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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen) 
 

 
 

Nieuwsbrief 

 

 
 

Tijdens de teerdag van  het 
wintelrese gilde van O.L.V. en de 
Heilige Willibrordus is erehoofd-
man Ad van Aaken gehuldigd voor 
zijn 50-jarig lidmaatschap. 
 
Gewoon even een bedankje… 

 

 
 

…voor Piet Huijben.  
Op de Hoofdliedendag van 2017 is 
hij gehuldigd voor het vele werk in 
het kringbestuur van Kwartier van 
Oirschot. En… hij deed ook nog 
veel voor zijn eigen gilde Sint 
Sebastiaan Lage Mierde. 
Daarom dit bedankje…. 
 
 

 

In het magazine 
De Gildetrom vindt u de 

uitgebreide verhalen.  
Een jaarabonnement 

kost € 10,00. 
Aanmelden bij: 

secretariaat@degildetrom.nl 
 

 

 
 

Stephan Nuijts is de beste  
schutter van 2017 bij Sint Joris-
gilde Heeze. Het wisselschild is 
hem uitgereikt door opperdeken 
Peter Janssen. 
 
 

 
 

Het Sint Jorisgilde Heeze had 
weer haar traditionele nieuwjaars-
receptie. 
 
 

 
 

Leo van Hulten is 50 jaar lid van 
het Sint Ambrosiusgilde Baardwijk. 
Hij krijgt het schild op gespeld wat 
bij dit jubileum hoort…. 
 
 
 

Heeft u nieuws voor de Nieuwsbrief 
van De Gildetrom? 

Stuur het per mail naar: 
nieuwsbrief@degildetrom.nl 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….Een trotse Leo Hulten met 
gilde-onderscheiding. 
 
 

De uitslagen van de 
Open Nederlands  
Kampioenschap klepschieten  
bij Sint Sebastiaan Borkel 

 

1 ste prijs: Nathasja de Pinth, 
 kampioenstitel. 
2 de prijs: Marco de Pinth. 
3 de prijs: Melissa de Pinth. 
4 de prijs: Antwan de Pinth,  
allen lid van Sint Joris Nieuwkuyk. 
5 de prijs: Giel Smolders,  
lid van Sint Sebastiaan Borkel. 
6 de prijs: Harry Bullens,  
lid van Sint Sebastiaan Hoogeloon. 
 

 
 

Op de foto de eerste vier 
prijswinnaars, vlnr: Antwan de 
Pinth, Melissa de Pinth, Nathasja 
de Pinth en Marco de Pinth. 
 

 
 

Secretariaat De Gildetrom 
Peter Lathouwers 

secretariaat@degildetrom.nl 
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Iets voor in de Nieuwsbrief  
van De Gildetrom? 

Stuur het in !!! 
nieuwsbrief@degildetrom.nl 

 

 
 

 
 

Toon van Falier is gehuldigd voor 
zijn 50-jarig lidmaatschap bij Gilde 
Sint Ambrosius Haarsteeg. 
Omdat hij ook een zeer actief lid is 
met meerdere functies, heeft het 
bestuur besloten hem te benoe-
men tot erelid. Op de foto vlnr: 
Frans Mommersteeg, Laura van 
Falier, Toon van Falier, Paula van 
Falier. 
 

 

 
 

Koning en koningin van de 
Eikelaar zijn zichtbaar onder de 
indruk van de vendelgroet die zij 
ontvangen op de jaarlijkse 
statiedag van het Sint Antonius 
Sint Sebastiaan gilde Udenhout. 
 
 
 

 

Leestafelabonnement 
Het is belangrijk dat 

schuttersgilden zich presenteren  
in de maatschappij. 
Weet u dat er een 

leestafelabonnement is van 
slechts vijf euro per jaar ? 
Wilt u meer informatie ? 
Stuur dan een mail naar: 

secretariaat@degildetrom.nl 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het is een zeldzame stilte op de 
jaarlijkse statiedag van het Sint 
Antonius Sint Sebastiaan gilde 
Udenhout tijdens de uitleg van 
koning Johan Vriens bij de presen-
tatie van zijn koningsschild. 
 
 

 
 

Het gilde Sint Sebastiaan Westel-
beers huldigt op haar patroonsdag 
drie leden. Ted van de Heijden (niet 
op de foto) en beschermheer Cees 
van Tiel zijn 25 jaar lid. Theo Eltink 
is 50 jaar lid en ontvangt het Kring-
kroontje van het Kwartier van 
Oirschot. 
 
 

 
 

Op de optrekdag van Gilde Sint 
Antonius en Sint Sebastianus 
Gemert is de 27-jarige Luuk van 
den Elsen tot nieuwe deken 
gekozen. Hij is plechtig geïnstal-
leerd - laatste handeling het 
aansteken van de Goudse pijp - 
en naar het gildehuis begeleid met 
onderweg 18 stops voor felicitaties 
en een drankje. 
 

 
 

Tijdens de optrekdag van Gilde 
Sint Antonius en Sint Sebastiaan 
Gemert zijn zeven jubilarissen 
gehuldigd. Op de foto vlnr: Toon 
van Lijssel en Maria van Lijssel, 
beiden 40 jaar, Ben Maas 25 jaar, 
Toon van de Laar 60 jaar, Wim 
van de Weijer 50 jaar, Nico Krol 50 
jaar en Maarten van Schalen 25 
jaar, 290 gildejaren in totaal. 
 

 
 

Op de optrekdag van het gilde in 
Gemert worden door de gouden 
jubilarissen Wim van de Weijer en 
Nico Krol drie banieren aan het 
gilde geschonken. Twee groene 
met daarop de afbeeldingen van 
de patroonheiligen Sint Antonius 
en Sint Sebastianus en op de witte 
de naam en het logo van het gilde. 
Een mooie aanwinst te gebruiken 
op hoogtijdagen van het gilde. 
 

   

Kapitein Frans van Dijk heeft het 
kapiteinschap overgenomen 
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van Willie Tielemans bij het Sint 
Antonius en Sint Sebastianus 
Gilde Gemert. Tielemans was 
kapitein sinds 2008. 
 
Het Gilde Sint Sebastiaan 
Oirschot feliciteert…. 
 
 

 
 

De nieuwe burgemeester van 
Oirschot, Judith Keijzers, die 
geïnstalleerd is als eredeken van 
het gilde…. 
 

   

  De jubilarissen Hans Megens en 
 Stijn Nuyens, beiden 25 jaar lid. 

       Hans van Nooijen, 40 jaar lid. 
       Wim van den Biggelaar, 
       45 jaar lid van de overheid…. 

 
 

 
 

De nieuwe leden Grard Smetsers, 
Dirk van Kollenburg, Cees Hems 
en Noud van de Ven met hun 
installatie als lid van Gilde Sint 
Sebastiaan Oirschot. 
 
Kruisboogcompetitie regionale 
Gilden in Veghel 
 

 
 

76 Gildebroeders en zusters 
schieten mee in de vierde 
wedstrijd van de regionale 
competitie van 5 wedstrijden. Dit 
gebeurt op het gildeterrein van het 
Veghelse Sint Barbara Gilde…  
 

 
 

…Het wordt een spannende strijd 
in Nuland na deze vier wedstrijden. 
 

 
 

Kruisboogschieten en geweer-
schieten zijn reguliere gilde-
sporten. Van de 207 Brabantse 
gilden zijn er in de regio Noord-
Oost Brabant 45 gilden en in de 
regio van de Hoge Schuts zijn het 
er 13.  
 
 
 
 

Gilde Sint Antonius Abt 
Vorstenbosch viert haar 
patroonsdag met…. 
 

 
 

een Heilige Mis in de Lambertus-
kerk te Vorstenbosch. Tijdens 
deze viering is één nieuw lid inge-
vendeld, te weten Wilbert van 
Lankveld…. 
 

 
is Maarten Ketelaars gehuldigd 
voor zijn 40-jarig lidmaatschap…. 
 

 
 

is Jan van den Broek gehuldigd 
voor zijn 50-jarig lidmaatschap… 

 
 

en Gerrit Nooijen voor zijn 60-jarig 
lidmaatschap. 
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AGENDA KOMENDE 
GILDEN ACTIVITEITEN 

 

 
Het is mogelijk komende 

gilden activiteiten, die buiten de agenda 
van de NBFS vallen, in de nieuwsbrief 

te plaatsen. 
 
Ter herinnering!!! 
Op pagina 56 van het magazine 
De Gildetrom 2017/4 is in de 
NBFS-kalender van 2018 een fout 
geslopen, nl. 23 september. 
Op deze dag zou de Stoet der 
stoeten in Bergen op Zoom 
plaatsvinden m.m.v. de 
Noord-Brabantse gilden. 
Dit moet echter zijn: 16 september. 
 
 

IN MEMORIAM 
 
Guido  
Coolen (85) 
Ere- 
beschermheer 
Sint Anthonius 
Abt Deurne. 
 
 

 
 
Joop  
Vagevuur (76) 
Gildebroeder 
Sint Joris  
Sint Oedenrode.  
 
 
 
 

 
Frans 
Baselmans (94) 
Gildebroeder 
Sint 
Antoniusschut 
Eeneind-
Opwetten. 

 
 

 

Gerard 
Hurkmans (86) 
Gildebroeder 
O.L.V. van de 
Zeven Weeën 
Lierop. 
 

 
 

 

Cees  
Nouws (91) 
Gildebroeder 
Sint Jan 
Wernhout. 
 
 
 
 

 

Harrie 
Havermans (94) 
Gildebroeder, 
erelid  
Sint Wllibrordus 
Klein-Zundert. 
 

 
Harrie van den 
Bersselaar (85) 
Gildebroeder, 
Sint Joris 
Udenhout. 
 
 

 
Rinus  
Goorden (78) 
Gildebroeder, 
hoofdman 
Sint Ambrosius 
Teteringen. 
 
 
 
 
 

 
Toon  
Venmans (85) 
Gildebroeder, 
ouderling  
Sint Jan Baptist 
Duizel. 
 
 

 

Jan  
Boetzkes (62)  
Gildebroeder 
Sint Willibrordus 
Vlierden. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


