje. Men weet daar wel hoe je een varkentje aan het spit moet wassen. Overheerlijk!
25 Maria Hemelvaart te Handel. Delegatie van ons gilde luistert dit op samen met ons zustergilde. De tanende
belangstelling van de buitenwacht speelt parten bij de animo binnen het gilde. Vooralsnog blijven we onze deelname
voortzetten.
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September
05 Najaarsvergadering van ons gilde. Tweemaal per
jaar komt de formatie van ons gilde bijeen om het
gehele gildewezen te kunnen bespreken. Het betreft
een open overleg waarbij alle gildeperikelen
bespreekbaar zijn. We openen en sluiten met de
christelijke groet. Motivering van de formatie om als
gilde gesterkt voor de dag te blijven komen staat hoog
in het vaandel bij deze belangrijke bijeenkomsten.
08 Vrij Gildefeest Sint Joris Hoogeloon leverde
talrijke nieuwe ervaringen op hoe men ook een vrij
gildefeest kan meebeleven. Zo in het zuidelijker
gedeelte van ons land wordt er behoorlijk wat meer
geschoten als in onze kring. Wij zitten toch meer op
het vendelterrein. Verrassend was nu het optreden van
het groepsvendelen. Tijdelijke hoofdvendelier Jan van
Thiel kweet zich uitstekend van zijn taak. Maar niet
alle vendeliers bleken volgzaam. Jan zelf rolde zich
bij het individueel vendelen in de rondte alsof het hem
geen enkele moeite kost. Alom waardering. Zie verder
ook het artikel over Hoogeveen.
14 Fietstocht en Barbecue. Het gilde op de fiets blijft
altijd een bijzondere gewaarwording. Je ziet ook
zeker in het begin van de tocht een wat onwennige
groep op pad gaan. Weldra gooit men alle schroom
van zich af en fietst men alsof het een lust van
jewelste is. Men volgt de voorste fietser braaf en gaat
er vanuit dat deze weet hoe de route er daadwerkelijk
uitziet. En ja hoor onderweg blijken we altijd weer in
een gelegenheid te belanden waar men drank serveert
en ook wat hapjes. Ditmaal in De Rips. We blijven
graag binnen onze gemeentegrenzen en ook aldaar
bleek het goed toeven. We sprongen al weer ras op de
fiets en namen uit de vier mogelijkheden de juiste
sprong naar de eindbestemming aan de Sint
Annastraat waar Sint Jorisgilde zich al enige tijd goed
thuis voelt. Met de barbecue aldaar bleek niets mis
mee en daar namen we dan ook een dronk op of iets
meer. Bij Jan en Rikie bleek er in de kelder weer
genoeg voor iedereen. Ook diverse ouderlingen genoten volop mee bij deze activiteit.
Oktober
05 Hoofdliedendag te ‘s-Hertogenbosch betreft de bijeenkomst van delegaties van alle Brabantse gilden. Vanuit de
federatie presenteert men aldaar de visie op het gildewezen in het algemeen. Men kijkt daar zowel mogelijk naar het
verleden of ook het heden als ook mogelijk naar de toekomst. Dit laatste betrof nu het speerpunt van deze
ontmoeting. Men hoopt een soort doorstroming van het gedachtegoed te bewerkstelligen binnen al de NoordBrabantse gilden. De dag begint steevast met de H. Mis in de Sint Jan van Den Bosch. Een ruime Brabantse
koffietafel valt allen ten deel bij aankomst in het provinciehuis. Vervolgens volgt hierna de jaarvergadering van de
Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden met inspirerende voordrachten en of toespraken. Afgesloten wordt
met een gemoedelijk samenzijn binnen het provinciehuis. Deze dag werd bezocht door koning Albert, kapitein Frans
en nieuwe deken Jeroen.
09 Winteravondbijeenkomst Pieter Penninx waarbij de aandacht deze keer lag op de historie van ons gilde, duidelijk
gemaakt met (stomme) filmbeelden. Naast de historische film over het gilde uit vroegere jaren werd onder andere
ook teruggezien op onze gildedag Kring Peelland 2010 bij het Gemertse kasteel. Vooral de jeugddag op vrijdag met
een fantastische optocht door Gemert straalde ook hier van het doek af zoals toen ook ervaren en waar nu dus
opnieuw van genoten kon worden. Ook de opkomst van de leden, inclusief ouderlingen, was deze keer weer
bijzonder.
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13 Gildefeest Sittard
Voor de eerste keer heeft het Sint Jorisgilde deelgenomen aan het Oktoberfest in Sittard.
Vanuit diverse kanten kwamen reacties dat het een
prachtige gebeuren was waar ons gilde zeker aan mee zou
moeten doen.
Begin van het jaar werd de mening gepolst van de
gildebroeders en besloten om er naar toe te gaan. Samen
met een aantal gildezusters vertrokken de gildebroeders in
de bus van ouderling
Wiljan Slits naar
Sittard. Daar
aangekomen trokken
we in formatie op naar
de feesttent en melden
ons daar bij de
organisatie. Over het
feest bleek niets teveel gezegd, want in de gigantische feesttent (een van de
velen) werden de gilden uit Brabant, de schuttersgilden uit Limburg en
Gelderland en menige schutterij uit Duitsland en België hartelijk ontvangen.
In de loop
van de
middag trok
een lange
stoet van
gilden en
schutterijen door de straten van Sittard waar de
toeschouwers rijen dik langs de kant stonden.
Wij als Sint Jorisgilde mochten veel
complimenten in ontvangst nemen tijdens de
tocht door Sittard. Na de ontvangst voor een
herdenkingsprent hebben de gildebroeders en
gildezusters nog lang het goede Limburgse vocht
en eten tot zich genomen om daarna zeer
voldaan weer huiswaarts te keren. Zeker de
moeite waard om er nog eens te denken over een
hernieuwd bezoek.

17 Buitencomparitie in Handel, Familie Versantvoort
November
02 Najaarsvergadering Kring te Boekel, bezocht door
Ad Verhoeven en Wim van Oijen. Ook Frits Verhoeven
was aanwezig, maar dan als voorzitter van de
Kringcommissie Standaardrijden en Frans van der Burgt
als secretaris van Kring Peelland.
15 Vendeldemonstratie Ridderplein.
Ter opluistering van de openingsplechtigheden van het
vernieuwde en gewijzigde Ridderplein kwamen de
Gemertse gilden in actie. Het Ridderplein te Gemert
kreeg een complete metamorfose. De doorgaande weg
kwam dicht bij de kasteelgracht te liggen en het plein
sluit nu compleet mooi aan bij o.a. het gemeentehuis en
de panden aan het Ridderplein. Als Gemertse gilden
bleek dat er ook op het vernieuwde plein gevendeld kon
worden. Gezamenlijk verzorgden we een
vendeldemonstratie bij het talrijke toegestroomde
publiek en dit verliep bijzonder goed. Onze oudere
gildevendelgroep bleek zelfs sneller gereed als de jonge
groene vendelgroep. Of kwam het toevallig zo uit. Het publiek bedankte beide gilden met applaus. Onze inbreng
werd op het laatste moment gevraagd. Na ampele overwegingen besloten we toch hieraan deel te nemen. We werden
ook goed ontvangen. Het blijft vooraf toch moeilijk af te wegen of we een meerwaarde kunnen zijn. Gelukkig waren
we meer dan welkom en geen opvulling van het gebeuren.
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22 Jeu de boules te Gemert bij de Driester.
De laatste jaren is het gebruikelijk dat aan het einde van het jaar een avondje “boulen” wordt georganiseerd voor de
actieve leden met de partners van het Sint Jorisgilde. Dit is een activiteit die enerzijds op een sportieve wijze wordt
ingevuld en anderzijds is er de mogelijkheid om wat met elkaar te kletsen. Het is ook vooral leuk voor de
gildezusters, want zij zien elkaar niet zoveel door het jaar heen en kunnen nu elkaar weer bijpraten over van alles en
nog wat.
Dit jaar was deze avond op vrijdag 22 november en kwamen in totaal een vijfentwintigtal gildebroeders en
gildezusters naar de Driester in Gemert. We waren te gast bij de jeu de boules-vereniging “Gemert de boules”.
Andrea Hendriks met haar team hebben ons weer een leuke avond bezorgd waar op het scherpst van de snede
gestreden werd voor de eerste plaats. Het mooie van deze avond is dat iedereen afhankelijk is van de ander. Telkens
speelt men in een team met een andere samenstelling. Er wordt steeds gewisseld van baan en teamleden waardoor
men nooit van tevoren kan zeggen wie het beste is.
Ook nu vond er een enorme strijd plaats tussen de gildeformatie en de desbetreffende partners welke uiteindelijk
uitmondde in de navolgende uitslag. Het was uiteindelijk Wim van Oijen die met de titel ‘Jeu de boules kampioen’
aan de haal ging. Hij werd direct gevolgd door Albert van den Eijnde die een plek als ‘reserve-kampioen’ wist te
bemachtigen. Het kampioensduo werd op het podium gecompleteerd door Tonnie van den Boom, zij eindigde op een
knappe derde plek. Even na het middernachtelijke uur ging iedereen weer tevreden naar huis en kon men terug zien
op een genoeglijke avond bij het Sint Jorisgilde.
23 Snoeien en maaien rondom de Sint Joriskapel.
Binnen het gilde werden stevige discussies gevoerd
over het landschap rondom de kapel, maar iedereen
was ervan overtuigd dat het groen gemaaid en gesnoeid
moest worden. Verschillende gildebroeders met allerlei
gereedschappen en machine kwamen op deze
zaterdagmorgen bij elkaar om de handen uit de
mouwen te steken. Men ging voortvarend van slag,
voor sommigen misschien wat te voortvarend en het
gras werd gemaaid, de bomen en struiken gesnoeid en
het groenafval werd keurig op hoopjes gelegd zodat de
gemeente dit op kon halen.
Weer een staaltje van broederschap getoond!

December
09 Gildebesturenoverleg waarin onder meer het
collecteren binnen de koningsmis ter sprake kwam.
Als gilde offeren wij op de trom en kunnen we dit
ook bij de overige kerkgangers toepassen. Dit is
onder meer een van de aandachtspunten die naar
voren kwam.
24 Kapelopening vanwege de kerstnacht. De drang
om de kapel toch al te openen kon niet langer meer
worden weerstaan. Ook al is er nog geen inzegening
en doet het geheel nog niet compleet aan. De
spontane reacties van de diverse bezoekers op deze
kerstnacht waren zeer positief zodat we vanaf nu
zelfs stellen dat de kapel open dient te blijven. De
kapel was in kerstsfeer ingericht en men kon
kaarsjes aansteken. Hier werd meteen volop gebruik
van gemaakt.
29 Jo van den Eijnde - van de Velden 80 jaar.
We spreken hier over de partner van Wim van den Einde uit de Deel in Gemert. Bij Wim openden we het gildejaar
met het uitroepen van hem als Erelid. Nu sluiten we min of meer het jaar af bij zijn partner Jo vanwege het bereiken
van de 80-jarige leeftijd. Bij Wim arriveerde het complete gilde om hem te feliciteren. Jo daarentegen is een stuk
bescheidener en nam volop genoegen met een delegatie. Maar deze delegatie bestond dan ook niet uit de minsten
van het gilde. Dekenschrijver Jos Berkers vergezeld van het mirakel van het gilde niemand minder dan de heer Jan
van Thiel en als extra daarbij een wel zeer bijzonder koningspaar. Koning Albert van den Eijnde met Koningin Petra
van Wetten van den Eijnde tevens de eigenste zoon en dochter van Jo van den Eijnde van der Velden. Hoe mooi
kan het leven soms uitpakken. Voor Jo kan deze dag, zeg maar dit gildejaar, niet meer stuk.
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29 Kapellenroute ZLTO. Vanuit deze vereniging kwam de vraag om als gilden mee te werken aan de uitwerking
van het idee om een kapellentocht binnen het Gemertse te organiseren. Voor ons gilde was het een eer om hiervoor
uitgenodigd te worden. Ook al is onze gildekapel nog niet compleet ingericht, toch trok het ons zeer om hier in te
stappen met volle overtuiging. Vanuit het gilde bezochten Wim van Oijen en Ad Verhoeven de bijeenkomsten. Toon
Opsteen vertegenwoordigde de muzikale opluistering die men hoopte te realiseren bij onze kapel. En voorwaar het
lukte op een voortreffelijk wijze. De inboedel kreeg een voorlopig zeer acceptabele invulling. De omgeving van de
kapel kreeg enige opschoning. Een flinke tent werd geplaatst met een aantal vrijwilligers van het gilde. De
tentoonstellingscommissie leefde zich uit in de kapel en dit alles om de verwachte stroom van mogelijk wel
vijfhonderd wandelaars aan de kapellentocht goed te kunnen opvangen. Maar wat gebeurde. We zagen in de verte
vanuit het boerenbondsmuseum een mierenstroom aan lichtjes op ons afkomen. Uiteindelijk schatte men de
deelname aan deze nieuwe wandeltocht op wel drieduizend personen. Succes, topdrukte, verbluffend,
overweldigend en smakend naar meer. Tot in de late uurtjes bleven de gildeleden nagenieten ook nadat alles weer
netjes opgeruimd was. We danken dan ook de organisatie voor het voortreffelijk verloop en de entertainment en al
de uitvoerders in en om de Sint Joriskapel. Ons Sint Jorisgilde Gemert toonde zich waardig aan de bezoekers van de
kapellentocht. En ondertussen ontving de kapel alom veel waardering. Het is dan ook een plaatje.

31 Verjaardag Barones Ruurlo, 81 jaar. Gildezuster Odilia kreeg er ook weer een jaartje bij zo op de valreep met
het nieuwe jaar. We zien haar graag weer bij het gilde verschijnen op onze gildedagen. De barones ontving ter
attentie een mooi bloemstuk en liet ondertussen haar dank blijken voor deze geste vanuit het gilde.
31 Een paar maanden naar haar 90ste verjaardag, waar ons koningspaar nog op bezoek is geweest, overleed onze
gildezuster Jo Geerts – van Els. Zij was getrouwd met oud-koning Antoon Geerts. We hebben haar op 4 januari
2014 met gilde-eer begraven op het kerkhof van Sint Jans Onthoofding te Gemert.
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Rechts een foto uit 1918, gemaakt tijdens
het Nationale Volksfeest in Arnhem,
waarop toenmalig beschermheer
Scheidius afgebeeld staat. (5e persoon
van links)

Jaar
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

Koning
W. van de Laar

Koningin

Antoon Jaspers
Antoon Geerts
Theodor v.d. Vossenberg
Wim van de Vossenberg
Wim van de Vossenberg
Jacques van de Broek
Jacques van de Broek
Harrie Verhoeven
Harrie Verhoeven
Gerrit van Dinter
Gerrit van Dinter
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Dirk Schouten
Dirk Schouten

Judith de Groot - Ypenburg
Hilly Wesseldijk - Ypenburg
Anny Opsteen
Dora van Asseldonk - van Overbruggen
Dora van Asseldonk - van Overbruggen
Jo Corstens
Jo Corstens
Trees Verhoeven
Trees Verhoeven - van de Laar
Leni van Dinter - van Oosterwijk
Leni van Dinter - van Oosterwijk
Cocky van Thiel - Martens
Cocky van Thiel - Martens
Ad Schouten - Koop
Ad Schouten - Koop

Kapitein
Jan van de Laar
Jan van de Laar
Jan van de Laar
Wim van Gerwen
Wim van Gerwen
Antoon Biemans
Antoon Biemans
Antoon Biemans
Antoon Biemans
Antoon Biemans
Wim Scheepers
Wim Scheepers
Wim van de Vossenberg
Wim van de Vossenberg
Wim van de Vossenberg
Wim van de Vossenberg
Wim van de Vossenberg
Wim van de Vossenberg
Wim van de Vossenberg
Wim van de Vossenberg
Wim van de Vossenberg
Wim van de Vossenberg
Wim van de Vossenberg
Wim van de Vossenberg
Wim van de Vossenberg

Deken
Martien van de Zanden
Cor Scheepers
Gielus Biemans
Martien Leenders
Pieter Jonkers
Jan Egelmeers
Mary de Groot
Wim Scheepers
Wim van de Vossenberg
Theo v.d. Heuvel
Jan v.d. Laar
Antoon Opsteen
Tonnie v.d. Vossenberg
Frits Verhoeven
Wim Michels
Wim Scheepers J.zn.
Jan van der Putten
Sjef Egelmeers
Frans van der Burgt
Willie Scheepers Fr.zn
Willie v.d. Broek
Jan Heesakkers
Theo Geerts
Jan van Thiel
Wim van den Boom

Overzicht Koningen, koninginnen, dekens, beschermheer, beschermvrouwe en ere-hoofdvrouw van 1975 tot heden
Jaar
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Koning
Chris van Oijen
Chris van Oijen
Gerard Scheepers
Gerard Scheepers
Graard van Erp
Graard van Erp
Jan van den Eijnde
Jan van den Eijnde
Piet van den Crommenacker
Piet van den Crommenacker
Gerrit Vogels
Gerrit Vogels
Wim Scheepers
Wim Scheepers
Gerrit van Dinter
Gerrit van Dinter
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Harrie Verkampen
Harrie Verkampen
Toon van den Boom
Toon van den Boom
Edwin van Dinter
Edwin van Dinter
Wim van de Vossenberg
Wim van de Vossenberg
Martien van den Eijnde
Martien van den Eijnde
Antoon van den Eijnde
Antoon van den Eijnde
Coby v.d.Vossenberg-v.d.Eijnde
Coby v.d.Vossenberg-v.d.Eijnde
Antoon Grassens
Antoon Grassens
Albert van den Eijnde
Albert van den Eijnde
Frans van der Burgt
Frans van der Burgt
Albert van den Eijnde

Koningin - Gemaal
Dora van Oijen - Cornelissen
Dora van Oijen - Cornelissen
Riek Scheepers - Lotgerink
Riek Scheepers - Lotgerink
Truus van Erp - van de Broek
Truus van Erp - van de Broek
Jo van den Eijnde - van de Velden
Jo van den Eijnde - van de Velden
Anna v.d.Crommenacker-v.d. Louw
Anna v.d.Crommenacker-v.d. Louw
Riek Vogels - van Gerwen
Riek Vogels - van Gerwen
Diny Scheepers - de Groot
Diny Scheepers - de Groot
Leny van Dinter - van Oosterwijk
Leny van Dinter - van Oosterwijk
Maria Egelmeers - van der Wijst
Maria Egelmeers - van der Wijst
Anneke Verkampen – Vogels
Anneke Verkampen – Vogels
Mien van den Boom - Linders
Mien van den Boom - Linders
Toos van Dinter - van de Laar
Toos van Dinter - van de Laar
Thea van de Vossenberg - Hubers
Thea van de Vossenberg - Hubers
Jolanda van den Eijnde - Coolen
Jolanda van den Eijnde - Coolen
Francien van den Eijnde - Welten
Francien van den Eijnde - Welten
Wim van den Eijnde
Wim van den Eijnde
Stanny Grassens – van Creij
Stanny Grassens – van Creij
Petra van Wetten - van den Eijnde
Petra van Wetten - van den Eijnde
Tonnie van der Burgt - Melis
Tonnie van der Burgt - Melis
Petra van Wetten - van den Eijnde

Deken
Hans v.d. Crommenacker
Jan van Erp
Piet van Dinter
Albert van den Eijnde
Ad Verhoeven
Ricus van Kessel
Wiljan Slits
Wichard Biemans
Eric van Gerwen
Herman Toonders
Gerard Lemmens
Toon Opsteen
Piet van Alphen
George van Gulick
Jos Berkers
Anton Grassens
John Adriaans
Jos Pronk
Ton van Thiel
Joan van de Vossenberg
André Scheepers
Ton Geerts
Stefan van Oosterwijk
Tiny van de Laar
Maikel de Groot
Niels Opsteen
Wim van Oijen
Anton van den Boom
Louis Kuijpers
Kneel van de Boom
John van Kessel
Eric van der Putten
Grad Welten
Kees Opsteen
Joop van den Heuvel
Willem van den Eijnde
Joan van der Ligt
Rob van de Vossenberg
Jeroen Slits

Beschermheer

Ferd. L.M. van Thiel
Ferd. L.M. van Thiel
Ferd. L.M. van Thiel
Ferd. L.M. van Thiel
Ferd. L.M. van Thiel
Ferd. L.M. van Thiel
Ferd. L.M. van Thiel
Ferd. L.M. van Thiel
Ferd. L.M. van Thiel
Ferd. L.M. van Thiel
Ferd. L.M. van Thiel
Ferd. L.M. van Thiel
Ferd. L.M. van Thiel
Ferd. L.M. van Thiel
Ferd. L.M. van Thiel

Beschermvrouwe

Bar.v.Harinxma thoe Slooten-Scheidius
Bar.v.Harinxma thoe Slooten-Scheidius
Bar.v.Harinxma thoe Slooten-Scheidius
Bar.v.Harinxma thoe Slooten-Scheidius

Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten
Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten

Ere-hoofdvrouw

Antje Ypenburg
Antje Ypenburg
Antje Ypenburg
Antje Ypenburg
Antje Ypenburg
Antje Ypenburg
Antje Ypenburg
Antje Ypenburg
Antje Ypenburg
Antje Ypenburg
Antje Ypenburg
Antje Ypenburg
Antje Ypenburg
Antje Ypenburg

Overzicht bestuursleden, kapiteins en reserve-kapiteins vanaf 1975 tot heden
Jaar
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Voorzitter
Harrie Verhoeven
Harrie Verhoeven
Harrie Verhoeven
Harrie Verhoeven
Harrie Verhoeven
Harrie Verhoeven
Harrie Verhoeven
Jan van Erp
Jan van Erp
Jan van Erp
Jan van Erp
Jan van Erp
Jan van Erp
Jan van Erp
Jan van Erp
Jan van Erp
Jan van Erp
Jan van Erp
Jan van Erp
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Wim van Oijen
Wim van Oijen
Wim van Oijen

Deken-schrijver
Dirk Schouten
Dirk Schouten
Dirk Schouten
Dirk Schouten
Dirk Schouten
Dirk Schouten
Dirk Schouten
Dirk Schouten
Dirk Schouten
Dirk Schouten
Dirk Schouten
Dirk Schouten
Dirk Schouten
Dirk Schouten
Dirk Schouten
Antoon v.d. Eijnde
Antoon v.d. Eijnde
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers
Jos Berkers

Deken-penningmeester
Wim v.d. Eijnde
Wim v.d. Eijnde
Wim v.d. Eijnde
Wim v.d. Eijnde
Wim v.d. Eijnde
Wim v.d. Eijnde
Wim v.d. Eijnde
Wim v.d. Eijnde
Wim v.d. Eijnde
Wim v.d. Eijnde
Wim v.d. Eijnde
Wim v.d. Eijnde
Wim v.d. Eijnde
Wim v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde
Albert v.d. Eijnde

Lid
Theo v.d. Heuvel
Theo v.d. Heuvel
Theo v.d. Heuvel
Theo v.d. Heuvel
Theo v.d. Heuvel
Theo v.d. Heuvel
Theo v.d. Heuvel
Theo v.d. Heuvel

Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen
Antoon Opsteen

Lid

Lid

Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Sjef Egelmeers
Ad Verhoeven
Ad Verhoeven
Ad Verhoeven
Ad Verhoeven
Ad Verhoeven
Ad Verhoeven
Ad Verhoeven
Ad Verhoeven
Ad Verhoeven
Ad Verhoeven
Ad Verhoeven
Ad Verhoeven

Jan van Kessel
Jan van Kessel
Jan van Kessel
Jan van Kessel
Jan van Kessel
Jan van Kessel
Jan van Kessel
Jan van Kessel
Jan van Kessel
Jan van Kessel
Jan van Kessel
Jan van Kessel
Jan van Kessel
Jan van Kessel
Jan van Kessel
Jan van Kessel
Antoon v.d. Eijnde
Antoon v.d. Eijnde
Antoon v.d. Eijnde
Antoon v.d. Eijnde
Antoon v.d. Eijnde
Antoon v.d. Eijnde
Ton van Thiel
Ton van Thiel
Ton van Thiel
Ton van Thiel

Kapitein
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Wim v.d. Vossenberg
Frans v.d. Burgt
Frans v.d. Burgt
Frans v.d. Burgt
Frans v.d. Burgt
Frans v.d. Burgt

res.kap. / 1e luitenant

Frans v.d. Burgt
Frans v.d. Burgt
Frans v.d. Burgt
Frans v.d. Burgt
Frans v.d. Burgt
Frans v.d. Burgt
Frans v.d. Burgt
Frans v.d. Burgt
Frans v.d. Burgt
Frans v.d. Burgt
Frans v.d. Burgt
Frans v.d. Burgt
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven
Frits Verhoeven

