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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen)
Nieuwe hoofdman

(Hoofdman Jan Lavrijsen (rechts) geflankeerd
door koning Marte van de Loo en Henk Coppens.)

Reusel – Jan Lavrijsen is gekozen als nieuwe hoofdman van het
Sint Jorisgilde.

Open Dagen

Bergen op Zoom – Tweede
pinksterdag luisterde het Sint
Sebastiaangilde de OpenKerkenDag in de St. Gertrudiskerk op met
een vendelgroet….

Erekoning

Liessel – Piet van den Boomen is
erekoning van het Sint
Hubertusgilde Liessel.
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…. Een week later presenteerde
het gilde zich bij de JeugdMonumentenDag met het handboogschieten.
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Reusel – Marte van de Loo is
koning van het Sint Jorisgilde.

Hoogeloon – Patrick Jacobs is de
komende 2 jaar koning van het
Gilde Sint Joris.

Jubilaris – 1

Alsnog gehuldigd

Reusel – Huub Schellekens is 40
jaar lid van het Sint Jorisgilde.

Bladel – Jan Wagemakers heeft
zich op de tweede zondag na
Pinksteren tot koning van het SintJorisgilde geschoten.
Hoogeloon – Omdat Ad Huijbers
op Sint Jorisdag met vakantie is,

wordt hij op 20 juni alsnog gehuldigd met zijn zilveren jubileum.

gemaakt met opdrachten in de
omgeving van Son en Breugel,
Nuenen.

Bert Mulder wisseltrofee
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Maarheeze – Piet Cox, Gilde St.
Joris-St. Barbara, is voor de
tweede achtereenvolgende keer
winnaar van de wisseltrofee.

Maarheeze – Toon Liplijn schiet
zich met het 136e schot tot koning
van gilde St. Joris - St. Barbara.
Gehuldigd

Vlierden – Peter van Otterdijk,
Sint Willibrordusgilde, is door de
boogcommissie gehuldigd bij zijn
beëindiging als voorzitter. Hij is
toegetreden tot het kringbestuur
van Kring Peelland.
Winnaars kruisboog

Fietstoertocht

Eindhoven/Tongelre – Het Sint
Catharinagilde heeft een fietstocht

Zomerkampioen

Meerveldhoven – Het Sint Lambertusgilde heeft tijdens de kermis
voor zomerkampioen geschoten.
Bart Mikkers is de winnaar.
Jubilaris – 2

Fietstochtje

Wintelre – De leden van het
O.L.V. en de H. Willibrordusgilde
zijn via de Oirschotse heide naar
het Sint Jorisgilde in Middelbeers
gefietst voor een gezellige verbroedering.

Secretariaat De Gildetrom
secretariaat@degildetrom.nl

Meerveldhoven – Het Sint Lambertusgilde heeft tijdens het traditionele kermisschieten Frans
Moolenaar gehuldigd met zijn 25jarig lidmaatschap.
Nieuwe koning – 5

Lieshout – Bij Sint Servatiusgilde
is de zomeravondcompetitie kruisboog afgesloten. Ad Vlemmix en
Arie van de Kimmenade zijn de
winnaars.
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Maren-Kessel
– Marcel van
Tuijl is voor de
tweede
achtereenvolgende keer
koning van het
Sint Lambertusgilde.

Heb jij iets voor de Nieuwsbrief?
Stuur het in!
nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Jeugdkoning

Wim Verkuijlen, Zilver met Bourgondische
Vuurslag…

Maren-Kessel - Lieke Steenbruggen is jeugdkoning van het Sint
Lambertusgilde. Zij neemt de titel
over van haar tweelingbroer Gijs.

Gemert – Frans van der Burgt
heeft zich voor de derde maal tot
koning geschoten van het Sint
Jorisgilde. Over twee jaar wordt hij
als keizer geinstalleerd.

Nieuwe Landjonker en
jubilarissen
Leo Telgenkamp, Zilver met Bourgondische
Vuurslag.

Nieuwe koning en ereschutter

Jubilarissen
Knegsel – Gilde sint Monulphus &
Gondulphus heeft zeven jubilarissen gehuldigd. Pieter Beerens,
Cor van der Heijden, Harrie van
der Heijden en Dinie Wouters, 25
jaar; Bart van Dillen, 40 jaar; Toon
Beerens en Jo Neutkens, 60 jaar.

Schijndel – Gilde Sint Catharina
en Sint Barbara heeft een nieuwe
Landjonker in de persoon van
Joop Steenbakkers…

…en drie leden krijgen voor hun
40-jarig lidmaatschap een kringonderscheiding.

Helmond – Eef Luijben is koning
van het Sint Catharinagilde, en
gildezuster Jolanda Kampert ereschutter.
Jo v/d Boogaard, Zilver…

>>>

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
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Jij hebt toch ook een berichtje voor de
Nieuwsbrief? Stuur het in!
nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Duizel – Jan van Heeswijk is
koning geworden van het Gilde
Sint Jan Baptist.

IN MEMORIAM
Harrie
Muskens (80)
Gildebroeder
Sint Bavo
Raamsdonk.
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