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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen)
Jubilarissen

Sint Maarten

Wij wensen U allen een goed en
gezond gildejaar 2019

Nieuwe overkapping

Maarheeze - Gilde Sint Joris - Sint
Barbara heeft een prachtige overkapping over haar terras gebouwd.
De groepen acht van de basisscholen, die met het gilde kennis
komen maken, genieten onder de
nieuwe overkapping van een versnapering en een drankje.

Moergestel - Het gilde Sint Catharina heeft drie jubilarissen gehuldigd, te weten Harrie Wolfs, Gust
van Haaren en Harrie van Haaren
voor hun respectievelijk 70, 60 en
40-jarig lidmaatschap.
Winnaars op een mooie zondag
Sint Martinus met bedelaar.

Pauselijke onderscheiding

Leo Peters (78), gildebroeder bij
Schuttersgilde De Oude
Schuts uit ’s-Hertogenbosch, is benoemd tot
Ridder in de Orde van
Sint-Silvester.
(Foto: Wim koopman)

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

Udenhout- Zondag 18 november
is het tijd voor het onderling afkampen bij het Sint Antonius Sint Sebastiaan Gilde Udenhout. Daarnaast wordt er fanatiek gestreden
om de Van de Voortbeker en de
Rijkerstrofee. Het is een middag
met veel winnaars!

Eindhoven/Tongelre - Het Sint
Martinusgilde heeft 11 november,
samen met Kring Kempenland,
vijf gildeleden gehuldigd.
Op de foto zien we vlnr: Frank Hilt,
regerend deken 40 jaar lid, Antoon
van de Nobelen 60 jaar lid ,Tonnie
van den Boomen 50 jaar lid, Ad
van den Dungen, vendelier 40 jaar
lid en Jan van Happen, schutter 25
jaar lid.

(Foto: Rudi van Liemde.)

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

De jubilarissen.

Secretariaat De Gildetrom
Peter Lathouwers
secretariaat@degildetrom.nl

Viering patronesdag

Clubkampioen 2018

Veghel – Na de gildemis,
8 december, in de Lambertuskerk
brengt het Sint Barbaragilde een
bezoek aan het Barbarakapel
achter in de kerk met een vaandelgroet.

Indoor jeugdtoernooi

Kerstverschieting

Boekel- Thijs Sanders is gehuldigd als beste schutter van gilde
Sint Agatha. Hij kreeg de "Jan
Biemans-trofee" omgehangen door
een familielid van Jan Biemans.

Eindhoven/Tongelre – Het sintCatharinagilde heeft 9 december
weer haar jaarlijkse kerstverschieting gehouden…

… tussen de buien door was het
droog. (Fotografie: Peter van Kuijen)

Oproep!
Het gilde uit Wintelre (KvO) wil
gaan proberen een bazuingroep
op te richten. Hiervoor zijn wij op
zoek naar oefen-bazuinen om te
zien of men aanleg daarvoor heeft.
Graag contact opnemen
met ben.vandenberk@online.nl

Heeft u iets voor de Nieuwsbrief?
Stuur het in!
nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Boxmeer - Dit toernooi is georganiseerd door het St. Antonius-, St.
Sebastianus- en H. Sacramentsgilde Beugen. Alle prijswinnaars
van harte gefeliciteerd.
Teerdag met koningschieten

Gouden gildebroeder

Vught – Tijdens de teerdag van
het Sint Catharinagilde is Henk
Heessels in het zonnetje gezet
voor zijn 50 jaar gildebroederschap.

Familie van Lanschot 100 jaar
Vught - Beschermvrouwe
Mevrouw M.M. Houben van
Lanschot is door het Sint Catharinagilde gehuldigd, omdat de
familie van Lanschot 100 jaar
onafgebroken de bescherming van
het gilde op zich genomen heeft.
(zie foto volgende kolom)

Nistelrode – Bij het Gilde St. Antonius Abt- St. Catharina heeft Jan
van der Avoort zich tot keizer geschoten. Gildezuster Antoinette
Merkx weet zich hierna tot koningin te schieten. Jeugdlid Kevin
Breedveld wordt de gildeprins en
schutterskoning is opnieuw Ronald
Spits.

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

IN MEMORIAM

Nieuw bestuurslid

Ontmoetingsdag voor
gildejongeren

Ad
Schaapsmeerders (80)
Oud-koning
Sint Joris
Tilburg.

Jan
van de Sande
(85)
Eredeken Sint
Odulphus Best.

Soest - Tijdens de Algemene
Ledenvergadering bij het Groot
Gaesbeeker Gilde, is Michel
Witkamp (r.) als bestuurslid
gekozen. (Foto: René H. M. van Hal)
Koning der koningen

Frans Rekers
(87)
Gildebroeder
Sint Ambrosius
Baardwijk.

Wim
van Loon (78)
Gecombineerde
functie dekenschrijver en rentmeester bij
Onze Lieve
Vrouw en de
Heilige Willibror-

Eindhoven/Stratum - 28 December is door de Klankbordgroep
Jeugd van Kring Kempenland de
zevende jaarlijkse ontmoetingsdag
gehouden. Het St.-Jorisgilde is
gastheer. ’s Middags is de jeugd
tot 16 jaar aanwezig. Er zijn maar
vier jeugdleden aanwezig. Zij hebben zij zich vermaakt met diverse
spelletjes.

Wintelre - Marcel van Hest, koning
van het OLV en de H. Willibrordusgilde, prolongeert zijn titel als
koning der koningen van de
gemeente Eersel. (Foto: Karin van Esch)
De beste wensen en een goed en

dus Wintelre.
Huub
van Alebeek
(84)
Gildebroeder
Sint Catharina
Den Dungen.

Frans
Dobbelsteen
(85)
Gildebroeder
Sint Hubertus
Loon op Zand
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gezond 2019 van het Wintelrese gilde.

ATTENTIE!!!
Gilden van Kring Kempenland
op de valreep van 2018 is ons
medegedeeld dat er weer een
kringredacteur gevonden is in de
persoon van Ton Steenbakkers.
Kringnieuws voor nummer 1/2019
kan tot 26 januari 2019 ingestuurd
worden. Wat na 26 januari
binnenkomt wordt bewaard voor
nummer 2/2019.
redactie.ke@degildetrom.nl

Vijftien jeugdleden van 16 jaar en
ouder, waaronder een zestal uit de
gildekringen Land van Cuijk en
Maasland, sluiten ’s avonds deze
ontmoetingsdag af. Onder het genot van een hapje en een drankje
wordt er vooral gebuurt, karaoke
gedaan en ‘gebierpongd’.

