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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen) 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 

Jubilarissen 
Soerendonk – Door corona is er 
dit jaar geen kermis en geen 
traditionele Ommeganck door het 
dorp met het Sint Jansgilde. Maar 
wel leden die 70 jaar lid zijn en dat 
wil men niet vergeten.  
 

 
 

Een delegatie van het bestuur, 
district en Kring gaan op bezoek bij 
Keizer Jo Feijen en Peer Maas. Zij 
worden op gepaste wijze gehul-
digd.    
 
Even wennen… 
 

 
 

Wintelre - Het is wel even wen-
nen, de schutterij-activiteiten wor-
den weer hervat bij het Onze Lieve 
Vrouwe en Heilig Willibrordusgilde.  
  

 
 
 
 

 

Installatie wachtende keizer 
 

 
 

Heeze – Vanwege het overlijden 
van keizer Jan van Lierop op 4 
januari van dit jaar, is wachtende 
keizer van het Sint Jorisgilde Wim 
Snoeijen, zondag 5 juli als nieuwe 
keizer geïnstalleerd.  
(Foto: HBL Fotografie) 

 

Een bijzonder patroonsdag voor 
Sint Jorisgilde 
 

Budel – Door de versoepeling van 
de coronamaatregelen per 1 juli, 
komt er weer een mogelijkheid om 
op gepaste wijze het patroonsfeest 
te vieren, en wel op 5 juli.  
 

 
 

Er worden jubilarissen gehuldigd. 
Voor hen en koningsparen wordt 
een vendelgroet gebracht.  

 
Iets voor in de Nieuwsbrief  

van De Gildetrom? 
Stuur het in !!! 

nieuwsbrief@degildetrom.nl 

 
 

 

Nieuwe koning 
 

 
 

Budel –  Martin Horst schiet zich 
met het 119e schot voor de vierde 
keer tot koning van het Sint Joris-
gilde. Op foto het koningspaar Martin en 

Saskia Horst.   
 
Kazuifel voor gilde 
Udenhout – Frank van Loon heeft 
het Gilde Sint Antonius Sint Sebas-
tiaan een kostbaar geschenk aan-
geboden. Het gilde is voortaan in 
 

 
 

Kazuifel voorzijde 
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bezit van een eigen kazuifel, die 
onze gildeheer mag dragen tijdens 
gildeplechtigheden. Wij zijn hier als 
gilde erg vereert mee en dankbaar 
voor. 
(Fotografie: Willy Vriens)   
 

 
 

Kazuifel achterzijde 

 
Verdediging koningstitel 
 

 
 

Oerle – Koning Jarno Schoonen 
verdedigt zijn titel op 29 augustus 
2020 bij het Sint Jansgilde. Vanwe-
ge corona gaat de verschieting op 
24 juni niet door. De Sint Janstros-
sen zijn wel gezegend.   

Kleurrijkste club van 
Vijfheerenlanden 
Vijfheerenlanden – Er zijn maar 
weinig verenigingen waarbij kruis-
boogschieten en vendelzwaaien tot 
de belangrijkste activiteiten beho-
ren en die hun geschiedenis tot de 
veertiende eeuw terug kunnen 
voeren.  
 

 
 

Het Schuttersgilde Sint Martinus en 
Sint Antonius in Lexmond en Hei- 
en Boeicop is één van de meest 
opvallende ‘clubs’ in deze gemeen-
te…  
Het complete verhaal is te lezen in nummer 
2020/3 van het magazine De Gildetrom.   

 
Wisselschild  
Leenderstrijp – De jeugd van Sint 
Jan Baptistagilde strijdt op 10 juli 
om de Pastoor de Vrieswissel-
schild en…  
 

 
 

Rosanne van Hooff mag nu het 
schild een jaar lang dragen.   
 

 

Jeugdkoning 
Budel – Rena Teeuwen heeft de 
Pastor Roeswisselschild veroverd. 
Hiermee mag zij zich een jaar lang 
jeugdkoning noemen van het Sint 
Jorisgilde.  
 

 
 

Onder toeziend oog van Europakoning Leo 
Niessen krijgt Esther het wisselschild 
opgespeld door haar moeder Esther.   

 
Eindelijk weer schieten 
Eindhoven/Tongelre – Na vier 
maanden kan eindelijk op 15 juli 
weer een begin gemaakt worden…  
 

 
 

…met het schieten op het schiet-
terrein van het Sint Catharinagilde 
Tongelre. Dit alles wel op gepaste 
afstand. De 55+ seniorenclub 
opent de eerste activiteit.    
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25 Jaar actief voor het gilde  
 

 
 

Budel –  De heren Sil Cox en Jén 
Adams zijn maar liefst 25 jaar ver-
bonden met het Sint Jorisgilde. Zij 
zijn hierom gehuldigd.     
(Foto: Fred Vliegen)  

 
Verlichting voor  
Jeu de Boulesbanen 
 

 
 

Uden – Ook in coronatijd wordt bij 
het gildehuis van Sint Barbara en 
Sint Lucia op gepaste afstand hard 
gewerkt…  
 

 
 

… Er is een geul gegraven voor 
een kabel naar de Jeu de Boules-
banen voor verlichting. Het resul-
taat mag er zijn.    
 

 

Blijde gebeurtenis 
 

 
 

Uden – De vaandrig van het Sint 
Barbara en Sint Luciagilde, Janine 
en haar man William, zijn op 7 juli 
verblijd met de geboorte van hun 
zoon Kai.   
 
Sobere Teerdag 

 
 

 
 

Knegsel – Gilde Sint Monulphus & 
Gondulphus houdt op sobere wijze 
haar Teerdag met een eucharistie-
viering in de dorpskerk. De gebrui-
kelijke rituelen zijn tot een latere 
datum uitgesteld. 
 

IN MEMORIAM  
 

 
Tiny  
Brekelmans (84)  
Gildebroeder  
Sint Joris Bladel.  
 
 
 

 
 

 
Guus  
de Backer (72) 
Gildebroeder Sint 
Joris Hoogeloon.  
 
 
 

 
Frans  
Paridaans (74) 
Erehoofdman Sint 
Sebastiaan Lage 
Mierde. 
 
 

 
Odi  
Bouwmans (76) 
Eredeken Heilig 
Bloedsgilde 
Boxmeer.  
Oud-voorzitter 
Kring Land van 
Cuijk.   
 

 
Ad  
van de Wouw (66) 
Keizer Sint 
Ambrosius Lage 
Mierde.  
 

 
 
 

 

Christ  
van Pelt (68) 
Gildebroeder Sint 
Odulphus Best.  
 
 
 
 
 

 
 

Heb jij al iets voor de nieuwsbrief 
ingestuurd? Doen! 

nieuwsbrief@degildetrom.nl 
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