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Korte geschiedenis van het Sint Jorisgilde Budel. 

 
Het Sint-Jorisgilde in Budel mag gerekend worden tot een van de oudste 

verenigingen van Budel. Aantoonbaar is dat er al in 1557 sprake was van  
een Sint-Jorisgilde. Helaas zijn er uit de oude geschiedenis geen documenten  

of archiefstukken bewaard gebleven. De oude Koningspapegaai is gemaakt 
omstreeks 1650 en het oudste, nog in bezit zijnde, zilveren schild dateert van 

1707. Er zijn daarna vele Konings- en Keizerschilden aan de collectie toegevoegd. 

Het gilde is ruim 90 jaren slapende geweest tot dat in 1953 de vereniging nieuw 
leven werd ingeblazen door de leden van een Kruisboogvereniging met de naam 

“Nooit Gedacht”. Er werden daarna tamboers en vendeliers toegevoegd en het 
Sint-Jorisgilde begon aan een bloeiend bestaan. Weer wat later kwamen er ook 

nog bazuinblazers bij en vrouwelijke leden deden hun intrede. 

Zeer trots zijn de leden op hun eigen onderkomen, genaamd “De Vaandrig”. 
Bij dit Gildehuis zijn we vandaag, 28 mei 2017, te gast en wordt het  

Jeugdtoernooi van Kring Kempenland gehouden. Voor het eerst zijn er ook 
jeugdleden van andere Kringen aanwezig. Het Sint-Jorisgilde wenst iedereen  

een fijne dag en een sportieve wedstrijd. 

Sint-Jorisgilde Budel 
 

Gildelokaal De Vaandrig 
Poelderstraat 5 

6021 JZ Budel 
 

Bereikbaarheid per email 

info@sintjorisgildebudel.nl 
rensvanhunsel@gmail.com  

Telefoon: 
Rens van Hunsel 06-22190238 

Martin Horst 06-53336342 

Overheid: Koning 2014-2017 Saskia Horst-Adams 
 Koning 2017-2020 Rens van Hunsel 

 Regerend deken Martin Horst 
Tweede deken, penningmeester Sil Cox 

Kapitein Charles de Laat 
 Deken bestuurslid Jos van Esch 

Deken bestuurslid Sandra Bergmans-Vlassak 
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Voorwoord van Martin Horst 

 
 

Regerend deken  
van het Sint Joris gilde Budel 

 
 

Welkom in Budel. 

 
Namens het sint Jorisgilde Budel 

mag ik jullie van harte welkom heten 
in Budel. Als gilden mogen, nee 

sterker nog, moeten, we trots zijn op 

onze jeugd. Het is een aloud 
gezegde, maar oh zo waar: “De 

Jeugd heeft de toekomst.” Dat 
mogen we als gilden niet vergeten. 

Hoewel onze wortels natuurlijk in 

een heel ver en oud verleden liggen, 
moeten we vooral vooruit kijken en 

bezig zijn met het heden en nu, en de toekomst die ons wacht. En die toekomst 
die ons wacht wordt straks gemaakt door de jeugd van nu. Als we als gilden niet 

mee hadden veranderd met de tijdsgeest vanuit het verleden hadden we nu deze 
dag niet hoeven en kunnen organiseren. Dus zullen we ook in de toekomst moeten 

mee veranderen met de nieuwe generaties.  

 
We zijn blij dat we de toekomst van onze Brabantse schuttersgilden vandaag 

mogen ontvangen in Budel bij ons Sint Jorisgilde. Met trots hebben we de 
organisatie, van deze ieder jaar weer bijzondere dag, mogen oppakken. En ook in 

de organisatie hebben wij onze eigen gildejeugd, de klankbordgroep jeugd Kring 

Kempenland mogen betrekken, waarvoor oprechte dank. Met elkaar hebben we er 
aan gewerkt om er een mooie dag van te maken. Een dag die pas compleet is als 

jullie er allemaal met veel plezier aan deel kunnen nemen. Maak er een feest van 
verbroedering van. Leg die telefoon even terzijde en maak goed contact met 

elkaar, wat je na deze dag offline weer online kan voortzetten via Snapchat, 
Facebook, WhatssApp en whatever welk digitaal medium. 
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Voorwoord Marga Vermue 

 
 

Burgemeester van Cranendonck 
 

De Budelse gildejeugd gaat offline!  
Een bijzonder thema in tijden waarin 

bijna iedereen met een smartphone 

rondloopt en veel online is.  
Het is natuurlijk geweldig dat we  

op die manier met elkaar in contact 
kunnen staan.  

 

Maar in alle hectiek van de digitale 
wereld is het soms ook fijn om even 

zonder telefoon te zijn en terug te 
grijpen naar de traditie.  

De traditie van vendelen, trommelen  

en bazuinblazen is in onze gemeente en 
daarbuiten in ieder geval springlevend. 

Dat bewijst dit jeugdtoernooi nog maar 
eens.  

Een toernooi dat niet alleen in het teken 
staat van de ambacht van “de guld”. 

Maar ook van verbroedering en elkaar ontmoeten.  

 
Dit jaar is de eer aan het St. Joris Gilde om het toernooi voor alle gildejeugd  

te organiseren. Mooi om te zien dat de jeugd van St. Joris actief betrokken is  
bij de voorbereidingen. Extra speciaal is dat niet alleen de Kring meedoet,  

maar ook gilden van daarbuiten. Uit heel Brabant zijn jullie naar Budel gekomen 

om samen te trommelen, vendelen en bazuinblazen.  
 

Ik wens jullie een fantastisch toernooi:  
een mooie overwinning,  

maar bovenal veel plezier!  
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Voorwoord van Felix Crooijmans 

 
 

Voorzitter Bond van schuttersgilden 
Kring Kempenland 

 
 

De Budelse gildejeugd gaat offline.  

 
Ook dit jaar is het weer gelukt: we 

hebben weer een jeugdtoernooi! 
Dankzij de inspanningen van het Sint 

Jorisgilde Budel kunnen de jonge 

gildebroeders en gildezusters met elkaar 
de strijd aangaan om de beste tamboer, 

vendelier of bazuinblazer te worden.  
En als je dat niet wordt, je kunt niet 

allemaal winnen, dan heb je op z’n minst 

toch een fijne dag gehad. Je hebt je 
vrienden en vriendinnen van de andere 

gilden weer gezien en gesproken. Je hebt naar elkaars verrichtingen kunnen  
kijken en misschien heb je ook nog wat geleerd. En je ziet ze allemaal life,  

geen mobieltje nodig! 
 

Het jeugdtoernooi wordt al jaren gehouden mede ter voorbereiding van kringdag 

van Kempenland. De organisatie is minder groot en omvangrijk dan die van zo’n 
grote kringdag, maar het is wel heel erg fijn dat er iedere keer weer een gilde is 

dat z’n nek uitsteekt om er een mooi festijn van te maken.  
Als voorzitter van de kring kijk ik er altijd weer naar uit. Het is wel jammer dat  

het aantal deelnemers wat terug loopt de laatste jaren.  

Met deelname uit andere kringen hopen we dat we nog in lengte van jaren door 
kunnen gaan met het organiseren van jeugdtoernooien.  

Het valt ook niet mee om in deze tijd voldoende jeugdleden te krijgen en dan  
ook te houden. Er zijn zoveel andere uitdagingen die vaak meer aandacht en 

interesse opwekken bij jonge mensen. Gelukkig hebben we in onze kring nog 
gilden die voldoende jeugdleden hebben. Er zijn er ook bij die zich meer  

richten op jong volwassenen waarvan je zeker bent dat ze ook lid blijven.  
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Al met al staan we de komende jaren voor een uitdaging om onze gilden in  

stand te houden en te laten bloeien. 
 

Dit jeugdtoernooi draagt er aan bij om de traditie voort te zetten. Het wordt 
georganiseerd door leden van het Sint Jorisgilde van Budel. De jeugd van  

het gilde is zeer actief betrokken bij de voorbereidingen van het toernooi.  
Ik heb heel veel respect daarvoor en weet zeker dat ze erin slagen om er  

een heel mooie dag van te maken. En als dan ook nog de zon wil schijnen  

dan kan het niet meer stuk.  
 

Ik wens tenslotte alle deelnemers een mooie, spannende en vooral  
ook leuke dag toe. 

 

Felix Crooijmans 
 

Voorzitter Bond van schuttersgilden Kring Kempenland 
 

Programma 

 
11.00 uur Ontvangst deelnemers en publiek 

Deelnemers dienen zich bij aankomst te melden bij  
het secretariaat en hun pasjes in te leveren vóór 12.00 uur 

 
12.10 uur Opstellen voor de optocht 

 

12.15 uur Vertrek optocht op gildeterrein 
Aansluitend massale opmars 

 
12.30 uur Opening jeugdtoernooi en aansluitend maken van groepsfoto 

 

13.00 uur Aanvang wedstrijden 
 

16.00 uur Einde wedstrijden waarna prijsuitreiking, in uniform 
 

 Prijsuitreiking van het kruisboogschieten 
 

 Aansluitend afsluiten jeugdtoernooi 
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Deelnemers wedstrijdprogramma 

 
Trommen: 

 
Categorie trommen tot en met 12 jaar: 
Lars Heesakkers St. Agathagilde Heeze 
Bart van den Dungen St. Martinusgilde Tongelre 
 
Categorie trommen 13 tot en met 15 jaar: 
Mike Hilt St. Martinusgilde Tongelre 
Bertine van Velthoven Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp 
Patrick Kardinaal Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp 
Gijs van Asten Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp 
Rena Teeuwen St. Jorisgilde Budel 
Thijs Bergmans St. Jorisgilde Budel 
Demi van den Broek Gilde St. Catharina en St. Barbara Leende 
Denise Jutten Gilde St. Catharina en St. Barbara Leende 
 
Categorie trommen zonder ervaring: 
Madelijn Teeuwen St. Jorisgilde Budel 
 
Categorie groepstrommen: 
Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp 
St. Jorisgilde Budel 
 
Bazuinblazen: 
 
Categorie bazuinblazen tot en met 12 jaar: 
Mark Heesakkers St. Agathagilde Heeze 
 
Categorie bazuinblazen 13 tot en met 15 jaar: 
Annelie Horst St. Jorisgilde Budel 
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Vendelen: 

 

Categorie vendelen tot en met 12 jaar: 
Joris Doensen Sint Jorisgilde Zesgehuchten 
Mark Heesakkers Sint-Agathagilde Heeze 
Bram Heesakkers Sint-Agathagilde Heeze 
Jens Peperkamp Sint-Agathagilde Heeze 
Yvonne Jutten Gilde St. Catharina en st. Barbara Leende 
Tim van Kuijk St. Sebastiaangilde Borkel 
Ivo ’t Hoen St. Joris en St. Sebastiaangilde Enschot-Heukelom 
Jaap ´t Hoen St. Joris en St. Sebastiaangilde Enschot-Heukelom 
Gijs ´t Hoen St. Joris en St. Sebastiaangilde Enschot-Heukelom 
Paul ´t Hoen St. Joris en St. Sebastiaangilde Enschot-Heukelom 
Christiaan Dankers St. Barbara en St. Sebastiaangilde Vught 
 
Categorie vendelen 13 tot en met 15 jaar: 
Roel Planken Sint Jorisgilde Bladel 
Joep Jutten Gilde St. Catharina en st. Barbara Leende 
Mathijs Aarts St. Sebastiaangilde Borkel 
Stan van den Dungen St. Martinusgilde Tongelre 
Joris van Dijk Gilde St. Catharina en st. Barbara Leende 
Jori Horst St. Jorisgilde Budel 
Annelie Horst St. Jorisgilde Budel 
Danique Janssen St. Lambertusgilde Milsbeek 
 
Categorie vendelen zonder ervaring: 
John Borgers Gilde St. Catharina en st. Barbara Leende 
Lynn van den Broek Gilde St. Catharina en st. Barbara Leende 
Davey van Hooff Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp 
 
Groepsvendelen 
Sint-Agathagilde Heeze 
Gilde St. Catharina en st. Barbara Leende 
St. Joris en St. Sebastiaangilde Enschot-Heukelom  
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Prijzen en volgorde uitreiking 

 
Op alle onderdelen zijn zilveren schilden te winnen,  

alle deelnemers ontvangen een blijvende herinnering. 
 

Trommen: 
 

Trommen zonder ervaring 1
e
 prijs  

 
Trommen tot en met 12 jaar 1

e
 prijs 

 
Trommen 13 t/m 15 jaar 1

e
 prijs 

Trommen 13 t/m 15 jaar 2
e
 prijs 

 
Groepstrommen: 1

e
 prijs 

 

Bazuinblazen: 

 
Bazuinblazen tot en met 12 jaar 1

e
 prijs  

 
Bazuinblazen 13 t/m 15 jaar: 1

e
 prijs  

 
 
Vendelen: 
 
Vendelen zonder ervaring: 1

e
 prijs  

 
Vendelen tot en met 12 jaar 1

e
 prijs 

Vendelen tot en met 12 jaar 2
e
 prijs 

Vendelen tot en met 12 jaar 3
e
 prijs 

 
Vendelen 13 t/m 15 jaar 1

e
 prijs 

Vendelen 13 t/m 15 jaar 2
e
 prijs 

 
 
Groepsvendelen: 1

e
 prijs 

 

 

 
De zilveren prijsschilden zijn vervaardigd door zilversmid Julian Wyczisk uit Budel.  
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Hallo, 

 
 

Wij zijn de klankbordgroep jeugd.  

We organiseren verschillende ontmoetingsactiviteiten voor de jeugd van  
Kring Kempenland. Zoals de jaarlijkse activiteit in december deze is dit jaar  

op 28 december. Er worden dan leuke spellen bedacht die we met de jeugd  
gaan spelen.  

Maar we zijn afgelopen jaar met de oudere jeugd ook naar het oktoberfeest  
in Sittard gegaan. 

 

We zijn een groep bestaande uit 4 gildebroeders en 1 gildezuster van  
verschillende gilden uit kring Kempenland. Zelf zijn we allemaal erg actief  

binnen het eigen gilde, maar wilden we ook iets betekenen voor de jeugd  
binnen Kring Kempenland. We kunnen altijd nieuwe gildebroeders en -zusters 

gebruiken die net zo enthousiast zijn in activiteiten bedenken voor de jeugd  

bij de gilden.  
 

Bij het jeugdtoernooi staan we vandaag ook weer met activiteiten voor  
jullie klaar, en we hopen jullie hier ook te zien.  
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Je mag ons ook altijd vragen stellen over de klankbordgroep of andere 

gildevragen. En wanneer je interesse hebt in de commissie mag je  
je ook altijd melden. 

 
We hopen jullie te ontmoeten! 

 
Met vriendelijke gildegroet, 

De klankbordgroep jeugd. 

Johan Bax, Jan Sleegers,  
Sander van Asten 

Jens Vrijburg 
Neeltje Horst 
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Jan van Dooren wisseltrofee “De Vendelier” 

 
Deze wisseltrofee is in 1996 aan de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland 

geschonken door Gildebroeder Jan van Dooren toe hij 65 jaar lid was van het  
Gilde St. Catharina Strijp. 

Jan was pionier van het Brabantse vendelen. Samen met gildevriend Reinier 
Strijbosch hebben zij ervoor gezorgd dat het huidige vendelgebed is overgedragen 

aan de Brabantse Gilden. Uiteindelijk werd dit door vrijwel alle gilden in Kring 

Kempenland overgenomen. Vele prijzen zijn tijdens gildefeesten door Jan van 
Dooren behaald. Ook internationaal was hij een welgezien persoon. Menig 

staatshoofd, koning en koningin heeft hij met zijn vendel begroet.  
In België werd hij onderscheiden met de Gouden Papegaai.  

Een hoge onderscheiding voor het eerst uitgereikt aan een buitenlander. 

Jan stond wekelijks 
paraat om jeugdleden 

binnen kring 
Kempenland op te 

leiden tot vendelier. 

Zijn jubileum als 65 
jaar gildelid was voor 

hem de reden om een 
bronzen beeldje aan 

Kring Kempenland te 
schenken. Het beeldje 

is gemaakt door Willy 

Slegers-van der Put uit 
Bergeijk. Het beeld de 

souplesse uit tijdens 
het vendelen. Jan van 

Dooren werd 80 jaar 

en overleed in 1997. 
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In 2016 won Milo Aarts van  

het St. Sebastiaangilde Borkel  
de Jan van Dooren wisseltrofee. 

 
 

Hallo ik ben Milo. 
Ik kom uit Borkel van het gilde  

Sint Sebastiaan. 

Toen ik het beeldje kreeg voelde  
het fantastisch. Ik was blij dat ik  

mijn laatste wedstrijd ook nog  
met het beeldje naar huis kon gaan. 

Ik kom kijken bij de wedstrijd om de 

opvolger van het beeldje aan te 
moedigen. 
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Lambert van Schayik wisseltrofee. 

 
Het Sint Catharinagilde Woensel heeft voor  

“de beste tamboer met ervaring” bij het 
jeugdtoernooi een wisseltrofee beschikbaar  

gesteld. Deze wisseltrofee is vernoemd naar  
een verdienstelijke gildebroeder:  

tamboer Lambert van Schayik. 

Lambert heeft vele jaren bij het St. Catharinagilde 
Woensel de tamboers opgeleid. Ook jongeren  

van andere gilden heeft hij de beginselen van  
het trommen bijgebracht. Hij is 40 jaar gildebroeder geweest bij drie  

verschillende gilden, waaronder het Strijpse gilde. Onvermoeibaar heeft  

hij zich ingezet voor het begeleiden van de jeugd. Hij was geduldig en hij 
probeerde iedereen muziek te leren lezen in de tijd dat dat nog niet  

gebruikelijk was. Marsen leerde hij hen aan door voor te zingen.  
De jonge tamboer moest ze nazingen. Zo ontwikkelde hij een geheel eigen stijl.  

Hij maakte de tamboers duidelijk dat, om muziek te kunnen maken, harmonie 

nodig is. Harmonie tijdens het trommen en ook zeker daarbuiten. Hij kweekte 
groepsgeest. Deelnemen vond hij altijd belangrijker dan prijzen winnen.  

Hij was altijd bij de gildeactiviteiten aanwezig. Lambert overleed in 1996  
op 71 jarige leeftijd. Het Woenselse gilde heeft in 2002 deze prijs als extra 

stimulans voor de jeugdige tamboers aan Kring Kempenland geschonken. 
 

 

 
De Budelse Jeugdtamboers tijdens Jeugdtoernooi 2016 Aalst-Waalre. 
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Mij is gevraagd om een stukje 

voor in het programma boekje te 
schrijven.  

 
Laat ik zeggen, ik vind dit veel 

spannender dan het trommen 
voor de jury, en dat vind ik al 

spannend. 

 
Mijn naam is Mike Hilt en ik  

ben lid van het St. Martinusgilde 
Tongelre. 

Ik ben in 2010 begonnen met 

trommen, dit is op zich een 
logische keuze, mijn vader en 

broer zijn namelijk ook 
tamboers. 

Hier heb ik met name van onze 

trominstructeur les gekregen, 
niet alleen in het slaan van  

een mars, maar in het bijzonder 
werd de nadruk gelegd op  

het leren lezen van de noten  
en op de juiste stok techniek. 

Trommelen is op dit moment 

mijn lust en mijn leven, ik vind 
het ontzettend leuk om nieuwe 

marsen te leren en mezelf daar in uit te dagen. 
 

Vorig jaar was ik de gelukkige om de Lambert van Schayik trofee in ontvangst  

te mogen nemen, een geweldig mooie trofee. 
Ik wens iedereen heel veel succes en een fijne jeugdgildedag 

 
Groetjes, Mike Hilt 
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Nol van Baardwijk wisseltrofee. 

 
Het Heilig Kruisgilde heeft de Nol van 

Baardwijk wisseltrofee voor het 
bazuinblazen bij het jeugdtoernooi 

aangeboden in 2016. Het gilde had 
wel een bijzondere plaats bij Nol. 

Amper een jaar gildebroeder of Nol 

trad al toe tot de overheid waar hij  
de functie van Dekenschrijver ging 

vervullen, wat hij 17 jaar heeft 
gedaan. Toen in 1994 hoofdman 

Martien van den Berk overleed, 

loodste hij samen met diens opvolger, 
Piet van den Berk, het Heilig Kruisgilde 

door deze moeilijke tijd. Nol werd 
kapitein van het gilde. Niet alleen voor 

het eigen gilde waarvan hij 30 jaar lid 

was maar ook voor de kring 
Kempenland zette Nol zich in als 

plaatsvervangend raadsheer district 
noord en was hij jarenlang lid van de 

SAT commissie. Nol overleed in 2007. 
Deze trofee is ontworpen en vervaardigd door Andriessen in Stiphout, en het  

Heilig Kruisgilde Gerwen hoopt dat hij bijdraagt tot meerdere eer en glorie in  

onze kring. 
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Ik ben Annelie Horst lid van het sint Joris gilde Budel. 

Vorig jaar heb ik als eerste de Nol van Baardwijk trofee gewonnen waar ik  
erg trots op ben.  

Het is alleen jammer dat er zo weinig jeugdleden kiezen voor het leren  
bazuin blazen. Hierdoor is de concurrentie klein. Het zou me daarom leuker  

lijken wanneer er steeds meer jeugdleden leren bazuin blazen zodat er de 

komende jaren weer meer concurrentie is.  
Strijden met en tegen elkaar is en blijft leuker en spannender.  

Ik daag dan ook iedereen uit om eens een bazuin vast te pakken en te  
kijken of je er ook een toon uit geblazen krijgt. Best moeilijk toch?  

Laat staan om er een hele mars uitgeblazen te krijgen.  

Ik heb er zelf twee jaar over gedaan om een hele mars uit mijn hoofd te kunnen.  
Maar het is altijd leuk om te leren.  

 
Groetjes Annelie Horst 
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Reglement Jeugdtoernooi 28 mei 2017 
 
1. Het jeugdtoernooi 2017 wordt georganiseerd, met goedkeuring van de  

Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland, door het St. Jorisgilde Budel. 
2. Op het jeugdtoernooi zijn de reglementen van de Bond van Schuttersgilden  

Kring Kempenland van toepassing. 
3. De leeftijdgrens is tot en met 15 jaar (in het lopende kalenderjaar 16 jaar zullen 

worden of jonger zijn). Deelnemende jeugdleden van gilden buiten de Bond van 
Schuttersgilden Kring Kempenland kunnen wel meedingen naar de prijzen maar niet 
naar de drie wisseltrofeeën van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. 

4. Voor het trommen, vendelen en bazuinblazen zijn twee klassen ingesteld: 
a. Een klasse zonder wedstrijdervaring, gekarakteriseerd door het feit dat de 

deelnemers nog nooit aan een wedstrijd op officiële gildefeesten hebben 
deelgenomen. Voor de tamboers geldt vanaf 2013 de mogelijkheid om in deze 
klasse de mars stilstaand te maken. 

b. Een klasse met wedstrijdervaring, worden gekarakteriseerd door het feit dat de 
deelnemers aan een of meerdere wedstrijden op officiële gildefeesten hebben 
deelgenomen. Deze klasse is onderverdeeld in leeftijdscategorieën teneinde  
een zo goed mogelijke balans te verkrijgen. 

5. De deelnemers dienen bij aankomst hun federatieve legitimatiekaart bij het 

secretariaat in te leveren. Bij uitzondering (eventuele deelnemers in de klasse  
zonder ervaring, die nog niet beschikken over een officiële legitimatiekaart) zal  
een dag legitimatie worden verstrekt. 

6. De uitspraak van de jury is bindend. 
7. Bij het trommen zal beoordeeld worden op presentatie, technische, ritmische  

en muzikale uitvoering van de mars, tempo en roffelen. 
8. Bij het vendelen zal beoordeeld worden op presentatie, lichaamshouding,  

netheid, gelijkmatigheid, opbouw en afwerking. 
9. Bij het bazuinblazen zal beoordeeld worden op presentatie, technische,  

ritmische en muzikale uitvoering van de mars en tempo. 
10. Per gilde kan slechts één tamboersgroep, één vendeliersgroep en één  

bazuingroep aan de wedstrijden deelnemen. 
11. In de gevallen waarin de reglementen van de Noord-Brabantse Federatie van 

Schuttersgilden niet voorziet, beslist het bestuur van het St. Jorisgilde Budel  
in overleg met de betreffende Technische Raadsheer. 

 
De deelnemers aan de wedstrijden dienen in uniform het prijzenzilver, de wisseltrofeeën  
en dagherinneringen af te halen. 
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Bereikbaarheid Gildeterrein: 

 

 
 

 
Routebeschrijving:   

Parkeren van auto’s op de parkeerplaats aan de Sportlaan 1 te Budel  

(via de Grootschoterweg), tegenover Sportcomplex “ de Zuiderpoort”. 
Vervolgens te voet links af de Poelderstraat in en na circa 150 meter aan  

De linkerzijde de toegangspoort naar Gildehuis “De Vaandrig”. 
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Het St. Jorisgilde Budel dankt alle gildeleden, juryleden, Raadsheren,  

Kringbestuur, deelnemers en alle andere vrijwilligers en verenigingen  
voor hun persoonlijke inzet, het beschikbaar stellen van middelen, en allen  

welke op een andere wijze hebben bijgedragen aan het welslagen van dit 
Jeugdtoernooi. 

 
Schenkers van gildezilver en overige sponsoring: 

Schenkers van Zilveren prijsschilden en blijvende herinnering  

voor alle deelnemers 
Beschermvrouwe barones Dor-de Rosenbaum 

Beschermheer Xavier Dor 
Koning Sint Jorisgilde Budel Rens van Hunsel 

Gildebroeder en gildezuster Jaap en Gerrie de Kok 

Gildebroeder Jos Knoors Qualiprint 
Gildebroeder Ric Rijnders CNR Druk & Techniek 

Annabels Atelier 
Klokkenreparatie “De Welp” 

Budelse Bierbrouwerij BV 

Christianne Gelegenheidsbloemwerken 
Gravendienst Peter Strijbos 

Kleermakerij Beliën Hamont 
Eetcafé – zaal “De Bonte Os” 

Familie van Bree 
Notariaat Op de Laak 

Café-Zaal De Wielerbaan 

 
Overige Sponsoren hebben een bijdrage in natura geleverd: 

Van der Stappen Uitvaartverzorging drukwerk 
Slagerij Jan en Marleen van Meijl prijsjes 

Firma Beerten Grondverzet 

Plus Dennis van Moorsel springkussen 
JK Store Gastel Unit en het podium 
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De Club van de Guld heeft als doelstelling het ondersteunen van de activiteiten  

van het Sint Jorisgilde Budel. Er zijn diverse mogelijkheden om lid te worden van 
de Club van de Guld: Voor meer informatie of aanmelding als lid van De Club van 

de Guld kan men zich wenden tot de overheid van het gilde; 
Contactpersoon gildebroeder Jos van Esch. 

Via de e-mail: j.esch502@chello.nl 

mailto:j.esch502@chello.nl
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Leuk dat jullie er bij zijn geweest. 
We komen jullie graag weer tegen. 

 


