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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen)
Nieuwe gildeleden

Schijndel – Gilde Sint Catharina
en Barbara Het gilde heeft vijf
nieuwe leden ingeboond en geïnstalleerd.
Gouden jubilarissen

Herinneringsschild voor
hoofdman

Vught – Sint Catharinagilde Bert
Kluytmans is gehuldigd voor zijn
50-jarig lidmaatschap.

Erehoofdman stopt na 38 jaar

Maren-Kessel – Sint Lambertusgilde Lambert van den Berg heeft
zijn erehoofdmanschap overgedragen aan….

Bestuursoverdracht

Jan van Oorschot, die benoemd is
tot zijn opvolger….

Oisterwijk – Sint-Sebastiaangilde De twee volgende gildebroeders zijn gehuldigd:
Jo Scholtze….

Veldhoven – Sint Ceciliagilde
Jan Heeren en Frans Mennen
hebben hun functie van hoofdman
en dekenschrijver overgedragen.

en Peter Swinkels.

Leestafelabonnement
Het is belangrijk dat
schuttersgilden zich presenteren
in de maatschappij.
Weet jij dat er een
leestafelabonnement is van
slechts vijf euro per jaar ?
Wil jij meer informatie ?
Stuur dan een mail naar:
secretariaat@degildetrom.nl

en is ingevendeld.
(Fotografie: Anita Steenbekkers)

Heb jij iets voor de Nieuwsbrief?
Stuur het in!
nieuwsbrief@degildetrom.nl

Nieuwe hoofdman

Secretariaat De Gildetrom
Peter Lathouwers
secretariaat@degildetrom.nl

ATTENTIE!!!!!

Martien
Verberne (92)
Gildeheer Onze
Lieve Vrouwe
Aarle-Rixtel.

Cees
Hereijgers
(93)
Gildebroeder
Sint Bavo
Rijsbergen.

(Foto: Anita Steenbekkers)

Maren-Kessel – Sint Lambertusgilde Jan van Schijndel is benoemd tot hoofdman.
Bestuurswisseling

IN MEMORIAM

Het NBFS geweerschiettoernooi
van 1 september 2019 wordt
gehouden bij het Gilde Sint
Antonius-Sint Sebastiaan
Udenhout i.p.v. bij het Gilde Sint
Joris Nieuwkuijk.
Pas dit in je agenda aan.
Frans Vriens
Lichtprocessie

=================================

AGENDA KOMENDE
GILDEN ACTIVITEITEN
Het is mogelijk komende gilden activiteiten,
die buiten de agenda van de NBFS vallen,
in de nieuwsbrief te plaatsen.
=================================

Wij wensen u een fijne
carnaval!

Knegsel – Gilde St. Monulphus
en Gondulphus
Jos Verstijnen is gekozen tot
dekenschrijver….
(Foto: Jaap van den Broek)

Soest – Groot Gaesbeekergilde
Het patroonsfeest van Sint Aechten is gevierd op het feest van
Maria Lichtmis.

Jij hebt toch ook iets voor de
Nieuwsbrief?
Stuur het in!
nieuwsbrief@degildetrom.nl

…. en Ger van de Ven tot
rentmeester.
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