
                                                                                                        
                     Onder redactie van Peter van Kuijen 

                     nieuwsbrief@degildetrom.nl  
 
 
 

AUTEURSRECHT OP BRIEVEN EN INGEZONDEN STUKKEN 
Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te 
publiceren - al dan niet in verkorte of bewerkte vorm - en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van De Gildetrom en het op te slaan in (elektronische) databanken en 
andere bestanden.  
 

Jaargang 10, nummer 112                                 (aantal pagina’s: 2)                          augustus 2020 
 

 

Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen) 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 

Winnaar komt uit Oerle 
 

 
 

Boekel – Zaterdag 1 augustus 
vindt bij gilde Sint Agatha het jaar-
lijks kermistoernooi plaats; natuur-
lijk met de nodige coronavoor-
schriften. John Kelders wordt kam-
pioen 2020.  
 
Huldiging jubilarissen 
Gemert – Op 5 september hoopt 
het Sint Jorisgilde tijdens een een-
voudige optrekdag alsnog drie 
jubilarissen te huldigen. Want van-
wege corona kan dat in april niet 
doorgaan.    
 

 
 

De jubilarissen vlnr.: Theo van Gerven, 
25 jaar; Ricus van Kessel, 40 jaar en 
Grad Welten, 12½ jaar.  
 
 

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 

 

Koningschieten 
 

 
 

Geffen – Het Sint Jorisgilde schiet 
weer koning en daarom wordt oud-
koning Connie van der Dussen in 
stijl opgehaald voor de Heilige 
Mis…   
 

 
 

… Nieuwe koning is Jos Coppens, 
hij brengt hier een toost uit met de 
erewijn.  

 
 

Iets voor in de Nieuwsbrief  
van De Gildetrom? 

Stuur het in !!! 
nieuwsbrief@degildetrom.nl 

 
 

 

Fietstochtje 
 

 
 

Wintelre – Het is goed toeven op 
het terrein van Gilde OLV en de H. 
Willibrordus na het jaarlijkse fiets-
tochtje. En… verfrissend!  

 
Nieuwe koning 
 

 
 

Aarle-Rixtel – Kailey Gruijters 
schiet zich op 23 augustus tot 
koning van het Onze Lieve Vrouwe 
Gilde met het 65e schot.  

 
 

Heb jij al iets voor de nieuwsbrief 
ingestuurd? Doen! 

nieuwsbrief@degildetrom.nl 
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Geen viering met gilde-eer,  
maar met een gildetintje 

 

 

 

 
 

Soest – Een delegatie van het 
Groot Gaesbeeker Gilde is aan-
wezig in de kerk, waar de gilde-
kaars wordt ontstoken ter nage-
dachtenis aan de overleden gilde-
leden en vrienden.  
 
Voor de vijfde maal koning 
Laarbeek – De nieuwsbrief van het 
Sint Leonardusgilde Donk meldt 
ons, dat Mario van den Elsen voor 
de derde keer achter elkaar en 
voor de vijfde keer koning is van 
het gilde.   
 
 

IN MEMORIAM  
 

 

Jan  
Schoofs (88) 
Gildebroeder  
St. Antonius en 
St. Nicolaas 
Groeningen.  
 

 
 

Piet van Rooij 
Gildebroeder 
Heilig Kruis 
Gerwen. 
 
 
 

 

Theo van der 
Paalen (84) 
Gildebroeder Sint 
Jan Baptista 
Leenderstrijp. 
 
 
 

 
 
 

 

AGENDA KOMENDE 
GILDEN ACTIVITEITEN 

 

 

Het is mogelijk komende gilden 
activiteiten, die buiten de agenda van de 
NBFS vallen, in de nieuwsbrief te 
plaatsen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


