SintJorisgilde Gemert

Samen op weg naar betere tijden

Sint Jorisgilde Gemert
Gildejaarverslag 2020
Voorwoord
Beste gildebroeders en gildezusters,
Het (Gilde)jaar 2020 hebben we weer achter ons gelaten en wat voor een jaar is het geweest.
Het had net als alle voorgaande jaren bol moeten staan met Gildeactiviteiten, Gildefeesten en ga zo maar door. In
plaats daarvan is het een jaar geworden waarin we te maken kregen met een hele hoop beperkingen waar Corona,
quarantaine en de 1,5 meter samenleving toch wel de sleutelwoorden zijn geworden in plaats van verbroedering
en het vieren van onze tradities.
Het is voor mij eigenlijk ook nog nooit echt een probleem geweest om een voorwoord te schrijven voor ons
jaarverslag, maar dat is dit jaar toch wel iets anders zonder de nodige inspiratie.
Gelukkig hebben we nog wel wat activiteiten gehad het afgelopen jaar met als hoogtepunt onze Optrekdag in
September. Weliswaar met de nodige aanpassingen en met alleen onze actieve Gildebroeders. Iets wat totaal niet
past in onze traditie zonder onze ouderlingen. Op het stemkistje is Tom Huijbers als nieuwe Deken gekozen en is
Nol Welten toegetreden als jeugdtamboer. Daarnaast heeft Joan van der Ligt het stokje overgenomen als Nieuwe
Kapitein van Frits Verhoeven en Hermien van Lankveld zal ons voorgaan als nieuwe standaardruiter in de
toekomst.
Verbroedering daar heeft iedereen inmiddels wel weer behoefte aan na al die maanden van thuiszitten. Dat
verbroedering niet altijd persoonlijk hoeft te zijn, is wel gebleken uit de vele warme bedankjes die we hebben
mogen ontvangen. De gevulde rode zak zoals we deze hebben rondgebracht voor de Kerst bij al onze leden is
overal goed ontvangen en werd enorm gewaardeerd.
Laten we ook alvast vooruit kijken naar het nieuwe Gildejaar 2021.
Persoonlijk verwacht ik dat wij ook het komend jaar rekening moeten gaan houden met de nodige beperkingen
en afgelastingen van activiteiten. De creativiteit die we hebben gebruikt het afgelopen jaar om met ons eigen
Gilde te kunnen samenkomen, diezelfde creativiteit gaan we gebruiken komend jaar. De focus ligt dit jaar vooral
op onze Optrekdag en het Koningschieten om deze activiteiten een mooie invulling te geven. Sinds lange tijd is
het Koningschieten ook niet meer op Koks en moeten we hier ook een nieuwe invulling aan gaan geven, maar dat
gaat goed komen.
Verder hopen wij als Gilde eind 2021 onze nieuwe Sint Jorishoeve officieel in gebruik te nemen.
Inmiddels zijn de laatste hobbels ook glad gestreken met alle partijen, zodat de verhuizing kan beginnen van de
Volkstuinen voorjaar 2021 en af te ronden najaar 2021.
Het belangrijkste is dat we vooral met zijn allen gezond blijven en een beetje op elkaar letten.
Tot slot wil ik namens het Bestuur van het Sint Jorisgilde iedereen bedanken voor zijn of haar inzet in 2020.
Hopelijk kunnen en mogen we ook in 2021 weer op elkaars steun en inzet rekenen.
Veel leesplezier met dit jaarverslag 2020.
Namens het bestuur,
Sint Jorisgilde Gemert,
Deken-schrijver,
Rob van de Vossenberg
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Sint Jorisgilde Gemert
Gildejaarverslag 2020
De samenstelling van de gildeformatie per 31 december 2020:

Titel:

Naam

Koning
Koningin
Kapitein
1e Luitenant
Tamboer
Tamboer
Tamboer
Tamboer
Tamboer
Tamboer
Vaandrig
Luitenant
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

Frans van der Burgt
Tonnie van der Burgt - Melis
Joan van der Ligt
Frits Verhoeven
Albert van den Eijnde
Pieter van Erp
Antoon Opsteen
Fons Welten
Grad Welten
Nol Welten
Hans van den Crommenacker
John Adriaans
Wichard Biemans
Sjef Egelmeers
Ricus van Kessel
Louis Kuijpers
Wim van Oijen
Rob van de Vossenberg
Tom Huijbers
Mathijs Verhoeven
Joost Michiels
Jochem Biemans
Toon van den Boom
Martien van den Eijnde
Willem van den Eijnde
Jan van Erp
Cor Opsteen
Jos Berkers
Theo van Gerven
Joris van den Heuvel
John van Kessel
Gerard Lemmens
Jan van Thiel
Ton van Thiel
Kinoe Verhoeven
Joan van de Vossenberg
Odilia Jurgens - barones van
Harinxma thoe Slooten
Anastasia de Guerre - gravin
de Marchant et d'Ansembourg

Beschermvrouwe
Opvolgster
Beschermvrouwe

Lid gilde
sinds:
1968
1969
2011
1963
1972
1997
1986
2018
2007
2020
1975
1991
1982
1967
1980
2003
2000
2012
2020
2019
2018
2017
2003
1988
2010
1976
2009
1989
1995
2016
2005
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 2020 had het gilde in totaal 93 ouderlingen.
Het totaal aantal leden bij het Sint Jorisgilde is:
Formatie
Ouderlingen
Totaal

: 38 leden
: 93 leden
: 131 leden

Koning
Koningin

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

Kapitein
1e Luitenant

: Joan van der Ligt
: Frits Verhoeven

Beschermvrouwe :
Odilia Jurgens – barones van Harinxma thoe Slooten
Het bestuur bestond in 2020 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 2020:
Pieter Biemans: 22 maart 2020.
Anna Bouw-Francissen: 5 december 2020
Leny van Dinter – van Oosterwijk op 27 december
Leny was tweemaal koningin van ons gilde

Leuke weetjes:
 Frans van der Burgt heeft in 2019 tijdens het
koningschieten voor de derde maal het laatste
stukje van de vogel naar beneden geschoten. In
2021 wordt Frans als keizer van het Sint Jorisgilde
geïnstalleerd.
 In 2020 bereikte ouderling Anna Bouw-Francissen
de respectabele leeftijd van 100 jaar. Voor zover
we weten een unicum binnen het gilde.

Website: www.sintjorisgildegemert.nl.
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Januari
6 SINT JORIS HOEVE. Onze vendelier en metaalkunstenaar Jan van Thiel maakte een
naambord voor de Sint Joris Hoeve. Eigenhandig plaatste hij dit mooie bord op de
westgevel van de hoeve zodat iedereen weet hoe dit gebouw heet en wie daar haar
onderkomen heeft.
7 NIEUWJAARSRECEPTIE in parochiehuis Bakel bezocht door koningspaar
Frans en Tonnie van der Burgt, Cor Opsteen, Frits Verhoeven, Wim van Oijen, Rob van
de Vossenberg en Albert van den Eijnde.
11 KOKSE HOEVE. Het aanbod van de nieuwe eigenaar van de Kokse Hoeve kon het
Sint Jorisgilde niet laten liggen. Het gilde kon de beukenhaag en de lift voor het
koningschieten gratis en voor niets op komen halen. Natuurlijk lieten de gildebroeders
Jan in actie
zich dat geen tweede keer zeggen. Met behulp van groot materieel van Transportbedrijf
Beekmans uit Erp werd de heg bij de Kokse Hoeve uit de grond gehaald en tijdelijk
opgeslagen in de grond bij de hoeve. Met hulp van een collega van Louis Kuipers en een aantal gildebroeders gingen we
deze uitdaging aan. De heg bleek van een dusdanige kleur dat het ons geen enkele moeite kostte om dit gewas eens flink aan
te pakken. Het kraantje van de
collega van Louis verzorgde het
grovere werk waarna wij met het
nodige geweld de klus verder
aanvielen. En warempel het lukte
om in de loop van de dag de
Kokse Hoeve te ontdoen van al
haar heg. Vervolgens brachten we
alles naar de Sint Joris Hoeve.
Aldaar sloegen we de heg zolang
op. Flink wat zand op de wortels
om in een later stadium de heg
definitief te kunnen plaatsen.

Het verwijderen van de beukenhaag bij Kokse Hoeve
17 HAZEPEPER. Winterbijeenkomst gilde bij Pieter Penninx. Mooie opkomst van ons gilde tezamen met ouderlingen.
De hazepeper smaakte weer voortreffelijk. Onze dank gaat uit naar onze gildebroeder die weet hoe de hazen lopen, Sjef
Egelmeers. En onze dank naar onze gildebroeder die weet hoe de hazen moeten smaken, Hans van den Crommenacker.
19 KRINGVENDELIERS – jaarvergadering bij van Dijk in Aarle-Rixtel bezocht door Ton van Thiel.
22 SINT JORIS HOEVE. Heg plaatsen met diverse gildebroeders langs het toegangspad naar ons clubhuis. Een dubbele
beukenhaag kwam er te staan. Een behoorlijke greppel werd eerst aangelegd. Een stroomkabel en passant plaatsen we hierin
om te zijner tijd een verlichting op aan te sluiten. Vervolgens het plaatsen van de dubbele heg met daarbij een druppelslang.
Wederom een behoorlijke klus die we goed ten einde brachten. Nu afwachten of alles aangroeit en welke kleur er uit die
rooie grond tevoorschijn komt.

De beukenhaag wordt weer aangeplant bij Sint Joris Hoeve
25 OPTREKDAG GRUUN.
Enkele van onze leden bezochten de Gildemis en aansluitend de vendelgroet aan de geestelijke en wereldlijke overheid. Om
12 uur tromde de hoofdtamboer van het Gilde van Sint Antonius en Sebastianus het resultaat van de stemming uit op het
Ridderplein. Men koos voor de 20-jarige Marcel van Zeeland als de Nieuwe Deken 2020. Men stemde ook nog voor het
toelaten van zes ondersteunende leden en twee aspirant-gildebroeders, Dirk van den Boomen en Stijn Emonds, die ’s
middags al optraden.
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Het gilde kon drie 40-jarige leden – Wim Vissers, ouderling en
Peter Heesakkers en Toos Verhagen-van Lijssel, ondersteunende
leden gedurende 40 jaar - huldigen en daarna ook nog Harrie en
Gerda Donkers. Harrie, al lange tijd lid van het gilde, schoot zich 25
jaar geleden tot koning en trad in ons zustergilde toe als actief lid en
koos Gerda v.d. Rijt als zijn koningin. Ze zijn nu samen gehuldigd
voor dit 25jarig
jubileum.
Geschenken
Nieuwe gruune deken 2020 Marcel van Zeeland
werden
aangeboden en geschonken. Teun Brouwers trad af als secretaris,
maar blijft nog enkele taken doorzetten. Als blijk van waardering voor
zijn werkzaamheden de afgelopen 8 jaar werd hij verkozen tot "Lid
van Verdienste."
In grote getale bezochten wij de receptie in de avonduren. De avond
verliep in een prima sfeer bij Het Ridderhof. De gilden ontvingen
aldaar een uitstekende ontvangst. Ons gilde vierde samen met de
gruun een mooie optrekdag tot in de late uurtjes. Toen nog wel. Laten
De gruun jubilarissen
we hopen dat dit snel weer mogelijk blijkt.
25 HILLY WESSELDIJK-YPENBERG 80 jaar, bezocht door ons Koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt samen met
voorzitter Louis Kuijpers. Men kon dit zeer waarderen.
26 KRINGTAMBOERS - jaarvergadering.
Op het schietterrein van Gilde Sint Leonardus en Sint Antonius in Beek en Donk
aan de Zwinkelweg in Beek en Donk. Bezocht door Toon Opsteen en Albert van
den Eijnde.

Februari
15 BARONES.
Bezoek aan barones door Louis en Rita
Kuijpers met Jos en Helmien Berkers.
Een hartelijke ontvangst viel ons ten
deel op haar boerderijwoning, gelegen
in het zicht van haar vorige verblijf
Ryckenbarch. Zij woont hier nu al weer
enige jaren met veel genoegen. Haar
Oud-koningin Hilly
liefhebberij en opvang van oudere
paarden onderhoudt ze nog volop. Zij
krijgt de steun van trouwe hulp vanuit het dorp om haar omgeving in goede orde te
krijgen en te houden. Haar interesse in ons gilde blijkt nog steeds levendig. Niet
alleen door de vele herinneringen die ze in diverse ruimten van de boerderij
zichtbaar aan de muren hing. Maar ook het doorvragen over allerlei zaken rondom
het gilde en het verhalen van haar ervaringen in het verleden. Bijvoorbeeld
kapitein Wim van de Vossenberg maakte bij haar een onuitwisbare indruk. Wij
konden dit bij haar bevestigen. We waren meer als welkom en genoten van haar
traditionele zelfgemaakte erwtensoep. Als gildelid ben je meer dan welkom op
haar woonverblijf.

Barones Odilia

Maart
04 JAARVERGADERING bij Dientje. We besluiten dat een Koning van ons gilde niet langer verplicht is om een Koningin
of Koning-gemaal te kiezen. Dit mede om de animo om mee te schieten voor het koningschap te verhogen. We herkiezen
zowel Ton van Thiel als bestuurslid als ook de dekenschrijver Rob van de Vossenberg. Als nieuwe kapitein kiezen we Joan
van der Ligt. En we stemmen er ook mee in dat Hermien van Lankveld - Scheepers ons voortaan gaat begeleiden als
ingehuurde cornet. Eindelijk na zoveel jaren kunnen we als de gelegenheid zich voordoet weer met het standaardpaard
optrekken. Frits Verhoeven gaat de functie van reserve-kapitein op zich nemen. Deze functie vervulde Wim van Oijen
glorieus en hiervoor onze dank.
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07 KRING PEELLAND. Voorjaarsvergadering Kring
in Aarle Rixtel en vooraf een H. Mis om 10 uur.
Bezocht door: Louis Kuijpers, Frits Verhoeven, Rob
van de Vossenberg, Ton van Thiel, Albert van den
Eijnde en Tonny van der Burgt vanwege huldiging
Frans van der Burgt als Erelid. Frans van der Burgt
stopt als secretaris bij de Kring Peelland. Jarenlang
voldeed Frans op een meer dan verdienstelijke wijze
het secretarisschap van de Kring Peelland. Zeer terecht
komt hem waardering toe. Altijd bleef Frans positief
aanwezig en groeide in zijn rol bij de Kring en ook
daarbuiten. Men benoemt Frans tot Erelid van de
Kring. Chapeau!

Erelid Frans met Tonnie en Henk de Hair
8 TON VAN THIEL, ZLTO Deurne.
Het ZLTO ledenblad De Ploeg met het hobby verslag
van Ton. Ton zet in dit blad uiteen wat zijn hobby; het gilde Sint Joris Gemert inhoudt en hoe hij dit zelf beleeft. Een mooi
interview geplaatst in het ZLTO-blad van Deurne.

Pieter Biemans

22 PIETER BIEMANS overleden, ouderling Sint Jorisgilde Gemert
Het coronavirus heeft ook toegeslagen binnen het Sint Jorisgilde. De gildebroeders en
gildezusters van ons gilde kregen vandaag, 22 maart 2020, het droevige bericht dat
ouderling en oud-tamboer Pieter Biemans op 86-jarige leeftijd is overleden aan de
gevolgen van het coronavirus.
Pieter was vanaf 1955 een gildebroeder van het Sint Jorisgilde die altijd betrokken bleef
bij het gilde en zeker de jaarlijkse optrekdag bezocht. Vertellend over het gilde zoals het
vroeger eraan toeging zag je de oogjes van Pieter glinsteren. Zijn zwart-wit foto’s van
vroegere jaren weet Pieter volledig van commentaar te voorzien. Het verzuuken, het
bezoeken van Pieter was mede daardoor altijd leerzaam gezellig; zo hield hij zijn
gildeverleden levend. De laatste jaren woonde hij op verdere afstand van ons gildehuis
Dientje. Hij verhuisde vanaf de Coxsebaan, waar hij een boerderij runde, naar het
centrum van Boerdonk. En ook daar voelde hij zich thuis. Zoals ook het gilde zich thuis
voelde bij Pieter en An Biemans. We wensen zijn gezin en familie veel sterkte bij het
verlies van deze markante gildebroeder.

22 BUITENCOMPARITIE in De Mortel in Het Anker. AFGELAST vanwege CORONA. De eerste activiteit die definitief
niet doorgaat bij ons gilde is een feit. En helaas gaan er nog heel veel volgen.

April
17 CORONA-TIJD. Sint Jorisgilde verkeert volop in de coronastand, Sint Joris corona-tijd
Voor het Sint Jorisgilde is de maand april een van de
drukste en belangrijkste maanden in het jaar.
Na een periode van redelijke rust tijdens de
wintermaanden komt in april de jaarlijkse teerdag, door
het gilde de optrekdag genoemd. Op zaterdag 23 april
viert Sint Joris zijn naamdag of de eerste zaterdag na 23
april dan komen de gildebroeders en gildezusters bij
elkaar om deze dag te vieren. Tijdens het verzujken
bezoeken we alle gildeleden om hen uit te nodigen voor
de komende optrekdag en meteen innen we de jaarlijkse
contributie.
Dit jaar zou de optrekdag gehouden worden op zaterdag
25 april. Tijdens deze dag huldigen we de jubilarissen
en kiezen we een nieuwe deken. Helaas kan dit nu geen
doorgang vinden vanwege het coronavirus en moeten
we deze dag verzetten. Voorlopig is de planning om de
optrekdag te verplaatsen naar zaterdag 5 september,
maar we moeten eerst de berichten van de overheid
afwachten. Voorlopig gaan er sowieso de komende
maanden vele gildeactiviteiten niet door. Het zijn
onzekere tijden en ook het gilde zal zich daaraan
Jubilarissen Theo, Ricus en Grad
moeten aanpassen. “Gelukkig” gaat het innen van de
contributie wel door. Dit vindt corona-proef plaats.
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25 JUBILARISSEN.
De jubilarissen van het Sint Jorisgilde Gemert betreft:
Grad Welten is 12,5 jaar actief lid bij het Sint Jorisgilde. Grad werd in 2007 als nieuwe deken verkozen bij het Gilde. Grad
vervult de functie van tamboer binnen ons gilde.
Theo van Gerven is 25 jaar lid bij het Sint Jorisgilde. Theo vervult de functie van vendelier binnen ons gilde.
Ricus van Kessel is 40 jaar lid bij het Sint Jorisgilde. Ricus werd in 1980 verkozen tot nieuwe deken binnen ons gilde en
tegenwoordig vervult hij de functie van luitenant.
Tijdens onze optrekdag zetten wij onze jubilarissen in het zonnetje. Normaliter gaan we ze dan huldigen. Maar dat kan nu
niet. Wel brachten enkele bestuursleden een bosje bloemen bij de jubilarissen aan huis om te laten merken dat de jubilea ook
dit jaar op deze dag niet vergeten worden. De jubilarissen huldigen we alsnog officieel op 5 september a.s.
Het Sint Jorisgilde Gemert feliciteert haar jubilarissen en hoopt alsnog een mooi feestje te kunnen vieren op zaterdag 5
september 2020
28 VENDELEN. Vendeliers oefenen bij Kinoe Verhoeven alwaar dit prima kan op voldoende afstand van elkaar. De
vendeliers willen voorbereid zijn om zowel bij het bejaardenhuis als ook te zijner tijd bij de optrekdag goed voor de dag te
komen.

Mei
8 RUIJSCHENBERGH.
Aangepaste vendelgroet
woon/zorglocatie Ruijschenbergh.
Sint Jorisgilde brengt jaarlijks een
vendelgroet aan de senioren aldaar
en eenieder die er zich bij
betrokken voelt.
Normaliter stond er op deze
vrijdag voor alle gildebroeders
gepland dat men de H. Mis in het
zorgcentrum zou opluisteren en
daarna een vendelgroet zou
brengen. Nu dus een afgemeten
delegatie om toch onze
betrokkenheid te tonen en enige
afleiding te kunnen waarmaken.

Vendeliers Kinoe, Ton en John
Er werd nu alleen een vendelgroet gebracht op het binnenplein van het
zorgcentrum. Drie vendeliers en twee tamboers brachten voor de senioren een
mooie vendelhulde die door hen zeer gewaardeerd werd. Op de bankjes in het
park, op de balkons en voor de ramen van Huize Ruijschenbergh stonden vele
mensen te kijken en te genieten van hetgeen de gildebroeders lieten zien. Het
Sint Jorisgilde bezorgde de bewoners een mooi momentje in deze moeilijke tijd.
14 RINY VAN GULICK 80 jaar.
Vanwege de aparte omstandigheden bleek
bezoek onmogelijk. Ons koningspaar nam
telefonisch contact op met de jarige en
feliciteerde haar van harte namens ons gilde.

Juni
Geen activiteiten bij Sint Jorisgilde vanwege
corona.

Juli
Geen activiteiten bij Sint Jorisgilde vanwege
corona.

Riny
Tamboers Fons en Grad

Augustus.

15 MARIA TEN HEMELOPNEMING Handel.
Bezocht door een delegatie van ons gilde in een Coronaproof viering.
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21 JUBILARISSEN Sint Jorisgilde Gemert
Ondanks de corona komen er toch ook dit jaar weer jubilarissen tevoorschijn bij het Sint Jorisgilde. Drie in totaal. Ook komt
er verlaat een Nieuwe Deken 2020 ten tonele. Vanwege de besmettelijkheid van het coronavirus, laten we als gilde dit zeer
aangepast gebeuren. Ook bij ons staat veiligheid voorop. Ook al zijn we gildebroeders en gildezusters; we zijn geen gezin,
maar zin hebben we er wel in; zeker weten. Daarom plaatsen we alvast de drie jubilarissen in beeld.
GRAD WELTEN 12 ½ jaar lid.
Zware vertegenwoordiger van gildebroederschap. Onvermoeibaar lid van
ons gilde. Zet zich onbaatzuchtig in tot in de late uurtjes. Hij staat altijd
klaar om een handje te helpen, zowel met vrachtwagen met kooiaap als
ook met de blote handjes. Bij het gilde gebruikt hij ook zijn beide handjes
en wel om de gildetrom te laten horen. Zonder trom kun je Grad ook
gemakkelijk horen en genieten van zijn verhalen en zijn smakelijke lach.
Tenslotte het mag zeker niet onvermeld blijven; zijn complete nageslacht
wist hij te motiveren om zich aan te melden als actief lid van ons gilde. En
met succes. Beide zoons Fons en Nol zijn lid geworden van het Sint
Jorisgilde.
THEO VAN GERVEN 25 jaar lid
Theo komt oorspronkelijk van Oostelbeers. Hij wist zich een plekje te
verwerven binnen het Gemertse. Zo ook bij het Sint Jorisgilde Gemert
waar hij de vendelgroep kwam versterken. Hij liet zijn “oude” Sint
Jorisgilde Oostelbeers overkomen om bij ons gildehuis Dientje deze
overstap te maken naar
de rooi schut. In notime wist hij zich het
Gemertse vendelen
Bloemetje voor Grad
eigen te maken.
Daarnaast bracht Theo
ook het kruisboogschieten binnen ons gilde. Theo gebruikte daarvoor de
kruisboog van zijn vader en deed mee aan de kringwedstrijden. Meerdere
gildebroeders raakten geïnteresseerd en nu doet er regelmatig een groep
mee aan de kringwedstrijden.
Met Theo als bruidegom vierden de gildebroeders en - zusters in 2004 de
boerenbrulluft met Jet van den Elsen - Gruijters als gruun bruidje. In 2016
ontving Theo een koninklijke onderscheiding vooral voor zijn inzet bij het
GAC, de Gemertse atletiekvereniging. Zoals vermeld laat Theo van zich
horen en je kunt op hem rekenen, waarvoor zeker waardering.
RICUS VAN KESSEL 40 jaar
Zoon van Jan van Kessel en vader van ondermeer John van Kessel. Een
gildebroeder met een open blik voor het wel en wee bij en rondom het
Sint Jorisgilde. In 1980
koos het gilde Ricus als
nieuwe deken. Na zijn
Bloemetje voor Theo
driejarig dekenschap
bekwaamde hij zich in
het vendelen. Toen zijn gezin wat meer aandacht vroeg, vertoefde Ricus
minder bij het gilde. Inmiddels is er wat meer tijd gekomen in zijn agenda
en kan Ricus zijn taak als luitenant bij het Sint Jorisgilde al weer meerdere
jaren tot ieders tevredenheid oppakken. Waardering hiervoor alom. Zijn
zoon John zien we bij de vendeliersgroep ook regelmatig tijdens
wedstrijden het vendel zwaaien en wie weet zet de familietraditie zich
verder voort.
Wij wensen de drie jubilarissen nog een prachtige tijd bij het Gemertse
Sint Jorisgilde.

Bloemetje voor Ricus

22 HERDENKINGSVIERING Pieter Biemans. Op de afscheidsviering
konden we als gilde er niet bij zijn. Nu kon dit wel zij het ook weer in een
zeer aangepaste vorm. Achter de kerk in de buitenlucht vond deze
bijeenkomst plaats. Bezocht door delegatie van ons gilde. Koningspaar
Frans en Tonnie van der Burgt, kapitein Frits Verhoeven en vendelier Joan
van de Vossenberg. Men oogstte waardering van de familie dat wij in deze
coronatijd toch enige aandacht wilden verzorgen.
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September
05 OPTREKDAG 2020. Tom Huijbers nieuwe deken 2020 Sint
Jorisgilde Gemert.
Optrekdag viering in zeer aangepaste vorm. Bijna een half jaar heeft het
Sint Jorisgilde gewacht totdat zij uiteindelijk haar jaarlijkse optrekdag kon
vieren. Eigenlijk is dat altijd in de maand april, maar nu was deze
belangrijkste dag van het gilde vanwege het coronavirus uitgesteld. Steeds
wachten op betere tijden, maar die kwamen er niet. Reden voor het gilde
om er dan maar een zeer aangepaste sobere middag-avond in gildehuis
Dientje van te maken op zaterdag 5 september. Het koningspaar en de
geüniformeerde gildebroeders waren aanwezig. Daarnaast Henriëtte, de
partner van de nieuwe kapitein Joan van der Ligt.
De middag begon traditioneel met het nuttigen van de erwtensoep. De
tafels waren meer dan anderhalve meter uit elkaar gezet zodat men toch
minimaal de corona-afstand kon waarborgen. Na de soep ging het
gezelschap naar het achterterras van Dientje om daar te stemmen voor een
nieuwe deken. Op het aloude stemkistje werden de namen van potentiële
kandidaten genoteerd en het stemmen kon beginnen. Normaal stemmen de
ouderlingen ook mee, maar helaas was dat nu niet mogelijk. Na het tellen
van de stemmen kwam TOM HUIJBERS als winnaar tevoorschijn als de
nieuwe deken 2020 van het Sint Jorisgilde. Tom komt uit de
vriendengroep van het handballen en binnen het gilde zijn de laatste jaren
Nieuwe deken 2020 Tom Huijbers
al meerdere mannen uit deze vriendengroep als gildebroeder toegetreden.
Het gildewezen is Tom niet helemaal vreemd, want opa Jan Huijbers is al bijna 60 jaren gildebroeder van het Sint
Leonardusgilde uit Beek en Donk. Jan was in 2014 zelfs koning van dit gilde. Jan is ook nog 15 jaar penningmeester
geweest van Kring Peelland. Tom is daarbij de achterkleinzoon van Toon van de Laar die zijn zeventig jarig lidmaatschap
vierde bij het Sint Jorisgilde Gemert. Dus voor vragen over het gilde weet Tom zijn weg wel te vinden. Fysieke felicitaties
voor Tom moesten helaas achterwege blijven, maar hij zal binnen het Sint Jorisgilde in Gemert zeker zijn plaats weten te
vinden.
Naast het installeren van Tom werden de jubilarissen van 2020 in het zonnetje gezet. Helaas konden Ricus van Kessel en
Theo van Gerven niet aanwezig zijn, maar daardoor kwam er meer tijd vrij voor de huldiging van Grad Welten. Grad is al
12½ jaar actieve tamboer binnen het gilde. Of dat niet genoeg is heeft hij zijn zoons ook als tamboer binnen het gilde
gehaald. In 2018 kwam zoon Fons de gildegelederen versterken en dit jaar werd zoon Nol geïnstalleerd als nieuwe tamboer.
Dus iedereen hoort het gilde nu voortaan van verre aankomen.
Ook werd Hermien van Lankveld – Scheepers officieel voorgesteld als nieuwe ingehuurde
cornet van het Sint Jorisgilde.
Na jarenlange afwezigheid van een cornet zal Hermien, bij belangrijke activiteiten, met
haar paard de weg vrij gaan maken voor het Sint Jorisgilde door zigzaggend over de straat
te gaan.
Om de installaties compleet te maken kreeg
het gilde ook nog een nieuwe kapitein omdat
kapitein Frans van der Burgt zich in 2019 tot
koning schoot. Iedere keer dat Frans zich tot
koning schoot verving Frits Verhoeven hem
als kapitein, maar toen dit voor de derde
maal gebeurde werd Frans niet alleen koning
maar mag hij zich na zijn koningschap
voortaan keizer van het Sint Jorisgilde
Gemert noemen. Dus er moest nu definitief
een nieuwe kapitein komen. Begin dit jaar is
er binnen het gilde gestemd en bleek dat Joan
Kornet Hermien
van der Ligt de nieuwe kapitein van het Sint
Jorisgilde werd. De installatie was gepland tijdens de optrekdag in april, maar
vanwege de bekende reden werden hem nu pas de attributen van kapitein
overhandigd. De kapiteinsikkel en de kapiteinstok werden hem omgehangen en
aangereikt waarmee hij het leiderschap van het gilde kreeg toebedeeld.
Na deze huldigingen werd er door de vendeliers nog, op gepaste afstand van
elkaar, een vendelgroet gebracht voor de nieuwe deken Tom, de nieuwe
kapitein Joan, jubilaris Grad en cornet Hermien. Tamboer Nol stond aan de
andere kant van de weg al heftig mee te trommen.
Kapitein Joan van der Ligt
De dag werd afgesloten met een heerlijk diner, gemaakt door de geweldige
koks van Dientje en op keurige wijze naar de hongerige gildebroeders gebracht
door de bediening. Het gilde mag, ondanks dat alles anders verliep dan in het verleden, terugkijken op een mooie waardige
optrekdag.
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09 NELLIE VAN DER LIGT - LEMMENS 80 jaar. Ook zij ontvangt een telefonische
felicitatie van ons Koningspaar namens ons gilde. En dankzij de corona.
09 SINT JORIS HOEVE.
Gildebroeders en de
koningin van ons gilde
bekijken gezamenlijk de
vorderingen bij ons nieuw
perceel grond en vooral
het gebouw wat onze
werkgroep Sint Joris
Hoeve verder aan het
Nellie
inrichten is. Het betreft
een flinke ruimte waar ons gilde gebruik van gaat
maken. De grond gaat grotendeels bewerkt worden door
de volkstuinders. De volkstuinvereniging kan gebruik
maken van onze toiletgroep in het gebouw. De overige
ruimte betreft een gildehuiskamer, clubhuiskamer cq
kantine waar we met ons gilde bijeen kunnen komen. Er
De gildekamer met gildevaan
is behoorlijk wat zitruimte en er staat een barretje met
een koeling erbij. De muren zijn al wat aangekleed en
ook gordijnen hangen bij de ramen. Warmte kachels kunnen we instellen voor de juiste temperatuur. Het klinkt nog wat hol
maar als de aankleding verder op orde is dan komt dat ook wel goed. Een mooie ruimte strak in de verf gezet en getext.
Complimenten voor de uitgevoerde werkzaamheden door vele
gildebroeders en -zusters. Dan is er ook nog wat bergruimte
beschikbaar. En niet zo’n beetje ook. Daar kunnen we echt wel
alles kwijt van ons gilde en meer ook. Fantastische ruimte al met
al. En buiten tegen het gebouw aan is er volop verharding cq een
binnenplein. Hierop genoten we al eens van een barbecue-avond.
En ook dit nodigt uit tot meer bijeenkomsten. Met vertrouwen
zien we de verdere vorderingen tegemoet van onze werkgroep.
Werkgroep Sint Jorishoeve bestaat uit Gerard Lemmens, Jan van
Thiel, Albert van den Eijnde, Wim van Oijen en Louis Kuijpers.
Regelmatig roepen zij ook hulp in van diverse leden.
13 KONINGSCHIETEN GEMERTSE GILDEN.
Dit jaar schiet ons zustergilde voor een nieuwe Koning. Slechts
een kleine delegatie van ons gilde nodigde men uit om hierbij in
Gildebar voor natje en droogje
uniform aanwezig te zijn. Normaliter is dit een feestdag waarbij
beide gilden voltallig aantreden en met elkaar optrekken. Vanwege de bekende omstandigheden beperkte men het
dagprogramma tot het maximaal mogelijke. Dit hield dus ook in dat slechts enkele van ons gilde dit mochten opluisteren.
Het is nu even niet anders. Ons koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt, Rob van de Vosssenberg, kapitein Joan van der
Ligt en voorzitter Louis Kuijpers zagen dat het goed was.
Henk Ruis en dochter Janine vormen het nieuwe
koningspaar bij de gruun. Een van de voorrechten als lid van
de Vriendenkring van de Gemertse Gilden is de deelname
aan het jaarlijks koningschieten van een van de beide
Gemertse gilden. Sinds 1974, het jaar van de oprichting,
heeft slechts een beperkt aantal leden van dat voorrecht
gebruik gemaakt, maar drie van hen werden gildekoning.
Sinds zondag zijn dat er vier want de 69-jarige Henk Ruis
uit de Elding is de vierde vriend, die zich tot koning schoot.
Dat gebeurde op het knusse plein voor de pastorie, de plaats
waarnaar het koningschieten was verplaatst om te kunnen
voldoen aan de voorschriften.
Zo is het nog nooit gebeurd, dat gildebroeders de handen
moesten ontsmetten om de kerk binnen te gaan. Ook
moesten ze 1,5 meter achter elkaar naar hun plaatsen gaan,
echter wel met slaande trom en vliegend vendel. Men moest
Grune koning Henk Ruis en koningin Janine
voor het offeren op de trom en de communie een omweg
van achter in de kerk maken en er mocht niet gezongen worden.
Bijzonder in de viering was de zegening van het door een inwoner geschonken beeld van de H. Sebastianus, de tweede
gildepatroon, dat een plaats krijgt bij het gildealtaar van de beide Gemertse gilden.
Het eigenlijke koningschieten begon met het aftreden van het koningspaar Harrie en Wilma van den Elsen.
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Om stipt drie uur loste pastor Schevers het bevrijdend schot en na hem gildevoorzitter Nico Krol in plaats van de burgerlijke
overheid. Na nog ereschoten van de koningsparen van de beide gilden, begon de strijd om de koningstitel.
Na één uur strijd in de twaalfde ronde en met het 102e schot gelukte het gildevriend Henk Ruis om de laatste vezel los te
schieten.
Tot besluit van de dag ontving het nieuwe koningspaar Henk Ruis met dochter Janine een vendelgroet, het eerbewijs van het
gilde. Het gewoonlijke slot van het koningschieten, de maaltijd van de beide gilden en de receptie viel ook ten offer aan de
RIVM-voorschriften. Maar ondanks alles heeft het zustergilde voor twee jaar een nieuw koningspaar.

Oktober
13 HONDERDJARIGE ANNA BOUW. Dinsdag 13 oktober 2020 was de dag dat ouderling Anna Bouw van het Sint
Jorisgilde de prachtige leeftijd van honderd jaar heeft bereikt.
Ondanks het coronavirus wilde Anna en haar familie er toch een heugelijke gedenkwaardige dag van maken. In de loop van
de dag werd daarom een door de gemeente Gemert-Bakel geschonken bankje onthuld dat op verzoek van Anna geplaatst is
langs het Karrenspoor achter het Boerenbondsmuseum. Als men daar geniet van de rust dan kan er ook genoten worden van
het uitzicht op het Gerlachus kapelletje, de kerk van Sint Jan en op de landerijen die haar zo dierbaar zijn.
Anna is sinds haar huwelijk met Jan Bouw in 1946 lid van het Sint Jorisgilde, wat betekent dat zij al 74 jaar het wel en wee
van de Rooi Skut meemaakt. Dat zij op de hoogte is van hetgeen er binnen het gilde gebeurt blijkt elk jaar weer als de
gildebroeders haar gaan verzujken voor de optrekdag.
Ze vertelt dan honderduit over allerlei activiteiten
in de afgelopen jaren. Steevast komt zij ook naar
de optrekdag in gildehuis Dientje om daar weer
deel te nemen aan de stemming voor een nieuwe
deken, het huldigen van de jubilarissen en het
nuttigen van de erwtensoep met zult. In 2016 was
zij zelf jubilaris vanwege haar uniek
zeventigjarige lidmaatschap.
Dit allemaal was voor het Sint Jorisgilde een
reden om haar op haar honderdste verjaardag een
vendelgroet te brengen.
Vele gildebroeders verzamelden zich aan de
achterzijde van het Boerenbondsmuseum om van
daaruit op te trekken naar het centrale
binnenplein. Daar was ook Anna aanwezig,
samen met haar familie en vrienden.
Vendelgroet voor eeuweling Anna Bouw
De (junior)tamboers roerden de trommen en de
vendeliers zwaaiden hun vaandels voor Anna die daar zichtbaar van genoot. Na de vendelgroet bood het koningspaar Frans
en Tonnie van der Burgt haar nog een cadeautje met een bos rode bloemen aan. Het Sint Jorisgilde wil Anna van harte
feliciteren als eeuweling en wenst haar nog een mooi en gezond leven.
25 BEVRIJDINGSVUUR ontsteken begeleid door Albert van den Eijnde en Hans van den Crommenacker van ons gilde en
Walter van de Elsen en Hans van den Boomen van het St
Antoniusgilde. Zij hebben de burgemeester namens de gilde
begeleid van kerk naar Ridderplein waar door de burgemeester het
bevrijdingsvuur werd aangestoken.
( Zie Gemert centraal en Google op internet 76 jaar bevrijding Gemert.)

November
Geen activiteiten bij Sint Jorisgilde vanwege corona.

December
05 ANNA BOUW FRANCISSEN. Overlijden Anna BouwFrancissen op 100-jarige leeftijd, ouderling van het Sint Jorisgilde
Gemert.
11 AFSCHEIDSVIERING. Delegatie van ons gilde neemt deel aan
het afscheid van ouderling Anna Bouw-Francissen. De
gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde ontvingen het
droeve bericht dat op zaterdag 5 december 2020 onze gildezuster
Anna Bouw – Francissen is overleden in de leeftijd van 100 jaar.
Op 13 oktober 1920 is Anna geboren in de boerderij waar nu
gildebroeder Harrie Verkampen woont aan de Broekstraat.

Anna ontvangt bloemetje van koning Frans
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Daar bracht ze ook haar jeugd door. Op twintigjarige leeftijd verhuisde Anna naar boerderij De Eik op de hoek van de
Broekstraat en de Groenendaal. Ze heeft daar gewoond tot het moment dat ze trouwde met Jan Bouw en ging wonen aan de
Doonheide. Later zijn ze nog verhuisd naar de Lodderdijk. De laatste jaren woonde Anna in haar appartement aan het
Prinses Beatrixplantsoen.
In 2016 vierde Anna haar zeventigjarig lidmaatschap van het Sint Jorisgilde; een moment waar het gilde zeker trots op is.
Bij de voorbereiding van dit jubileum bracht Anna nog een bezoek aan de Sint Joriskapel om op de foto te gaan met haar
medejubilarissen en werd zij tijdens de optrekdag terecht in het zonnetje gezet.
Als de gildebroeders bij haar op bezoek gingen tijdens het verzujken kwamen de verhalen bij Anna altijd los. Zij was op de
hoogte van de gildegebruiken en ze liet zich bijpraten wat er allemaal gebeurd was binnen het Sint Jorisgilde. Ze was
oprecht betrokken bij het gilde.
Op 13 oktober 2020 trok het Sint Jorisgilde nog naar het Boerenbondsmuseum om Anna een welverdiende vendelgroet te
brengen vanwege haar honderdste verjaardag.
Anna 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.
Op vrijdag 11 december nemen we, met inachtneming van de corona-richtlijnen, afscheid van een zeer betrokken gildezuster
tijdens een dienst in de kerk van Sint Jans Onthoofding.
We wensen haar kinderen, partners en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
24 FRANS VAN DER BURGT onderscheiden door
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).
Op de Rooije-Hoefsedijk arriveren voorzitter Jos Verbeeten
en secretaris Annie Maas van de NBFS. Ook Henk de Hair,
voorzitter Kring Peelland en kapitein Joan van der Ligt van
ons Sint Jorisgilde.

Frans en Tonnie in de bloemen
Een mooie delegatie voor ons koningspaar wat in vol ornaat
afwacht wat er gaat gebeuren. Van 2004 tot 2019 verzorgde
Frans het kringsecretariaat van Kring Peelland. Als zodanig
was hij in deze jaren vertegenwoordigd bij de Federatie.
En nu mocht hij dan daarvoor de NBFS-onderscheiding
ontvangen. Een hele eer maar zeker zeer verdiend.

Delegatie NBFS huldigt Frans als erelid

27 LENY VAN DINTER.
Overlijden van onze oud-koningin Leny
van Dinter van Oosterwijk. Leny was
zelfs tweemaal koningin en genoot volop
met aan haar zijde haar man koning
Gerrit van Dinter als het koningspaar
van het Sint Jorisgilde Gemert.
31 BARONES.
Verjaardag van onze Barones Odilia
Jurgens - van Harinxma thoe Slooten
woonachtig in
Ruurlo, 88 jaar.
Ons gilde stuurde een felicitatie naar
onze beschermvrouwe tezamen met een
Koningspaar Gerrit en Leny van Dinter en nieuwe deken Jos in 1989
mooie bos bloemen. We wensen haar
een mooi nieuw gildejaar toe.
Dat wensen we haar maar ook onszelf toe. Want het corona tijdperk bloeit namelijk nog volop ook in het eind van het
jaaroverzicht.
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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
2020

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
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
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
Tom Huijbers
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