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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen) 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 

Kermiskoning en koningin 
 

 
 

Reusel –  De gelukkigen zijn; bij 
de heren Twan Lavrijsen en bij de 
dames Moniek Verhagen. 
 
 
Vendelgroet voor oudste 
inwoner  
 

 
 

Boekel – Harrie Hanenberg is 105 
jaar geworden! Gilde Sint Agatha 
bracht hem een vendelgroet. 
 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 

 
Aankomst bevrijdingsvuur 
 

 
 

Asten - 19 september is het bevrij-
dingsvuur bij het gemeentehuis in 
aanwezigheid van meer dan 100 
gildbroeders uit Kring Peelland 
aangekomen…  
 

 
 

De burgemeesters van de Peel-
landgemeenten ontstaken hun 
toortsen … 
 

 
 

…en de gilden droegen die uit 
naar hun gemeenten in de vier 
windstreken van Peelland. 
 
 
Heb jij iets voor de Nieuwsbrief? 
Stuur het in! 
nieuwsbrief@degildetrom.nl   
 
 
 

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

 
Bestuurswisseling 
 

 
 

Lieshout -  Mark Lommen is 
benoemd tot staande deken (voor-
zitter) van het Sint Servatiusgilde. 
Willem van Pelt blijft hoofdman 
van het gilde.  
 
Nieuwe koning  
 

 
 

Loon op Zand – Jos van der 
Velden is bij het 205e schot de 36e 
koning geworden van Gilde Sint 
Hubertus. 
 
Ere deken 
 

 >>>> 
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Loon op Zand – Gildebroeder 
Johan Bruurmijn is in het zonnetje 
gezet voor zijn jarenlange inzet 
voor het gilde Sint Hubertus. Het 
zilveren schild als eredeken is dan 
ook zeer verdient. 
 

 
Jubilaris 
 

 
 

Wintelre – 22 oktober is Roel 
Spanjers zestig jaar gildebroeder 
van het gilde van OLV. en de H . 
Willibrordus. Roel en To gefelici- 
teerd!!!!! 
 
 
Commissio Mixta 
Al meer dan 500 gildebroeders en 
gildezusters hebben de enquête 
van de Commissio Mixta ingevuld. 
Jij ook? 
Zo niet, doe dat dan vandaag nog 
via deze link, want ook jij hebt 
ongetwijfeld een mening, ideeën 
en ervaringen over de relatie 
tussen kerk en gildewezen. Van 
jouw kennis maken we graag 
gebruik! 
Je kunt de enquête geheel 
anoniem invullen en je doet er de 
leden van de Commissio Mixta 
een groot plezier mee.  
En ontvang je liever een papieren 
versie, laat het de 
federatiesecretaris weten via 
secretariaat@schuttersgilden.nl ! 
 
 
 
 
 
 

AGENDA KOMENDE 
GILDEN ACTIVITEITEN 

 

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

 

 

 

Varkenschieten 

Zondag 3 november 2019  

Aanvang 12.30 uur 

op het schietterrein achter de  
St.-Janskapel, Kapelstraat 15  
in Leenderstrijp. 
Inloten kan van 11.30 uur tot 12.30 
uur op het schietterrein. 
 
Wij verzoeken u tijdig aanwezig te 
zijn bij het inloten, zodat de 
wedstrijd ook daadwerkelijk om 
12.30 uur kan beginnen.  
 
Let op!!! Er kunnen maximaal 50 
loten per persoon, per boom 
gekocht worden! 
 
Loten à € 1,50 

 
 

 
 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1W27fPiz0dPRZiHIT6iKLAtYVtfjdLErcD0PU3XqhMMU/edit

	op het schietterrein achter de
	St.-Janskapel, Kapelstraat 15
	in Leenderstrijp.

