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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen) 
 

 
 

Nieuwsbrief 

 
Gouden gildebroeder 
 

 
 

Heeze - Jan van Lierop jr. is gehul-
digd voor vijftig jaar lidmaatschap 
bij het Sint Jorisgilde. 
 
Nieuwe koningin 
 

 
 

Geffen – Zonder ook maar één 
keer mis te schieten, is Connie van 
der Dussen de nieuwe koningin 
van het Sint-Jorisgilde. 
 
Schutterskoning 
 

 
 

Loon op Zand – Bij het Gilde Sint 
Joris zijn de winnaars: Jos van der 
Velden, koning opgelegd; Rob 
Bonninga, koning vrijehand (foto); >  

 
>Johan Coomans de 
doorgaanbreker.  
 
Gildehuis heropend 
 

 
 

Berlicum – Burgemeester Han 
Looijen heeft het gerenoveerde 
gildehuis van het Sint Jorisgilde 
heropend….  
 

 
 

Het gerenoveerde gildehuis in Berlicum. 
 

 
 

…. Ook is het nieuwe zomertenue 
gepresenteerd. 
 
 
 
Secretariaat De Gildetrom 
secretariaat@degildetrom.nl 
 
 

 
Winnaars in Aarle-Rixtel 
 

 
 

Aarle-Rixtel – Toon Thijssen is 
voor de tweede achtereenvolgen-
de keer koning geworden van het 
Sint Margarethagilde en Gerard 
Maas wint de Bavariabeker voor 
het OLV-gilde. 
 

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

 
 

Linden – Bij het Sint Antonius- en 
Mariagilde heeft Mariëtte Pingen 
van het OLV-gilde Holthees zich 
tot kringkoning geschoten.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

Nieuwsbrief De Gildetrom augustus 2019 

 

                                                                                       

2 

Alsnog een vendelgroet 
 

 
 

Gemert – De uitgestelde vendel-
groet van het Sint Antonius en Sint 
Sebastianusgilde aan de twee 
eredekens Lau Huijbers en Theo 
van den Elsen, is op 21 juli alsnog 
gebracht. 
 
Op bezoek in Polen 
 

 
 

 
 

Wintelre – Op uitnodiging van een 
Poolse gildebroeder, die bij een 
Brabants bedrijf werkzaam is, 
bracht het gilde van OLV en de 
Heilige Willibrordus een bezoek 
aan het Poolse Dolsk. 
 
Nieuws van het Groot 
Gaesbeeker gilde 
 

 
 

Soest - Gildekoning Frank Spijker 
is de gildekoning van 2019…  
 

 
 

… Is een nieuwe gildeboom op het 
gildeterrein gezegend… 
 

 
 

… En het nieuwe gildevaandel, ge-
maakt door Joke Willigers, ook 
gezegend. 
 
Nieuwe keizer en koning 
 

 
 

Westelbeers – Het Sint Sebas-
tiaangilde heeft een nieuwe keizer 
en koning, Frans Wilborts (l.) en 
Yordy Evers (r.). 
 
IN MEMORIAM  

 
Toon van der 
Linden (69) 
Schutsbroeder, 
vaandrig, oud-
koning Sint Anto-
nius Eeneind-
Opwetten.  
 

 

Fien van  
Kessel (87) 
Gildezuster Sint 
Joris Gemert. 
 
 
 
 

 
Loek van de 
Wal (93) 
Erelid Sint 
Sebastiaan 
Oirschot.  
 
 
 
 
Ruud van der 
Linde 
Hoofdman, oud-
koning Sint 
Antonius-Sint 
Catharina 
Nistelrode. 
 

 
Fons 
Douenburg (66) 
Gildebroeder, 
alferis Sint Joris 
Rijsbergen. 
 

 
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 

 
 

AGENDA KOMENDE 
GILDEN ACTIVITEITEN 

 

 
Het is mogelijk komende gilden 
activiteiten, die buiten de agenda 
van de NBFS vallen, in de 
nieuwsbrief te plaatsen.  
 
Kermisactiviteiten op zaterdag  
7 september 2019 bij het  
Sint Leonardusgilde Beek en 
Donk, met o.a.:  
                                                 >>> 
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>>> 
-Traditioneel koningsschieten; 
-Jeugdgeweerschieten; 
-Kermiskoning(in) en 
koningskruisen.  
 
Het programma is als volgt: 
13.00 uur: ontvangst van de gasten 
op ’t Wipke. Het is dan nog mogelijk 
koningskruisloten te kopen.  
13:15 uur Aanvang koningsschieten.  
Als de vogel gevallen is wordt de 
nieuwe Koning geïnstalleerd.  
+/- 15.30 uur: Jeugdgeweerschieten 
met luchtbuks. Leeftijd xx – 17 jaar. 
Koningspaar 2018 – 2019.  
16.00 uur: koningskruisen schieten. 
Kruisloten moeten voor 15.30 uur 
gekocht zijn.  
18.00 uur: kermiskoning(in) 
schieten. Iedereen vanaf 18 jaar 
mag hieraan meedoen. 
 
 
 
 
 

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


