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Gildejaarverslag 2019
Voorwoord
Beste gildebroeders en gildezusters,
Het Gildejaar 2019 is voorbij en wat is het weer snel gegaan allemaal.
Zoals gebruikelijk kijken we altijd weer terug naar het afgelopen jaar en dan zien we dat er weer veel gebeurd is op het
gebied van activiteiten, maar misschien nog belangrijker de grote stappen die er zijn gemaakt voor ons als Gilde.
Allereerst hebben onze Gildebroeders gestemd voor een nieuwe voorzitter en is Gildebroeder Louis Kuijpers gekozen als
nieuwe voorzitter.
Maar ook als het gaat over de ontwikkelingen aan de Boekelseweg met de nieuwe Sint Jorishoeve en de
Volkstuinenvereniging waar we uiteindelijk ook een akkoord mee hebben afgesloten voor de toekomst. Inmiddels wordt
achter de schermen al hard gewerkt om de Sint Jorishoeve vorm te geven zodat er in de nabije toekomst door onze leden
gezellig gebruik van kan worden gemaakt.
Voor mij persoonlijk zal 2019 de boeken in gaan waarin ons Gilde voor het eerst sinds jaren weer hebben deelgenomen aan
andere wedstrijden tijdens onze jaarlijkse Kringdag van Kring Peelland en dan met name de jeugdleden. Onze jeugdtamboer
Fons Welten die de eerste keer gelijk een mooie 3e plaats wist te behalen met de tromwedstrijden in zijn klasse, maar ook
onze Staande-Deken Joost Michiels die zijn eerste wedstrijd gelijk mocht afkampen om de 1 e plaats met Kruisboogschieten
wat hem uiteindelijk een mooie verdiende 2e plaats opleverde. Hier zullen we de komende jaren nog veel meer van gaan
horen en zien maar ook van de andere jeugdleden dat weet ik zeker. Dit is ook waar we de afgelopen jaren veel tijd en
energie in hebben gestoken om ons Gilde te verjongen en zijn met deze resultaten dan ook enorm trots. Ik denk dat we
hiermee het werk van onze overleden voorzitter en Gildebroeder Ad Verhoeven die hier mee begonnen is hebben voortgezet.
Maar helaas kwam er op het laatst van 2019 toch het bericht dat er na een jarenlange traditie op Koks een einde is gekomen
aan het Koningschieten en zullen we op zoek moeten naar een andere locatie om de schutsboom opnieuw neer te zetten die
we overigens geschonken hebben gekregen van Wim en Lina, evenals de enorme hoeveelheid beukenheg voor bij de Sint
Jorishoeve.
Uiteraard willen we de Familie van den Boom hiervoor enorm bedanken, maar voor alle jaren dat wij als Gilde te gast waren
op hun “KOKS” en hun warme gastvrijheid.
Ook in 2020 zullen naast de gebruikelijke activiteiten zeker ook weer nieuwe ontwikkelingen komen.
Eentje waar we enorm trots op zijn en dit alvast met iedereen wil delen is dat komend jaar na jaren van afwezigheid ons
Gilde weer vergezeld wordt met een Standaardrijder.
Tot slot wil ik namens het Bestuur van het Sint Jorisgilde iedereen
bedanken voor zijn of haar inzet in 2019, hopelijk dat we ook in 2020 weer
op elkaars steun kunnen en mogen rekenen.
Veel leesplezier met dit jaarverslag 2019.

Namens het bestuur,
Sint Jorisgilde Gemert,
Deken-schrijver,
Rob van de Vossenberg
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Gildejaarverslag 2019
De samenstelling van de gildeformatie per 31 december 2019:

Titel:

Naam

Koning
Koningin
Kapitein wnd.
1e Luitenant wnd.
Tamboer
Tamboer
Tamboer
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

Frans van der Burgt
Tonnie van der Burgt - Melis
Frits Verhoeven
Wim van Oijen
Senna Adriaans
Albert van den Eijnde
Pieter van Erp
Antoon Opsteen
Fons Welten
Grad Welten
Hans van den Crommenacker
John Adriaans
Wichard Biemans
Sjef Egelmeers
Ricus van Kessel
Louis Kuijpers
Rob van de Vossenberg
Mathijs Verhoeven
Joost Michiels
Jochem Biemans
Toon van den Boom
Martien van den Eijnde
Willem van den Eijnde
Jan van Erp
Joan van der Ligt
Cor Opsteen
Jos Berkers
Theo van Gerven
Joris van den Heuvel
John van Kessel
Gerard Lemmens
André Scheepers
Jan van Thiel
Ton van Thiel
Kinoe Verhoeven
Joan van de Vossenberg

Beschermvrouwe
Opvolgster
Beschermvrouwe

Odilia Jurgens - barones van
Harinxma thoe Slooten
Anastasia de Guerre - gravin de
Marchant et d'Ansembourg

Lid gilde
sinds:
1968
1969
1963
2000
2015
1972
1997
1986
2018
2007
1975
1991
1982
1967
1980
2003
2012
2019
2018
2017
2003
1988
2010
1976
2011
2009
1989
1995
2016
2005
1985
1985
1973
1993
2015
1994
1993

Secretariaat: Diepertseweg 6, 5424 TA Elsendorp.

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
Ouderlingen
Totaal

: 38 leden
: 94 leden
: 132 leden

Koning
Koningin

: Frans van der Burgt
: Tonnie van der Burgt - Melis

Kapitein
1e Luitenant

: Frits Verhoeven (wnd)
: Wim van Oijen (wnd)

Beschermvrouwe :
Odilia Jurgens – barones van Harinxma thoe Slooten
Het bestuur bestond in 2019 uit:
Voorzitter
: Louis Kuijpers
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)
Lid van Verdienste: Paulina Adriaans - Opsteen

Overleden leden in 2019:
23 april: Ad Schouten, 94 jaar (oud koningin)
3 augustus: Fien van Kessel – Bevers 87 jaar (ouderling)
Leuk weetje:
Frans van der Burgt heeft tijdens het koningschieten
voor de derde maal het laatste stukje van de vogel naar
beneden geschoten. Dit betekent dat hij onze keizer
wordt. Frans moet eerst zijn tweejarig koningschap
afmaken en zal daarna, tijdens het koningschieten in
2021, als keizer van het Sint Jorisgilde geïnstalleerd
worden.
Hij is dan keizer voor het leven.

Website: www.sintjorisgildegemert.nl.
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De formatie 2019 met de nieuwe deken Mathijs Verhoeven

Op de foto van links naar rechts
Voorste rij knielend: Albert v.d. Eijnde, Senna Adriaans, Grad Welten, Fons Welten, Louis Kuijpers, Toon Opsteen, Pieter
van Erp en Kinoe Verhoeven.
Staand vlnr: Frans v.d. Burgt, Joris v.d. Heuvel, Martien v.d. Eijnde, John van Kessel, André Scheepers, Wim van Oijen,
John Adriaans, Frits Verhoeven, Hans v.d. Crommenacker, koningin Paulina Adriaans-Opsteen; Ricus van Kessel, nieuwe
deken Mathijs Verhoeven, Rob v.d. Vossenberg, koning Cor Opsteen, Joan v.d. Ligt, Toon v.d. Boom, Gerard Lemmens,
Jochem Biemans, Joost Michiels, Joan v.d. Vossenberg, Sjef Egelmeers, Steef Huijben, Jan van Thiel, Ton van Thiel en Jos
Berkers.

“Nieuw” Koningspaar 2019 Frans en Tonnie van der Burgt

Nieuwe deken 2019 Mathijs Verhoeven
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Januari
05. Vijftigjarig huwelijk Frans en Tonnie van der Burgt.
Vijftig jaar geleden hebben Frans en Tonnie van der Burgt
elkaar het ja-woord gegeven. Dit jaar voor hen een reden om
samen met familie, vrienden en de leden van het Sint Jorisgilde
een feestje te geven bij Versantfoort in Handel.
Vele gildebroeders en gildezusters hebben het gouden
bruidspaar gefeliciteerd met de wens dat ze samen nog een heel
lang, gelukkig en gezond leven mogen hebben.
Ook was er een vertegenwoordiging van het bestuur van Kring
Peelland aanwezig want Frans is al jaren de deken-schrijver van
Kring Peelland.
Dat de gildebroeders en gildezusters in grote getale aanwezig
waren heeft zeker te maken met de grote verdiensten die Frans
en Tonnie voor de skut hebben gedaan. Frans, begonnen als
nieuwe deken in 1968 werd een zeer geoefend vendelier. In
Koningspaar zingt het Sint Jorislied
1997 werd hij benoemd tot reserve kapitein om in 2009 gildeVerhoeven
coryfee Wim van de Vossenberg op te volgen als kapitein van
ons Sint Jorisgilde. Alsof dat nog niet genoeg was schoot Frans zich in 2011 voor de eerste keer als koning. Samen met zijn
vrouw Tonnie heeft hij zich tijdens het koningschap maximaal ingezet voor ons gilde.
Ook Tonnie verrichtte veel hand- en spandiensten voor het gilde. Het echtpaar kreeg schijnbaar geen genoeg van
koningschap, want Frans schoot zich nog tweemaal tot koning. Daarover verder in het verslag meer.
08: Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gemert-Bakel in De Schans in Milheeze
Receptie gemeentebestuur in Gemeenschapshuis De Schans in Milheeze.
Deze receptie werd bezocht door ons koningspaar Cor Opsteen en Paulina Adriaans- Opsteen samen met kapitein Frans van
der Burgt, penningmeester Albert v.d. Eijnde en Wim van Oijen.
13: Jaarvergadering van de Commissie Geweerschieten in de Geseldonk in Mierlo-Hout.
Deze vergadering is bezocht door onze boogschutter Jan van Thiel
20: Jaarvergadering commissie Vendelen
Deze jaarvergadering bij café-zaal “Bij van Dijk” in Aarle-Rixtel is bezocht door Ton van Thiel.
19: Optrekdag Sint Antonius en Sebastianusgilde.
De gruun gildebroeders en gildezusters hadden tijdens hun optrekdag weer veel te vieren.
Maria Opheij-van den Berg werd vanwege haar grote verdienste voor de gruun skut benoemd als Lid van Verdienste.
Ook was er de huldiging van maar liefst zeven jubilarissen, waarbij de 96-jarige Pieter Penninx als laatste aan de beurt was.
Hij wordt gehuldigd vanwege zijn 75-jarig lidmaatschap van de Gruun Skut en benoemd als Lid van Verdienste.
Als nieuwe deken werd Sjoerd Rooijackers gekozen. 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.
24: 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 Sjef Egelmeers en nieuwe deken Joost Michiels, heeft
de stukken goedgekeurd. Daarnaast werd het jaarprogramma doorgenomen en
voorlopig vastgesteld want er kunnen door het jaar heen verschillende wijzigingen
komen.
Nadat in maart 2018 onze voorzitter Ad Verhoeven was overleden werd er door het
bestuur tijdens deze jaarvergadering voorgesteld om luitenant Louis Kuijpers te
kiezen als nieuwe voorzitter van het Sint Jorisgilde. Hij werd met algemene
stemmen tot bestuurslid gekozen met de bedoeling hem het voorzitterschap toe te
bedelen. Louis van harte gefeliciteerd met deze benoeming en wij wensen jou heel
veel succes met het leiden van ons gilde.
Ook werd deken-penningmeester Albert van den Eijnde herbenoemd in zijn functie.

Nieuwe voorzitter Louis
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23: Winteravond (hazenpeper) in De Commanderij.
Al enkele jaren is het gebruikelijk om in De Commanderij, de horecagelegenheid van ouderling Pieter Penninx, een avond te
organiseren waar alle actieve gildebroeders met partners en de ouderlingen voor worden uitgenodigd. Onze vaandrig en kok
Hans van den Crommenacker heeft zich dan ingespannen om van de hazen, geschoten door luitenant/jager Sjef Egelmeers,
een heerlijke hazenpeper te maken. Ook in 2019 is hem dat weer perfect gelukt. Iedereen genoot van het heerlijke gerecht en
de gezellige avond waar natuurlijk weer alle wetenswaardigheden van het Sint Jorisgilde ter tafel kwamen.

Februari
Voor ons gilde was de maand februari een zeer rustige maand. De gildebroeders konden zich voorbereiden op een nieuw
gildejaar, waarin weer verschillende activiteiten gepland staan.

Maart

Onderscheiding voor Frits

23. Jaarvergadering Kring Peelland in zaal Adelaars te Mierlo-Hout
Voorzitter Louis Kuijpers, deken-schrijver Rob van de Vossenberg en bestuurslid Ton van
Thiel bezochten deze jaarvergadering in Mierlo-Hout. Ook onze kapitein Frans van der
Burgt was aanwezig, maar dan in zijn hoedanigheid als deken-schrijver van Kring
Peelland.
Speciale gasten waren deze keer Frits en Dina Verhoeven. Tijdens de jaarvergadering van
Kring Peelland werd onze gildebroeder Frits Verhoeven voor zijn inzet bij het
standaardrijden onderscheiden met de speld “Lid van Verdienste” standaardrijden.
Voor de Kring was Frits 24 jaar lid van commissie standaardrijden, namelijk van 1994 tot
2018. De laatste 20 jaren was hij voorzitter van deze commissie. Om het vak niet af te
leren en zijn kennis van het standaardrijden maximaal in te zetten voor de standaardrijders
blijft Frits nog steeds jurylid.
Voor ons Sint Jorisgilde was Frits standaardruiter van 1966 tot 1971 en van 1973 tot 2007,
dus in totaal 39 jaar. Van 1971 tot 1973 was hij koning van ons gilde samen met zijn
koningin Cokkie van Thiel – Martens en kon daarom niet de ruiter zijn van het gilde. Ook
was Frits nog 17 jaar voorzitter van het Sint Jorisgilde. Kortom een man met een
behoorlijk staat van dienst voor het gildewezen en zeker voor het standaardrijden. Daarom
is de onderscheiding als “Lid van Verdienste” Kring Peelland zeker verdiend.

28: Gemeentelijk gildebesturenoverleg bij Sint Willibrodusgilde te Bakel.
Een keer per jaar komen de besturen van de gilden uit Gemert-Bakel, zijnde het Sint Willibrodusgilde uit Bakel, het Sint
Antonius en Sebastianusgilde uit Gemert en ons eigen Sint Jorisgilde, bij elkaar om de activiteiten in het jaar op elkaar af te
stemmen en om gildetradities in ere te houden.
Deze keer was het overleg bij ons Bakelse zustergilde.
31: Buitencomparitie bij het Anker in De Mortel
Halfvasten zondag is traditioneel de dag voor de gildebroeders en gildezusters van het Sint
Jorisgilde om samen te komen in De Mortel voor een buitencomparitie. De laatste jaren steevast
in ’t Anker. Naast een kopje koffie en andere drankjes worden er dan ook worstenbroodjes
geserveerd. Tussen de hapjes worstenbrood door wordt het komende gildejaar doorgenomen.
Welke activiteiten staan er op stapel en naar welk gildefeest gaan we heen?
Kortom, we praten elkaar bij en genieten van de worstenbroodjes.

April
7: Installatie van pastor Cândido Sousa Luhuma in kerk van
St. Jans Onthoofding
Na vertrek van pater Bonten en de Braziliaanse paters kwamen er in
de pastorie in Handel weer een aantal “nieuwe” paters wonen.
Deze paters komen uit de communiteit van de Paters van de Heilige
Geest, oftewel de Spiritijnen. Onder leiding van pater van Moorsel,
geboren in Esdonk, zijn er enkele paters gehuisvest afkomstig uit
Afrika. Zij vormen een kleine kloostergemeenschap in de oude
pastorie van Handel en zullen de parochie van de Heilige Willibrodus
in de gemeente Gemert-Bakel gaan ondersteunen.
Vendelgroet voor pastor Cândido
Op zondag 7 april werd, onder begeleiding van de drie GemertBakelse gilden de nieuwe pastor van de parochie ingehuldigd. Het is Pater / pastor Cândido Sousa Luhuma. Hij is lid van de
Congregatie van de Paters van de H. Geest en woont in de genoemde pastorie in Handel.
Het Sint Jorisgilde heet hem van harte welkom en wij wensen hem veel geluk in de Gemert-Bakelse gemeenschap.
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11: Extra ledenvergadering naar aanleiding aankoop Sint Jorishoeve en verhuizing Volkstuinvereniging.
Tijdens deze extra vergadering heeft het bestuur uitleg gegeven over de onderhandelingen met de Volkstuinvereniging
Doonheide en het Sint Jorisgilde betreffende de verplaatsing van de volkstuinen.
13: Verzujken
Ook in 2019 gingen de gildebroeders op pad om de leden op de hoogte te brengen van de naderende optrekdag. Alle leden
werden bezocht en kregen een uitnodiging voor deze belangrijkste gildedag in het jaar. Tevens werd dan tussen de
gesprekken door de contributie geïnd; ook niet onbelangrijk voor het gilde.
23: Overlijden van oud-koningin Ad Schouten - Koop
Op 23 april 2019 ontvingen wij, als Sint Jorisgilde, het droeve bericht dat onze
gildezuster en oud-koningin Ad Schouten – Koop was overleden.
In 1973 schoot haar man Dirk Schouten zich tot koning van het Sint Jorisgilde
als lid van de vriendenkring Gemertse gilden. Hij koos zijn vrouw Ad toen als
koningin en beiden zetten zij zich vanaf die tijd veelvuldig in voor het Sint
Jorisgilde.
Omdat Dirk indertijd de deken-schrijver was van het gilde werden vele
bestuursvergaderingen bij hen thuis gehouden. Ad zorgde er voor dat de
bestuursleden tijdens deze vergaderingen niets tekort kwamen. Ondanks dat de
gemoederen tijdens de vergaderingen soms hoog opliepen werd er na afloop
meestal nog gemoedelijk een drankje genuttigd. Ook zorgde zij er samen met
Dirk voor dat de gilde-attributen voor de tentoonstellingen tijdens gildefeesten er
prima opgepoetst uitzagen.
Ad heeft zich als koningin voor het gilde altijd zeer verdienstelijk gemaakt en is
zeer betrokken geweest bij het wel en wee van het gilde. Elk jaar kwam zij zeker
naar de optrekdag om een praatje te kunnen maken met de gildebroeders en
gildezusters, mee te stemmen voor een nieuwe deken en de jubilarissen te
Ad Schouten - Koop
feliciteren.
Ad wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen en handelde daar ook naar. We zijn haar daar
zeer dankbaar voor. Als gilde zijn we blij dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben.
25: Buitencomparitie Kokse Hoeve
De eieren stonden weer klaar in de Kokse Hoeve. Wim en Lina van den Boom ontvingen onze gildebroeders en gildezusters
weer op de bekende ouwerwetse wijze.
Volgens de uitleg in Wikipedia is een “comparitie” eigenlijk een speciale rechtszitting waarop partijen in een procedure
verschijnen en die voor de rechtbank tot doel heeft meer inlichtingen over de zaak te krijgen of te proberen de partijen tot
overeenstemming te laten komen.
Zover willen de gildeleden het niet laten komen want zij zien de (buiten)comparitie meer als een korte bijeenkomst waarin
enkele mededelingen worden gedaan betreffende de komende activiteiten en eenvoudige vragen van de gildebroeders en
gildezusters worden beantwoord. Gezellig samenzijn is de hoofdmoot van deze bijeenkomst met een drankje en (op z’n
Koks) een eitje.
De donderdag na Pasen is traditiegetrouw de avond dat er zo’n buitencomparitie is in de Kokse Hoeve waar hoofdzakelijk
alles besproken wordt over de komende optrekdag.
27: Optrekdag
Dit jaar was het om verschillende redenen een bijzondere optrekdag, want het gilde trok op in
nieuwe kledij en het was Koningsdag.
Onze onvolprezen koningin Paulina Adriaans – Opsteen heeft zich het afgelopen jaar letterlijk
uit de naad gewerkt om voor iedere gildebroeder een compleet nieuw gilde-uniform te maken,
inclusief bloezen, sjerpen en strikken. Na het borduren van een nieuwe gildevlag heeft zij deze
enorme klus opgepakt, waarvoor het gilde haar erg
dankbaar is. Tijdens de optrekdag heeft het Sint
Jorisgilde haar dan ook met trots benoemd als “Lid
van verdienste”.

Boekoverhandiging aan Maria

Paulina Adriaans

Begin 2018 overleed plotseling onze voorzitter en vendelier Ad Verhoeven. Deze
gebeurtenis heeft grote indruk gemaakt bij alle leden van ons gilde. Zeer
regelmatig werd en wordt er over gesproken en het bleek dat menig gildebroeder
het verlies van Ad maar moeilijk een plekje kon geven. Daarom kwam er een
voorstel om een gedenkboek te maken over Ad waarin alle gildeleden een stukje
konden schrijven of een foto(collage) konden plaatsen. Dit boek met de titel
“Herinneringen aan bijna 40 jaar Gildebroederschap” en als ondertitel “Ad
Verhoeven, een rooie gildebroeder in hart en nieren” werd tijdens de optrekdag
met heel veel respect aangeboden aan zijn vrouw Maria en hun kinderen.
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Onze Jubilarissen: Tonnie van der Burgt 50 jr., Truus van Erp 40 jr. en Joan van de Vossenberg 25 jr.

De jubilarissen 2019: Truus, Joan en Tonnie op bank voor de Sint Joriskapel
Gildebroeder Joan van de Vossenberg begon op 23 april 1994 als Nieuwe Deken. Mede door zijn inbreng wist onze
vendelgroep diverse prijzen te vergaren bij de gildekring Peelland. Joan mag zich zelfs gekroond tot wereldkampioen
noemen door zijn deelname aan het wereldrecord vendelen op 27 augustus 2011 te Nieuw-Dijk. Joan mag zich ook
Koningszoon noemen want zijn vader Wim van de Vossenberg schoot zich Gilde-Koning in 1963. Zelf bracht Joan het
reeds tot het Prinsdom, want hij was in 2017 Prins Carnaval van de voetbalclub in Boerdonk. Ook wordt er regelmatig een
beroep op hem gedaan als er zwaar materiaal verplaatst moet worden met de tractor zoals nu bij de Sint Jorishoeve of bij de
Sint Joriskapel. Kortom een gildebroeder die zijn sporen zeker heeft verdiend binnen ons gilde en in het bijzonder bij zijn
vendeliers. Hij draait volop mee als ervaren vendelier tijdens de vendelwedstrijden..
Truus van Erp – van den Broek kwam bij het gilde als partner van haar man Graard die zich in 1979 tot Koning schoot op
Koks. Graard van Erp nam toen deel aan het koningschieten vanwege zijn functie als prins carnaval. Natuurlijk koos hij toen
Truus als zijn koningin, een functie die zij zeker ook binnen haar gezin al lang vervulde. Truus was immer de spil binnen het
Sint Jorisgilde als het de aankleding van de gildebroeders betrof. Haar bedrevenheid met naald en draad bleef absoluut niet
onopgemerkt bij het gilde. Zij was lid van de kledinggroep die in 1994 ons gilde in nieuwe kleding stak. Steeds opnieuw
konden we op haar een beroep doen voor herstelwerkzaamheden of aanmaak van nieuwe kleding. Ondanks haar hoge
leeftijd is Truus nog regelmatig present bij de verschillende gildeactiviteiten. Zij wil dan alles weten over hetgeen er
momenteel allemaal te doen is binnen ons gilde. Truus was- en blijft zeer betrokken bij ons Sint Jorisgilde en wij zijn haar
dan ook dankbaar voor al het werk dat zij de afgelopen jaren voor de skut heeft verzet.
Ook Tonnie van der Burgt kwam bij ons gilde omdat zij in 1969 huwde met vendelier Frans van der Burgt. Op de
achtergrond steunde zij Frans als die in de weer was met diverse gildeactiviteiten. Frans was niet alleen vendelier, maar later
ook reservekapitein en hij volgde Wim van de Vossenberg op als kapitein. Of dat niet genoeg was werd Frans ook nog
deken-schrijver van Kring Peelland. Tonnie stond hem steeds met raad en daad terzijde.
In 2011 schoot echtgenoot Frans zich voor de eerste keer tot koning van het Sint Jorisgilde en in 2015 deed hij dat nog eens
dunnetjes over. Beide keren koos hij Tonnie als zijn koningin, een functie die haar prima
paste. Of dat nog niet genoeg was schoot Frans dit jaar voor de derde maal de
koningsvogel naar beneden, maar daarover later meer. Tonnie hield goed in de gaten of de
gildebroeders er netjes bijliepen als ze geüniformeerd op straat kwamen, maar ook de
uitbreiding van de gildezilvervesten en het onderhoud van het koningszilver was bij haar in
vertrouwde handen. Zij is naast Frans een vertrouwd gezicht binnen ons gilde en heeft haar
koninklijke taken op een zeer goede wijze ten uitvoer gebracht.
De nieuwe deken Mathijs Verhoeven.

Nieuwe deken Mathijs

Terwijl Gemert ontwaakte om zich op te maken voor een mooie koningsdag zaten de
gildebroeders en de koningin aan het ontbijt bij kapitein Frans van der Burgt en jubilaris
Tonnie. Na de traditionele vendelgroet voor Tonnie en Frans als dank voor het ontbijt,
keek iedereen omhoog of er regen zou vallen en de nieuwe uniformen nat zouden worden.
Helaas bleek dat ook zo te zijn, want net voordat het gilde de kerk introk voor de H. Mis,
voorgegaan door pastor van den Bosch, regende het stevig en werden de pakken meteen
goed ingezegend.
Blad: 8

Om 12 uur precies wordt altijd een nieuwe deken gekozen op een aloud stemkistje. Dit jaar bleek dat Mathijs Verhoeven de
meeste stemmen had verworven en als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde geïnstalleerd kon worden. Mathijs is lid van de
familie Verhoeven waarin Ad en Kinoe Verhoeven hem al voorgegaan zijn als gildebroeder. Prachtig dat Mathijs de traditie
binnen de familie zal voortzetten en we daarbij zeker terug denken aan zijn oom Ad.
’s-Middags ging het gilde Mathijs thuis aan de
Groenendaal installeren door het omhangen van
de dekensikkel, het opzetten van de hoge
dekenhoed en het aansteken van de Goudse pijp
om daarna samen op te trekken naar Gildehuis
Dientje. Onderweg naar het gildehuis werden de
nieuwe deken Mathijs en de gildebroeders vele
malen getrakteerd op een aantal heildrankjes.
Indruk maakte zeker de vriendengroep van
Mathijs die om de honderd meter een drankje
aanboden wat uiteindelijk resulteerde in een
vendelgroet als dank voor de gehele groep. Na
een smakelijke koffietafel kon de drukke receptie
voor de nieuwe deken en de jubilarissen
Vendelgroet voor nieuwe deken Mathijs
beginnen, waarna het nog een heel gezellige
feestavond werd.
22: Historische optocht Boerenbondsmuseum.
Het begint voor ons gilde een langdurige traditie te worden; deelname aan de
historische optocht van het Boerenbondsmuseum. Het museum verricht elk
jaar met deze optocht de aftrap voor een nieuw seizoen. Ook ons gilde wist
haar plek in deze bijzondere optocht wederom waar te maken. We passen
volledig in het tijdsbeeld wat deze optocht uitdraagt. En gezien de hoge
opkomst van publiek een mooie presentatie van het gilde in de Gimmertse
straot. Hartstikke mooi.
29: Uitvaart Ad Schouten – Koop
De familie Schouten, vrienden, kennissen en het Sint Jorisgilde waren
aanwezig tijdens de mooie uitvaartdienst van Ad Schouten in de kerk van Sint
Jans Onthoofding. Voorgegaan door pastor van den Bosch nam iedereen met
groot respect afscheid van Ad. Het Sint Jorisgilde nam buiten bij de kerk
afscheid van Ad door een vendelgroet te brengen met het gildevaandel.

Tamboer Fons voorop in optocht

Mei
4. Dodenherdenking
Bij toerbeurt dragen de Gemert-Bakelse gilden jaarlijks
hun steentje bij aan de dodenherdenking in Gemert. Dit
jaar was ons Sint Jorisgilde aan de beurt om de
verschrikkingen van de oorlog te herdenken, waarbij er
ook veel aandacht is voor de gesneuvelde inwoners van
Gemert. Na een herdenkingsbijeenkomst in de kerk van
Sint Jans Onthoofding waar diverse gedichten werden
voorgedragen en de namen van de overledenen werden
Dodenherdenking op het Ridderplein
uitgesproken trok men in een stille tocht naar het
Ridderplein. Het is steeds weer een indrukwekkende
bijeenkomst waar heel veel Gemertenaren bij aanwezig zijn en wat opvalt; steeds meer jeugd.
24: Opluistering H Mis Zorgcentrum Ruijschenbergh.
Ons gilde bezoekt reeds jarenlang de gebedsruimte in het Zorgcentrum Ruijschenbergh te Gemert. Elke veertien dagen op
vrijdag gaan diverse vrijwilligers een verbouwing aan in de dagruimte en creëren aldaar een gebedsruimte alwaar men de
H. Mis opdraagt. Deze viering mag zich verheugen op een warme belangstelling van de ouderen. Nadat jarenlang pater
Pubben van de paters van de Heilige Geest uit Gennep naar het zorgcentrum kwam om de H. Mis op te dragen was het deze
keer pastor Schevers die voorging in de dienst. Gezien de leeftijd van pater Pubben werd het hem langzamerhand toch te
veel om telkens de reis naar Gemert te maken. Wij als Sint Jorisgilde willen hem hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor
de jarenlange samenwerking.
Na de dienst ging het gilde naar buiten om daar voor de bewoners van het zorgcentrum en pastor Schevers een vendelgroet
te brengen.
Wij als Sint Jorisgilde Gemert blijven bereid om deze vieringen op te luisteren. De gezamenlijke koffie en drankje na afloop
met de bewoners geeft genoeg motivatie om bij een volgende gelegenheid wederom aan te schuiven.
Blad: 9

30: Hemelvaartsdag, Processie naar Handel
Weer zo’n traditie waar elk jaar het Sint Jorisgilde graag haar steentje aan bijdraagt. Na het verzamelen van onze
gildebroeders bij Het Vossenhol vertrekt het Sint Jorisgilde naar de pastorie van de kerk Maria Tenhemelopneming in
Handel om daar de geestelijkheid en het beeld van Maria op te halen. Vandaar trekt men op naar het begin van Handel om
daar de processie uit Gemert af te halen.
Bij aankomst in het processiepark van Handel ging pastor Cândido Sousa Luhuma, samen met pastors van den Bosch en
Delisse voor in de H. Mis. Het blijkt telkens weer dat de opkomst groot is, want bijna alle banken in het park zijn bezet.
Na de H. Mis wordt er door de gildebroeders van het Sint Jorisgilde nog een broodje gegeten in Het Vossenhol om
vervolgens de processie weer uitgeleide te doen richting Gemert.

Juni
2. Gildendag bij Heilige Kruis Gilde in
Gerwen
Het is weer eens iets anders, deelname aan
een gildedag van een andere Kring binnen
de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden! Het Sint Jorisgilde ging op
bezoek bij het Heilige Kruis Gilde uit
Gerwen. Zij maken deel uit van Kring
Kempenland, momenteel bestaande uit 52
gilden, hoofdzakelijk gelegen ten zuiden
van Eindhoven.
In de ochtend vertrokken de gildebroeders
van het Sint Jorisgilde in een busje richting
Nuenen, want daar was in de nabijheid van
de molen een terrein ingericht voor het
gildefeest. Nadat alle gilde-attributen waren
Sint Jorisgilde door de straten van Nuenen
uitgeladen en iedereen er gesteven en
gestreken opstond kon de optocht beginnen.
De belangstelling in de Nuenense straten was groot. Vele toeschouwers gaven een blijk van waardering tijdens de passage
van ons gilde.
Na afloop van de optocht hebben verschillende gildebroeders nog deelgenomen aan de wedstrijden, waarna we met een
tevreden gevoel huiswaarts keerden.
11: Gildebesturenoverleg bij Dientje.
Vertegenwoordiging bij het overleg namens het Sint Jorisgilde waren : voorzitter Louis Kuijpers, deken-penningmeester
Albert van den Eijnde, bestuurslid Ton van Thiel en kapitein Frans van der Burgt. Tevens waren er afgevaardigden van ons
Zustergilde en de Vriendenkring van Gemertse gilden.
22: Verbroederingsfeest Gemert-Bakelse gilden.
Zaterdag 22 juni 2019 organiseerde het gruune zustergilde uit Gemert het
verbroederings-evenement van de Gemert-Bakelse gilden op het Ridderplein in
Gemert.
Vanaf 2010 wordt er driejaarlijks een verbroederingsbijeenkomst georganiseerd
waarbij de drie gilden uit de gemeente Gemert-Bakel bij elkaar komen voor een
gezellig samenzijn en om de onderlinge broedercontacten, voor zover nodig, te
verstevigen. Door het gemeentebestuur werd indertijd een zilveren wisselschild
geschonken met de bedoeling dat er tijdens het verbroederingsfeest iemand van
de drie gilden zich tot “gemeentekoning” zou schieten.
Dit onderdeel van de verbroedering is een vast onderdeel geworden van het
programma.
Voor het gemeentehuis stond de schutsboom opgesteld in de vorm van een
verreiker met in de top een mooie gruune vogel. Onder leiding van schietmeester
Piet Brouwers kwamen een vierenvijftig tal gildebroeders om de beurt naar
voren om de vogel naar beneden te schieten. De eerste schoten werden zoals
gebruikelijk binnen het gildewezen geschoten door de geestelijke overheid in de
persoon van pastor van den Bosch, gevolgd door de gemeentelijke overheid in de
Nieuwe gemeentekoning Cor Opsteen
persoon van burgemeester van Veen. Voor pastor van den Bosch zou dit een van
zijn laatste klussen zijn want zaterdag 29 juni nam hij afscheid. We bedanken
beide heren zeer hartelijk voor hun betrokkenheid bij het gildewezen want beiden zijn de gehele middag aanwezig geweest
en hebben flink contact gelegd met de aanwezige gildebroeders en gildezusters.

Blad: 10

Het duurde even voordat het laatste gedeelte van de vogel zich gewonnen gaf, maar na het schot van Cor Opsteen, koning
van onze Rooi Skut, viel het restant naar beneden en had de gemeente weer een nieuwe koning als opvolger van gruune
gildebroeder Nico Krol. De voorgangers van Nico en Cor waren Hans van Dinther en Theo Raaijmakers van het Sint
Willibrodusgilde uit Bakel.
Burgemeester van Veen hing dubbele koning Cor het zilveren wisselschild om, waarna de nieuwe koning de felicitaties van
alle gildebroeders en gildezusters in ontvangst mocht nemen. De komende drie jaren is hij de gildekoning van de gemeente
Gemert-Bakel.
Na deze belangrijke gebeurtenis waren de gildebroeders hard toe aan het versterken van de inwendige mens. Samen trokken
zij op naar de barbecue welke was opgesteld in de sfeervolle tuin van Café Gij en Ik. Daar werden de gildebanden, onder het
genot van een hapje en een drankje, nog
eens stevig aangehaald en het historisch wel
en wee van de Gemert-Bakelse gilden onder
de loep genomen.
Onder het toeziend oog van
gemeentekoning Cor Opsteen zullen de
komende drie jaren de gildebroeders en
gildezusters van het Sint Willibrodusgilde,
het Sint Antonius en Sebastianusgilde en
het Sint Jorisgilde elkaar regelmatig tegen
komen. Het was weer een mooie gezellige
warme dag, met speciale dank aan het
organiserende gruun gilde. Over drie jaren
gaan we weer met z’n allen naar Bakel.

Vendelgroet voor nieuwe gemeentekoning Cor

29: Cultuurfestival in het kasteel van Gemert
Het Kunstlokaal in Gemert heeft binnen de poorten van het
kasteel een Cultuurfestival georganiseerd waar men kon genieten
van muziek, zang, dans en een drankje kon drinken. Ook ons Sint
Jorisgilde was aanwezig om de aanwezigen kennis te laten
maken met het gilde. Onze vendeliers gaven een paar keer een
vendelgroet waar de toeschouwers zichtbaar van genoten.

Vendelgroet Ton, Jan, John en Gerard in kasteeltuin

Inzegening Sint Jorisbeeld door pastor vd Bosch

30: Afscheid van pastor Jos van den Bosch.
Op zondag 30 juni nam Jos van den Bosch afscheid van de parochie
H. Willibrordus Gemert – Bakel tijdens een Eucharistieviering in de
mooi versierde kerk van Sint Jans Onthoofding in Gemert.
Jos en alle medecelebranten werden door de drie gilden van Gemert en
Bakel en het O.L. Vrouwe Broederschap naar voren begeleid .

De voorgangers van deze viering waren: Vicaris-Generaal Mgr. Theo Lamers, pastor Cândido Sousa Luhuma, pastor Stefan
Schevers, diverse paters van de orde van Spiritijnen die regelmatig in onze parochie assisteren en natuurlijk pastor-diaken
Jos van den Bosch.
In de viering waren ook de echtgenote,
kinderen en kleinkinderen van Jos van den
Bosch aanwezig en ook twee
vertegenwoordigers van het College van
B&W.
Het Sint Jorisgilde kijkt met grote
waardering en respect terug op de
samenwerking met pastor van den Bosch.
Vele malen is hij op een geweldige wijze
voorgegaan tijdens de diverse diensten in de
kerk, maar ook bij evenementen buiten de
kerk. Een van de laatste hoogtepunten van
pastor van den Bosch voor ons gilde was de
inzegening van het beeld van Sint Joris in de
Afscheidsgroet Sint Jorisgilde voor pastor van den Bosch
Sint Joriskapel op 9 juni 2018.
Blad: 11

Juli
21: Koningschieten Sint Jorisgilde
Wij gaan koningschieten op de Kokse Hoeve. En hoe! Een bijzondere
gebeurtenis. Een nagenoeg ouderwets gezellig koningschieten op Koks.
En voor zowel Albert van den Eijnde als ook Frans van der Burgt een
wederom spannende aangelegenheid. Voor beiden de kans op een derde
maal koningschap met als “toegift“ over twee jaar het keizerschap.
Beiden streden voor wat ze waard zijn. Maar ook de overige
koningsschutters mengden zich volop in de strijd. Het was zeker geen
uitgemaakte zaak. Ieder ging volop voor zijn eigen kansen. Uiteindelijk
lukte het Frans van der Burgt toch nog om het laatste stuk van de

Frans schiet de vogel aan gruzelementen

Frans met het winnende schot onder toeziend oog van Sjef

koningsvogel los te schieten waarna de vogel neerzeeg
en Frans liet beseffen dat hij werkelijk slaagde om
voor een derde maal zich tot koning van ons gilde te
kronen. Het moest echt effe indalen. Een historisch feit
vond plaats op de Kokse Hoeve. Het aloude
schietterrein van de rooi schut. Het moest allemaal
even bezinken. Ook de consequentie dat Frans eerst
zijn Koningschap waardig gaat volbrengen alvorens
over twee jaar de titel keizer te mogen dragen. Toen
deze kruitdampen eenmaal opgelost bleken kon
eenieder nog volop genieten van de gastvrijheid op
Koks. Met een vendelgroet van de gruun sloten we het
gebeuren af op Koks en trokken met de nieuwe Koning
naar ons gildehuis Dientje om de dag daar verder te
vieren met een receptie en afsluitend feestelijke
bijeenkomst.

Augustus.
3: Overlijden van gildezuster Fien van Kessel-Bevers.
Fien ontving het gilde altijd zeer gastvrij. Dat deed ze al in de jaren dat haar man Jan
lid was van het gilde en bleef dit ook na zijn overlijden doorzetten. Jan was jarenlang
bestuurslid zodat we regelmatig bij huize van Kessel bijeen kwamen. Dit was altijd
heel plezierig en zoals gezegd gastvrij. Fien was en bleef hierin de spil. Ook na het
overlijden van Jan bleef Fien het Sint Jorisgilde trouw. Zij bezocht jaar in jaar uit de
optrekdagen waar zij een praatje kon maken met de aanwezige gildebroeders en
gildezusters, zeker degene waar ze mee optrok tijdens het actieve gildeleven van
haar man Jan. Ook tijdens de winteravondbijeenkomsten was zij een getrouwe gast.
Als de gildebroeders bij haar kwamen verzujken dan toonde zij zich een
voortreffelijke gastvrouw. De tamboers
en verzujkers konden bij haar altijd
Fien van Kessel - Bevers
rekenen op een natje en een droogje.
Natuurlijk was zij trots op haar zoon
Ricus die in 1980 ook gildebroeder werd bij het Sint Jorisgilde en natuurlijk ook
in 2005 toen kleinzoon John gekozen werd als nieuwe deken van het gilde.
Fien wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen
en handelde daar ook naar. We zijn haar daar zeer dankbaar voor.
Als gilde zijn we blij dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben.
8: Crematie gildezuster Fien van Kessel-Bevers.
Een delegatie van ons gilde was aanwezig tijdens de afscheidsdienst in Beek en
Donk. Daar bracht het gilde haar de laatste groet.

In afwachting processie

18: Deelname aan processie Maria Hemelvaart in Handel
Aanwezig: koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt, vaandrig Hans van den
Crommenacker, luitenants Rob van de Vossenberg en Wim van Oijen en de
vendeliers Jos Berkers en Gerard Lemmens. Zowel ons gilde als ook de gruun
schut nam met een delegatie hieraan deel. De viering vond plaats in de kerk van
Handel en daarna was er een gezellige samenkomst in de pastorie.
Een mooi gebeuren binnen onze parochie.
Blad: 12

September
5: Najaarsvergadering van ons gilde
Bij Dientje vond de najaarsvergadering van ons gilde plaats. Daar werden de gebruikelijke agendapunten besproken. Ook de
activiteiten die er voor de rest van het jaar nog kwamen werden doorgenomen en eventuele aanvullingen in het programma
toegevoegd.
8: Kringgildedag Kring Peelland in Liessel
Dit jaar werd er door het Sint Hubertusgilde in Liessel het jaarlijkse
Gildefeest van Kring Peelland georganiseerd.
Natuurlijk was het Sint Jorisgilde Gemert daar ook present, naast een
vijfentwintigtal andere gilden. Tegen elf uur vertrok een groot aantal
gildebroeders met het Busje van het Zuiden, inclusief een goed gevulde
aanhanger, vanaf het woonhuis van gildebroeder Jan van Thiel naar
Liessel. Onderweg werden hier en daar nog wat gildebroeders opgepikt,
maar na Deurne zat iedereen toch in de bus.
Aangekomen op het sportpark werden alle gilde-benodigdheden zoals
gildevaan, trommen, pieken en vlaggen uit de aanhanger gehaald en gereed
gemaakt voor de optocht en het gildefeest.
Om één uur startte de optocht door de straten van Liessel en de
belangstelling van het publiek langs de kant was groot te noemen. Zoals
gebruikelijk werd na de optocht het gildefeest en de wedstrijden geopend
met een massale vendelgroet door alle aanwezige vendeliers, gevolgd door
een slangendefilé van alle aanwezige gildebroeders en gildezusters. Altijd
een prachtig gezicht om te zien.
Tijdens de wedstrijden werd er door de gildebroeders van het Sint
Jorisgilde zeer goede resultaten behaald.
Om te beginnen bij onze jeugdtamboer Fons Welten die al trommelend een
perfecte uitvoering van een mars
gaf. Het was de eerste keer dat hij
zich liet zien en horen tijdens een
gildefeest en hij kreeg een groot
Winnaars: Joost, Fons en Ton
compliment van de jury. Een
certificaat en een zilveren schild was
zijn beloning. Van Fons zullen we in de toekomst nog zeker veel zien en horen.
Nog een nieuweling die in de prijzen viel
was onze staande deken Joost Michiels.
Joost maakt deel uit van een groep
fanatieke kruisboogschutters binnen het
Sint Jorisgilde. Wekelijks oefenen zij met
hun bogen om tijdens wedstrijden prijzen
te behalen. De eerste de beste keer dat
Joost zich op het strijdtoneel vertoonde
was het raak, namelijk een tweede prijs in
klasse B.

Tamboer Fons in actie

Ook onze vendeliers toonden hun
kunnen in de verschillende klassen
Sint Joris schutters Jan, Louis en Joost
voor een vakkundige jury.
Routinier vendelier Ton van Thiel was zo goed in de klasse 40+ dat hij
tijdens de prijsuitreiking een eerste prijs op mocht komen halen. Het
zilveren schildje dat daarbij hoort zal zijn gilde-uniform komende tijd gaan
sieren.
Wij willen onze prijswinnaars van harte feliciteren met de behaalde
prestaties en prijzen en in de toekomst zullen we nog veel van hen zien en
horen.
Natuurlijk willen we ook aan de overige gildebroeders die meegedaan
hebben aan de verschillende wedstrijden onze complimenten overbrengen.
Volgende keer meer geluk!!
Het gilde kan weer terug zien op een mooie zonnige Kringgildedag.

Vendelier Ton in actie
Blad: 13

14: Fietstocht en barbecue actieve leden en ouderlingen
Vast onderdeel de laatste jaren binnen ons gilde. Het mag zich
verheugen in een zeer grote opkomst. Het trapgedeelte levert iets
minder liefhebbers op dan het hapgedeelte, maar dat mag de pret
niet drukken. Het enthousiasme straalt er bij beide gedeelten
vanaf. Topcoureur Ton van Thiel wist wederom een verrassende
tocht af te leveren die door Sjef Egelmeers nog even een bosrijke
lus kreeg. Sjef moest zien of er nog wat te jagen viel aldaar en
wij als hazen erachteraan natuurlijk. Gelukkig arriveerden we na
de nodige versnaperingen onderweg toch tijdig op de plaats van
de barbecue. Verrassende plek, niet bij een gildelid thuis maar bij
de kersverse Sint Jorishoeve. Zeer landelijk gelegen grenzend op
de achtertuin van onze burgervader. Dus enige vorm van
behoorlijk gedrag was wel gewenst. Dat bleek geen enkel
probleem voor ons gilde. We wisten ons op een prima wijze
uitstekend te vermaken. Voldaan konden we terugkijken op ons
verblijf op en in de Sint Jorishoeve.

Rustpauze fietstocht in Boerdonk

22: Bevrijdingsconcert in De Mortel
In 2019 was het 75 jaar geleden dat De Mortel bevrijd
werd van de Duitse onderdrukking. Reden voor fanfare
Sint Lucia om op het dorpsplein bij De Sprank een
openluchtconcert te geven. Daar waren ook ons Sint
Jorisgilde en het gruun zustergilde bij uitgenodigd en zij
mochten daar voor het talrijk opgekomen publiek een
vendeldemonstratie geven.
Deze vendeldemonstratie volgde op een heel mooi concert
Gilde trekt op voor vendelgroet (foto: Greet Slits)
van de fanfare, waarbij ook nog een legervoertuig tussen
het publiek door reed. Verschillende dorpsbewoners
vertolkten het moment dat de bevrijders De Mortel binnen kwam rijden.
Na afloop van het bevrijdingsconcert trokken beide gilden op om een goed verzorgde vendeldemonstratie te geven.
28: Bevrijdingsconcert in de kerk van Sint Jans Onthoofding in Gemert
Op 25 september 1944 reden geallieerden troepen Gemert binnen en werd Gemert bevrijd van de Duitse bezetting. Dit jaar
was er, na 75 jaar bevrijding, in de kerk van Sint Jans Onthoofding een Bevrijdingsconcert om deze bijzondere gebeurtenis
te herdenken en nog eens stil te staan wat vrijheid nu betekent. Tijdens dit concert was er ook een delegatie van ons gilde
aanwezig

Oktober
12: Hoofdliedendag Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden
Zoals elk jaar wordt er door de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilde een zogenaamde hoofdliedendag georganiseerd
waar (bijna) alle gilden uit Noord-Brabant vertegenwoordigd zijn. Na een Heilige Mis in de Sint Jan Kathedraal gaat men
naar het provinciehuis, alwaar een bijeenkomst plaatsvindt met gildebroeders en gildezusters van de aangesloten gilden in
Brabant. Men bespreekt dan de jaaractiviteiten en men kijkt terug op hetgeen er
afgelopen jaar allemaal is gebeurd binnen het gildewezen. Ook ons gilde was
vertegenwoordigd door het koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt, voorzitter Louis
Kuijpers en de nieuwe deken Mathijs Verhoeven.
13: Verjaardag van gildezuster Anna Bouw. Viert haar 99ste verjaardag.
Anna Bouw – Francissen, inmiddels al 63 jaar lid van ons Sint Jorisgilde. Tijdens de
optrekdag van 2016 vierde ze haar diamanten jubileum bij ons gilde. Prachtig dat we
zo’n gildezuster in ons midden mogen hebben. Anna vierde dit gildejaar haar
negenennegentigste verjaardag. Elk jaar gaan onze gildebroeders bij haar op bezoek
om haar weer uit te nodigen voor de optrekdag en telkens is zij weer aanwezig tijdens
deze belangrijke dag van de Rooi Skut. Mooie verhalen kan ze vertellen over van alles
en nog wat, maar zeker ook over de skut. Volgend jaar hoopt ze het eeuwfeest te vieren
en dan zal de skut haar zeker in het zonnetje zetten. Anna, we wensen jou nog vele
gezonde jaren toe.

99-jarige Anna Bouw
Blad: 14

13: Oktoberfeest in Sittard.
Al jaren gaan een groot aantal gildebroeders en gildezusters mee
naar Sittard om zich daar te presenteren tijdens de Internationale
Schutterijen- en gildenoptocht. Ook dit jaar was het Sint
Jorisgilde present.
Bijzonder was dat we nu een grotere bus hadden gehuurd en dat
onze voorzitter Louis de chauffeur was. Het blijft een geweldig
festijn waar de belangstelling van het publiek langs de optocht
soms de status van kippenvel bereikt bij de deelnemende gilden en
schutterijen.

Sint Jorisgilde door de straten van Sittard
van Kessel - Bevers

Samenkomst in grote tent Oktoberfeest

Rijen dik staan de toeschouwers langs de kant en
applaudisseren uitbundig. Dit maken we op weinig
plaatsen op deze wijze mee.
Dit jaar had de organisatie weer een grote kermis
geregeld en een gigantische tent geplaatst met twee
verdiepingen. Daar konden de gildebroeders en
gildezusters na afloop van de optocht zich opperbest
vermaken. Ook de gebroeders Welten vermaakten zich
opperbest, zeker toen de lege pullen op tafel kwamen
en zij met deze pullen de gildemars van het Sint
Jorisgilde ten gehore brachten; prachtig om te zien en
te horen. Chauffeur Louis bracht later op de dag
iedereen netjes weer terug naar Gemert.

17: Buitencomparitie bij het Vossenhol op Handel
Ons gilde kwam bijeen om lopende zaken door te spreken. Dit betreft het terugzien op gedane zaken en vooruitkijken naar
de komende activiteiten. In een gemoedelijke sfeer bespreken we dit onderling als gilde. Soms komen er wat moeilijkere
onderwerpen maar ook daar komen we wel doorheen. Met een of meerdere versnaperingen en een drankje sluiten we deze
avond af om gesterkt weer verder te kunnen als gilde. Het blijft een prima gebeuren om gezamenlijk als gildebroeders en
gildezusters met enige regelmaat zo bij elkaar te komen. De levendigheid en betrokkenheid blijft zo gewaarborgd.
19: Najaarsvergadering Kring Peelland in De Kastanje in Liessel
Als afsluiting van het jaar is er elk jaar een najaarsvergadering van de gilden uit Kring Peelland. Deze keer in Liessel, waar
ook de kringgildedag is geweest. De laatste stand van zaken wordt er besproken en ook voorzichtig kijken we vooruit in de
toekomst.
27: Jaarvergadering van de commissie Kruisboogschieten bij het Sint Hubertusgilde in Liessel.
Bezocht door Jan van Thiel en Jan van Erp. Het kruisboogschieten lijkt steeds meer een vaste plek te krijgen binnen ons
gilde. Niet alleen de beide Jannen raken eraan verknocht maar ook Louis Kuijpers en Joost Michiels richtten er hun pijlen al
eens op. Ook Toon Opsteen en Pieter van Erp schoten al vaker van zich af. De behoefte aan een eigen schietlocatie neemt
zienderogen toe.

November
14: Hoofdmannenberaad Kring Peelland in gildehuis van Sint Hubertusgilde Liessel.
Tijdens het hoofdmannenberaad van Kring Peelland kwamen er diverse onderwerpen aan
de orde die van belang zijn voor de gilden van Kring Peelland. Ook was er een
vertegenwoordiging van ons gilde bij aanwezig.
15: Jeu de boules in “De Driester”.
Het is gebruikelijk dat aan het einde van het jaar een avondje “boulen” wordt
georganiseerd voor de actieve leden met de partners van het Sint Jorisgilde. Naast de
sportiviteit is het ook belangrijk 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.
Ook nu was weer De Driester op het sportpark van Gemert de locatie waar het
strijdtoneel zich afspeelde. 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.
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.

Winnaar boulen: Martien
Blad: 15

Grote opkomst boulen in gemoedelijke sfeer

Ook nu vond er een enorme strijd plaats tussen
de gildeformatie en de desbetreffende partners
welke uiteindelijk uitmondde in de navolgende
uitslag. Het was Martien van den Eijnde die
met de titel ‘Jeu de boules kampioen’ aan de
haal ging, direct gevolgd door Toon Opsteen.
Ricus van Kessel wist nog in het kielzog van
de kampioenen te blijven en behaalde een
derde plaats. Helaas moet er ook iemand de
poedelprijs mee naar huis nemen en dat was dit
jaar John Adriaans. Maar, zoals al gezegd,
iedereen was afhankelijk van zijn/haar
medespelers en het kan zomaar zijn dat John er
volgend jaar met de beker vandoor gaat.

Even na het middernachtelijke uur ging iedereen weer tevreden naar huis en kon men terug zien op een genoeglijke avond
bij het Sint Jorisgilde.

December
8. Receptie Jeugdprins Fons (Welten) van de Krulstarte in De Mortel.
Verrassing bij het Sint Jorisgilde. Dit jaar hebben we namelijk twee jeugdprinsen in ons
midden, namelijk jeugdprins Fons van de Krulstarte, de zoon van Grad en Birgit Welten
en jeugdprins Bart van de Drumknaauwers , zoon van Niels en Doranda Opsteen.
Omdat Fons actief tamboer is bij ons gilde ging een delegatie van het Sint Jorisgilde in
uniform naar de prinsenreceptie van de Krulstarte in De Mortel om daar jeugdprins Fons
te feliciteren met zijn benoeming. Gildekoning Frans bood Fons een mooie foto aan van
Fons als tamboer bij zijn eerste publieke optreden met ons gilde tijdens de optrekdag
2018.
Wij wensen Fons en natuurlijk ook Bart van harte proficiat en een hele mooie carnaval.

Jeugdprins Fons
9: Gildenbesturenoverleg.
Het bestuur van het Sint Jorisgilde, zijnde Louis Kuijpers, Rob vd Vossenberg, Albert vd Eijnde en Ton van Thiel hadden
het jaarlijkse overleg met ons gruun zustergilde en de Vriendenkring Gemertse gilden. De activiteiten werden weer op elkaar
afgestemd.
28: Kokse Hoeve.
Volop activiteit in de vroege ochtend aldaar. Wim en Lina van den Boom verkochten hun bedrijf. De gilde-activiteiten
aldaar gaan zich wijzigen. Wij als gilde moeten een andere plek kiezen voor zowel ons monument op Koks alsook de
schutsboom. Dus werk aan de winkel. Rob van de Vossenberg, Albert van den Eijnde Joan van der Ligt, Jan van Thiel,
Gerard Lemmens en Grad Welten gingen aan de slag samen met Wim van den Boom. Gelukkig arriveerde ook nog Wim
Biemans om met een verreiker de schutsboom veilig naar beneden te krijgen. Geen alledaags werk voor ons gilde. Maar in
goede samenwerking toch geslaagd. Het monument ter herinnering aan de tweedaagse beschieting van de gildevogel kon
redelijk snel losgemaakt worden van haar
sokkel. Zowel het monument als de
schutsboom kregen een opslagplek in de Sint
Jorishoeve. Wim Biemans hierbij nogmaals
onze dank voor je bijdrage.
Wie we zeker ook willen bedanken zijn Wim
en Lina van de Boom, jarenlang onze
gastvrije uitbaters. Ons gilde was er altijd zeer
welkom en ook ons gruun zustergilde maakte
jarenlang dankbaar gebruik van jullie
gastvrijheid. De gruun schut sloot zich in
1964 bij ons aan en stopte na het
koningschieten in 2016. Ons gilde begon op
Koks in 1960 tot heden. Zoals het er nu naar
uit ziet kan 2019 het laatste jaar geweest zijn.
Ook de dagjes Koks behoren nu tot het
verleden. We kunnen wel stellen dat we met
Triest einde van de schutsboom op Koks
een klapper dan Koks afgesloten hebben.
Frans van der Burgt schoot zich een derde maal tot koning en mag zich na twee jaar koningschap voor eeuwig keizer
noemen. Dat mag de boeken in, maar helaas ook ons afscheid dus van Wim en Lina van de Kokse Hoeve. Het voelde bij
jullie als een tweede gildehuis. Nogmaals dank voor jullie enorme gastvrijheid; Wim en Lina van den Boom
Blad: 16

29: Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw.
Ondanks dat het koud was blijft het toch hartverwarmend om
mee te maken om onderdeel te mogen zijn van deze
levendige tocht. Al wandelend in de avonduren bereikt men
diverse locaties in de kern van Gemert en ook in het directe
buitengebied alwaar men kan genieten van de sfeer en een
hapje en drankje naar believen. Vooral ook naar de kinderen
gaat de aandacht naartoe. De wekflessen met kaarsjes
onderweg zorgen dat zij steeds geprikkeld blijven. Het
scoren van een snoepzak en ranja blijft natuurlijk ook
belangrijk.

Maar vooral het ongedwongen in contact komen met muziek,
kerkkoren, theater, vendelen en trommen van gilden, de
uitleg in een heuse molen en het vrijuit wandelen door de
natuur in het schemerdonker met volwassenen.

Vendeldemonstratie voor de wandelaars
Als gilde krijgen we onze aandacht voor ons kapel
maar tevens ook voor het gildeschap. Wij zijn blij
dat we hieraan mogen bijdragen. Een gouden greep
van de bedenkers om dit dorpsspektakel op te
starten.

Veel wandelaars tijdens Kapellekestocht in griebelgrauw
31: Verjaardag beschermvrouwe Odilia A.H. Jurgens – barones van Harinxma thoe Slooten.
Als gilde voelen wij ons zeer vereerd met
onze beschermvrouwe. Wij kunnen haar dit
niet genoeg tonen. Daarom maken wij elk jaar
dankbaar gebruik van haar verjaardag om haar
dan extra in de bloemetjes te zetten en zo onze
waardering enigszins te laten blijken. Wij
danken haar voor al hetgeen onze
beschermvrouwe voor ons gilde betekent en
wij hopen haar dit nog vele jaren te mogen
aanbieden.

Beschermvrouwe tussen gildebroeders en gildezusters
Blad: 17

Overzicht koningen, koninginnen (gemaal) en dekens van het Sint Jorisgilde vanaf 1960
Jaar
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
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
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Koning
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
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
Albert van den Eijnde
Frans van der Burgt
Frans van der Burgt
Cor Opsteen
Cor Opsteen
Frans van der Burgt

Koningin - Gemaal
Judith de Groot - IJpenburg
Hilly Wesseldijk - IJpenburg
Anny Opsteen
Dora van Asseldonk - van Overbruggen
Dora van Asseldonk - van Overbruggen
Jo Corstens
Jo Corstens
Trees Verhoeven - van de Laar
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
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
Stannie Grassens - van Creij
Stannie 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
Petra van Wetten - van den Eijnde
Tonnie van der Burgt - Melis
Tonnie van der Burgt - Melis
Paulina Adriaans - Opsteen
Paulina Adriaans - Opsteen
Tonnie van der Burgt - Melis

Deken
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
Hans van de 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
Pieter van Erp
Kinoe Verhoeven
Steef Huijben
Jochem Biemans
Joost Michiels
Mathijs Verhoeven

Blad: 18

