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Nieuwsbrief 

 
Feestelijke Ommeganck met zes 
jubilarissen 
Tekst: M.Mackus. / foto: Ton Fransen. 
 

Soerendonk - Tijdens de jaarlijks 
Ommeganck van het Sint Jans-
gilde, op 26 juni, zijn een zestal  
jubilarissen gehuldigd voor hun 
verdiensten. De bazuinblazers 
Gerrit Staals en Wim van Exel, 50 
jaar; de gildebroeders Frits Staals 
en Jan van de Vorst ook 50 jaar. 
Dan zijn er nog twee 60-jarige 
 

 
 

jubilarissen, Andre Damen en Bert 
Staals. Kringvoorzitter Felix 
Crooijmans is aanwezig om hen 
namens de kring te huldigen met 
een passende kringonderschei-
ding. Ook is nieuwe deken Harrie 
van Mierlo geïnstalleerd met het 
opsteken van de palmtak op zijn 
hoed. 
 
Unieke prestatie tijdens 
gildedag Groeningen 
Tekst + foto: Frank ten Haaf. 
 

 
 

Groeningen - Op de kringgildedag 
van het Land van Cuijk, georgani-
seerd door het gilde van Groe-
ningen, neemt de bijna 80-jarige 
Lambert Essers deel aan het  
 
 

 
acrobatiek vendelen, waar het 
gooien met het vendel en liggend  
vendelen vaste onderdelen zijn. 
Ook een duik over het vendel is 
voor Lambert geen uitzondering. 
Het enthousiasme voor het ven-
delen weet hij nog steeds over te 
dragen aan de vendeliers van het 
St. Antonius-, St. Sebastianus-, en 
H. Sacramentsgilde Beugen. Ook 
al gaat het in Groeningen zoals hij 
zelf zegt, “niet meer zo soepel als 
jaren geleden”. 
 
Pieter Bos wederom koning 
Tekst + foto: Peter Struys. 
 

 
 

Leur - Zondag 1 juli vindt de twee-
jaarlijkse koningverschieting van 
het Gilde Sint Hubertus plaats. 
Voor de tweede opeenvolgende 
maal slaagt Pieter Bos erin de 
houten vogel van de wip te schie-
ten. Hij mag zich de komende twee 
jaar weer koning van het gilde noe-
men. 

 
Nieuwe koning 
voor 
Meerveldhoven 
Tekst: Harm Tiersma. 
Foto: Sjanien van de 
Leeuw. 
 

Meerveldhoven -
zaterdag 08 juni 
heeft het Sint 
Lambertus Gilde na 
drie jaar weer voor 
een nieuwe koning 
geschoten. Na 181  

 

 
schoten valt uiteindelijk de vogel 
na een goed gemikt schot van 
Johan Dams. Hiermee kan hij zich 
de komende drie jaar koning van 
het het gilde noemen. 
 
Drie generaties gildebroeder in 
Meerveldhoven 
Tekst: Harm Tiersma. 
Foto: Sjanien van de Leeuw. 
 

 
 

V.l.n.r. Simon Dams, vader van Johan 
Dams (nieuwe koning) en vader van Jeroen 
Dams.  
 

Meerveldhoven - Bij het Sint Lam-
bertusgilde is tijdens het koning-
schieten een nieuw lid ingehuldigd. 
Hierdoor zijn er bij ons gilde nu 
drie generaties lid. Het is Jeroen 
Dams, die daarna getuige was hoe 
zijn vader zich tot koning schoot. 
 
Ad Pijnenburg 50 jaar lid 
 

 

Helvoirt - Ad Pijnenburg viert 21 
april, dat hij 50 jaar lid is van het 
Gilde Sint Joris. Ad betekent veel 
voor het gilde, niet alleen in erva-
ring maar ook door de verschil-
lende taken die hij heeft verricht. 
Zo heeft hij zich ingespannen voor 
een  nieuw gildevaandel en een 
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gildestandaard. Ad is Hoofdman, 
President-Deken en Deken ge- 
weest. In 2012 schoot Ad zich voor 
drie jaar tot koning. Ad krijgt een 
zilveren schildje aangeboden ter 
gelegenheid van dit jubileum.  
 
Jubileumweekend met 
Schützengesellschaft in Gittelde 
 

 
 

Beek en Donk - In het weekend 
van 8 t/m 10 juni zijn 22 gildebroe-
ders en –zusters van het Leonar-
dusgilde naar Gittelde gereisd om 
daar met de Duitse vrienden het 
40-jarig freundschaft te vieren. 
Ook kan men daar met trots 
terugzien op het 525-jarig bestaan 
van het Schützengesellschaft. 
Het zijn drie geweldige dagen sa-
men met de leden van onze zus-
tervereniging. 
Er is een schietwedstrijd met 
elektronische geweren waarvan 
het resultaat is: het hoogst aantal 
punten wordt gehaald door Mario 
van de Elsen, als tweede eindigd 
Geert-Jan van Rixtel (Bzn) en de 
derde plaats is ingenomen door 
Tijn van der Bruggen. 
 
 

 

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 
 

		
	
	

 

U heeft toch ook een berichtje voor de 
Nieuwsbrief?  Stuur het in! 

nieuwsbrief@degildetrom.nl 
 
 

 

Secretariaat De Gildetrom 
Peter Lathouwers 

secretariaat@degildetrom.nl 
 

 

Cheque overhandigd aan 
Samenloop voor Hoop 
Tekst: Michel Romijn. / Foto: Rien de Krom. 
 

 
 

De overhandiging van de cheque. 
 

Bergen op Zoom - Samenloop 
voor Hoop is een landelijke orga-
nisatie die acties organiseert met 
als doel het inzamelen van geld 
voor onderzoek naar kanker en zo 
het KWF ondersteunt. Het Sint 
Sebastiaangilde Bergen op Zoom / 
Borgvliet heeft dit als goede doel 
gekozen om in 2018 te sponsoren. 
Afgelopen Koningsdag is het 
StadKoningschieten georgani-
seerd. Er is ruim 300 euro opge-
haald. Het Gilde vult dit bedrag 
aan tot 386 euro, want 1986 was 
het heroprichtingsjaar van het 
gilde. De cheque is overhandigd 
tijdens de in Bergen op Zoom 
georganiseerde sponsorloop van 
Samenloop voor Hoop op 30 juni.  
 
Tweejaarlijkse Kringdag Zandley 
Tekst: Johan Vriens.   
Udenhout - Zondag 1 juli vindt de 
tweejaarlijkse kringdag van de 
Zandley plaats. Op deze dag zijn 7 
gilden aanwezig. Het Gilde Sint 
Antonius-Sint Sebastaan organi-
seert een giatlon. Winnaar wordt 
uiteindelijk Team vijf. Zij worden 
gehuldigd met een medaille. 
 

 
 

Team van Willy Vriens, winnaar.             
Foto: Frans Vriens. 
 

Ook wordt deze middag de Zand-
leybeker verschoten. Na 73 
schoten is Wil van Spaandonk 
winnaar. Trots ontvangt hij uit 
handen van Johan Vriens de 
beker. Wil is lid van Sint Joris en 
Sint Sebastiaan Enschot-
Heukelom. 
 

 
 

Wil van Spaandonk winnaar Zandleybeker. 
Foto: Rudi van Liempde. 
 

  
Kleurrijke straten tijdens 
gildedag in Udenhout 
Tekst: Miriam Pijnenburg. / Foto: Johan Vriens. 
 

 
 

Udenhout - Zondag 8 juli komen 
55 gilden uit kring Maasland naar 
het zonnige Udenhout. Ook het 
Udenhoutse gilde Sint Antonius 
Sint Sebastiaan is hierbij aanwe-
zig. Na de lunch start de optocht 
door het dorp. Het is een prachtig 
gezicht, 55 gilden in kleurrijke 
kostuums in een lange stoet door 
de straten. De buurtbewoners 
genoten zichtbaar van dit tafereel. 
Het is een goed georganiseerde 
dag met een bijzonder dank aan 
Gilde Sint Joris Udenhout. 
 
Dirk Verhees nieuwe koning 
Tekst + foto: Ron Peters. 
 

Helmond -  Zondag 8 juli 2018  is 
Dirk Verhees de nieuwe koning 
van het Sint Catharinagilde gewor-
den. Dirk is 59 jaar en sinds 2013 
gildebroeder.  
Dirk haalt bij het 109e schot letter-
lijk het laatste stukje hout van de 
schutsboom.  
Ere-schutter is Mark Roest die bij 
het 79e schot de vogel afschiet.  
 
 



 

                                                                                       

3 

 
 

De nieuwe koning van Helmond. 

 
Peter Coppens voor drie jaar 
koning gilde Sint Joris Helvoirt 
Tekst + foto: Henk van Ewijk. 
 

Helvoirt - Je bent brood- en 
banketbakker in Helvoirt. Je runt 
samen met je vrouw een drukke 
winkel. Je doet op kermismaandag 
voor de zesde keer mee met het 
koningschieten. Na een voltreffer 
met het tachtigste schot zie je de 
houten vogel naar beneden stort-
en. Dan schreeuw je het uit van 
vreugde . JAAAAAAAAAAH 
hebbes!! 
 

 
 

Na 15 jaar is het de warme bakker 
uit Helvoirt gelukt. Peter Coppens  
(51) is de trotse nieuwe koning van 
het gilde Sint Joris. Slechts 80 
schoten zijn nodig om de houten 
vogel tot de laatste splinter van de 
spil te schieten.  
 
 
 

 

In het magazine 
De Gildetrom vindt u de 

uitgebreide verhalen.  
Een jaarabonnement 

kost € 10,00. 
Aanmelden bij: 

secretariaat@degildetrom.nl 
 

 
 

 

Afkamp onderlinge schietwed-
strijd               Tekst + foto: Karin van Esch. 
 

 
 

Wintlere - De kampioenen van het 
Gilde O.L.V. en Heilige Willibror-
dus. Geheel links kampioen Dirk 
Oosterbosch. 
 

Jeu de boules-
kampioenen 
Tekst + foto: Karin van 
Esch. 
 

Wintelre - Na 
een spannende 
competitie zijn 
Annie Simons 
en Jan van de 
Ven kampioen 
bij het O.L.V. 
en H. Wiilibror-
dusgilde. 

 
Jeugdleden van Gilde Sint Joris 
behalen zilver 
Tekst + foto: Rob Weijtmans. 
 

 
Tymo Melis (l.) houdt het zilverschildeje: 2e 
plaats viertallen kruisboog op wip vast en 
Michael Weijtmans (r.) jeugdkampioen 
handboog op doel. 
 

Udenhout - In de afgelopen perio-
de zijn onze jeugdleden Tymo 
Melis en Michael Weijtmans op 
verschillende wedstrijden geweest 
waar ze beide mooie prijzen heb-
ben gewonnen. Op zondag 8 juli 
hebben ze meegedaan op de 
gildedag te Udenhout: Tymo schiet 
jeugdkampioen kruisboog op de 
wip en Michael schiet jeugd-
kampioen handboog op doel. 
 
 

Harrie en Wilma van den Elsen 
koningspaar 2018 
Tekst: Lau Huijbers./Foto: Ria Willems. 
 

 
 

Gemert - Zij zijn het koningspaar 
van het Sint Antonius en Sint 
Sebastianus Gilde. Het schieten 
vindt voor de eerste maal plaats op 
het Ridderplein, dat voor één dag 
"Grüun Schutsplein" wordt ge-
noemd.  
 
Gilde Wintelre fietst naar Eersel 
Tekst + foto: Karin van Esch. 
 

 
 

Wintelre - Op 15 juli ging het gilde 
van OLV. en de H. Willibrordus 
ondanks tropische temperaturen 
toch de sportieve uitdaging aan om 
naar het zustergilde van OLV. In 
Eersel te fietsen. Op de foto genie-
ten een aantal gildebroeders van 
een verkoelende versnapering 
onder het Eerselse lover... Een 
hele mooie locatie!!!!!! 
 
Sint Catharinagilde wint Louis 
van den Boomentrofee 
Tekst: Peter van Kuijen/ Foto: Jan van de Wiel. 
 

Tongelre – zondag 15 juli vindt de 
Tongelrese derby plaats tussen 
het Sint Catharinagilde en Sint 
Martinusgilde. Zij strijden om de 
Louis van den Boomentrofee. 
Deze is toentertijd ingesteld door 
de uitbater van het ‘gildehuis’ van 
Sint Martinus, Louis van den 
Boomen om de broederschap 
tusen de beide gilden te bevorde-
ren. Vorig jaar ging de trofee naar 
Sint Martinus, maar dit jaar mag 
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het Sint Catharinagilde de trofee 
een jaar in bezit houden. 
 

 

 
 

De wedstrijd vindt plaats op het 
Catharinahof onder een blakende 
zon. In de schaduw is het goed 
toeven. Op de foto neemt Piet van 
de Wiel (l.) namens het Sint 
Catharinagilde de trofee in 
ontvangst van Tonny van den 
Boomen, ja de zoon van… 
 
Koningsspelden voor oud-
koningen 
Tekst: Lau Huijbers / Foto: Ria Willems. 
 

 
 

Gemert - Tijdens het koningschie-
ten op 15 juli werden aan: Lau 
Huijbers, Odilia Steeghs-van de 
Laar, Jo van Schalen, Carla 
Lindner-Wilbrink, Geert Pijnappels, 
Nico Krol, Harrie Donkers, Peter 
van Hout, Hans Kanters, Hans van 
den Boomen, Henk de Koning, 
Piet Brouwers en Jan van Katwijk, 
een koningsspeld uitgereikt om 
hen kenbaar te doen zijn als vroe-
gere gildekoning. Tien oud-konin-
gen vanaf de wederinvoering van 
het schieten van een koning zijn 
overleden. 
 
 
 

Heeft u iets voor de Nieuwsbrief? 
Stuur het in! 

     nieuwsbrief@degildetrom.nl  
 

 
 
 

 

Erekoning schieten 
Tekst + foto: Leo Welten. 
 

 
 

Vlnr.: Koningin Karin Hikspoors, winnaar Mark 
Joosten en koning Hans Hikspoors die de 
Wisselbeker uitreikt.  
 

 Liessel -  Zaterdag 30 juni schoot 
Mark Joosten met het 186e schot 
zicht tot Erekoning 2018 van het 
Sint Hubertusgilde Liessel. 
 
Zilveren jubileum 
Tekst + foto: Leo Welten 
 

Liessel - 
Tijdens de 
viering van het 
Sint Jansfeest, 
zaterdag 30 
juni, is Robert 
van Someren 
gehuldigd met 
zijn 25-jarig 
lidmaatschap 

van het Sint Hubertusgilde. 
  
Koninklijke onderscheiding voor 
Frans Mennen 
Tekst + foto: René Smetsers 
 

Veldhoven - 
Maandag 9 juli 
is gildebroeder 
Frans Mennen 
van Gilde Sint 
Caecilia Veld-
hoven gehul-
digd tot Lid in 
de Orde van 
Oranje Nassau.  

 

Locoburgemeester Ad van den 
Oever komt de heer Mennen 
‘overvallen’. Het is een complete 
verrassing voor hem. Hij heeft 
deze verdiensten te danken voor 
de jarenlange bestuursfuncties als 
archivaris en Dekenschrijver, maar 
ook voor het opleiden van nieuwe 
vendeliers. Ook is hij enkele de-
cennia lang vrijwilliger bij het 
onderhoud van de kerkhof. 
  
 
 
 

Gildegroet bij afscheid pastor 
Tekst + foto: René van Hal. 
 

 
 

Soest -  Zondag 8 juli neemt 
pastor Jan Houben met een spe-
ciale eucharistieviering in de HH 
Petrus en Pauluskerk in Soest 
afscheid van het pastoraal team 
van de HH Martha & Mariaparo-
chie waar Soest onder valt. Hij 
gaat met pensioen. Hij is sinds 
1987 met Soest als pastoraal 
werker verbonden en daarmee ook 
met het Soester gilde. Na de 
viering wordt hij toegesproken door 
ouderman Kees Wantenaar en 
aansluitend overvendeld. 
 
IN MEMORIAM  
 

Theo  
Bonants (79) 
Keizer Sint 
Antonius-, Sint 
Sebastianus-  
en H. Sacra-
mentsgilde 
Beugen. 

 
 

Jan koster (83) 
Gildebroeder 
Sint Jorisgilde 
Gestel en 
Blaarthem. 
 
 
 
Ties van der 
Zanden (86) 
Gildebroeder 
Sint Jorisgilde 
Gemert. 
 
 
 
Jan  
Leijssen (85) 
Gildebroeder/ 
erelid Sint 
Hubertusgilde 
Liessel. 
 



 

                                                                                       

5 

 
Martien  
de Bont (83) 
Gildebroeder  
Sint Sebastiaan 
Oudenbosch. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


