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We feliciteren de jubilarissen, winnaars en nieuwe leden van harte! 
 

 

 

Nieuwsbrief 

  

Gildenieuws…  
 

Maandelijkse contactdag 
Heeze – Zondag 5 februari 2023, vindt 
de eerste contactdag weer plaats bij 
het Sint Jorisgilde. Ondanks het frisse 
weer is er veel belangstelling om te 
schieten. Men schiet met het groot en 
klein gildegeweer op houten puisten.  

 
De uitslagen zijn als volgt:  
Groot geweer: 
1.Gerard Bernards 
2.Stephan Nuijts 
3.Jan Bijnen 
Klein geweer: 
1.Hettie Heinemans 
2.Gerard Bernards 
3.Stephan Nuijts 
4.Hettie Heinemans 
We kunnen terugzien op een leuke 
contactdag.  

 
 

 
 
 

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 

 
 

 
Nieuwe hoofdman gilde 

 
Schijndel – Marco Verbakel-
Steenbakkers is tijdens de Algemene 
jaarvergadering geïnstalleerd als 
hoofdman van Gilde Sint Catharina en 
Barbara.    
       
Nieuwe gildebroeder 

 
Boekel – Tijdens het patroonsfeest van 
de Heilige Agatha, 5 februari, is Ron 
Dobbelaar beëdigd als volwaardig lid 
van gilde Sint Agatha. 
                                   

Jubilarissen  
 

Groot Gaesbeeker Gilde 

 
Soest – Tijdens de jaarvergadering 
van het Groot Gaesbeeker Gilde, 15 
februari, zijn vier korpsleden gehuldigd 
vanwege hun jubileum.                    >>> 
 

  
Vlnr: Dennis Hilhorst (penningmeester 
en jarenlang tamboer), Toon van Doorn 
(vendelier) en Rob Schalkx (bazuinbla-
zer) 25 jaar lid. Vendelier Gerard van 
Dorresteijn 40 jaar lid. Ze zijn in het 
zonnetje gezet door ouderman Kees 
Wantenaar, geheel rechts.  
 

In Memoriam 
 

Gerrit van den 
Hurk (79) 
Gildebroeder Onze 
Lieve Vrouwe en 
Heilige Willibror-
dus, Wintelre. 
† 15 januari 2023.  
 
 

 
Louis  
Fransen (87) 
Gildebroeder Sint-
Jansgilde, 
Soerendonk. 
† 1 februari 2023.  

 
 
 
Arnold  
Verstegen (85) 
Gildebroeder Sint 
Agathagilde, 
Boekel. 
† 6 februari 2023. 
 

 

 
Tinus van  
den Berg (85) 
Erelid van 
verdienste Gilde  
St. Jan Baptista 
Leenderstrijp 
† 22 februari 2023 
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