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Nieuwsbrief 

 

Gildebroeders en gildezusters, 
2020 is een raar jaar geworden door de uitbraak van 
Covid-19, wereldwijd. De eerste golf van maart is een 
spannende periode, deze gaat door goede naleving 
van de maatregelen voorbij. Ook de gilden houden 
zich strikt aan de regels. Men krijgt weer wat meer 
bewegingsvrijheid en worden wat losser. Hierdoor 
starten de gilden ook weer voorzichtig hun activitei-
ten. We hebben het de afgelopen maanden in de 
nieuwsbrieven kunnen waarnemen, dit alles met 
inachtneming van de coronaregels.  
Het magazine van De Gildetrom verschijnt, ondanks 
de geringe kopij, toch nog met twee interessant 
nummers. En het derde ‘crisisnummer’ komt er aan. 
Alle hulde aan de redactieleden, die er toch iets van 
weten te maken!  
 
Jammer genoeg slaat de tweede golf ongenadig toe 
en komt het gildeleven opnieuw noodgedwongen stil 
te liggen. Waardoor, begrijpelijk, weer geen verslagen 
gemaakt worden. Ik ben me ervan bewust dat niet 
ieder gilde een bijdrage naar de nieuwsbrief stuurt, 
maar deze keer komt er dan ook helemaal niets 
binnen. Alleen droeve IM-berichten. 
 
Nu de feestdagen voor de deur staan zullen ook deze 
op een gepaste manier gevierd moeten worden. Geen 
grote familiebijeenkomsten enz.  Dat is best pijnlijk. 
Zoals het met eerdere feestdagen dit jaar is gegaan, 
zo zal het ook nu weer zijn. 
Gildebroeders en gildezusters, we zullen er doorheen 
moeten. Ons geduld wordt erg op de proef gesteld, 
mensen houdt moed en blijft gezond!  
 
Rest mij jullie allen toch een Zalig Kerstfeest en een 
goede start van 2021 toe te wensen.  
En… blijf als het mogelijk is kopij insturen. 
 
Peter van Kuijen, 
redacteur Nieuwsbrief De Gildetrom.  
 

 
 
 

 
 

 

IN MEMORIAM  
 

Antoon Snijders (93) 
Gildebroeder Sint Barbara en  
Sint Lucia Uden. 
 
 
 
 
 

 
 
Willem Roijackers (72) 
Gildebroeder Sint Willibrordus Bakel. 
 
 
 
 
 

 
Willem Vos (88) 
Gildebroeder Sint Antonius Abt 
Nuland. 
 
 
 
 
 

 

Evert Vos (71) 
Gildebroeder Cloveniers of Schutterye 
tot Grave. 
 
 
 
 
 
 

 

Jos Verstappen (66) 
Gildebroeder Sint Catharina en 
Barbara, Geldrop. 
 
 
 
 
Jan Verwijmeren (76) 
Gildebroeder Sint Jan Wernhout. 
 
 


