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Nieuwsbrief 

 
Gouden gildejubileum voor 
Gerard Moonen  
Tekst en foto: Miriam van Heeswijk. 
 

 
 

Udenhout - zondag 3 juni is een 
prachtige dag om Gerard Moonen 
in het zonnetje te zetten. Op deze 
heugelijke dag is het namelijk 50 
jaar geleden dat hij lid wordt van 
het Sint Antonius en Sint 
Sebastiaan gilde, Udenhout. In die 
50 jaar heeft hij hier al vele mooie 
herinnering (onder andere als 
standaardruiter) mogen maken 
samen met zijn vrouw Jo. Met een 
prachtige speld en een vendel-
groet wordt hij gefeliciteerd door 
zijn gildebroeders en zusters.  
 
Succesvolle kringgildedag voor 
het gilde Sint Jan Baptista 
Tekst en foto’s: Mariëlle van Hooff. 
 

 
 

Leenderstrijp - zondag 3 juni 
vindt voor de 76ste keer de kringgil-
dedag van Kring Kempenland 
plaats. Evenals vorig jaar vindt het  

 
weer plaats rondom het Evoluon in 
Eindhoven. 
 

 
 

Het gilde uit Leenderstrijp neemt 
ook deel aan de diverse wedstrij-
den. Zo krijgt het gilde een derde 
prijs voor haar algehele presen-
tatie tijdens de optocht. Bij het 
groepsvendelen behaalt men een 
eerste prijs.  
 
 

 
 

Marije van Velthoven wordt eerste 
bij het individueel bazuinblazen. 
Wilco Dielis wordt met het 
geweerschieten kampioen, en 
behaalt Harry Bax een eerste prijs 
op het onderdeel personeel.  
Bij de tentoonstelling krijgt het 
gilde een eerste prijs op het 
onderdeel ‘mooiste gildetradities in 
beeld’.  
  
 

 

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 
 

		
Toon Cooijmans schiet zich 
koning 
Tekst: Leo Verspaget.  
Foto: T. Van Vijfeijken. 
 

	
	

Eeneind-Opwetten - zaterdag  
2 juni heeft Toon Cooijmans de 
vogel er af geschoten en is hij de 
nieuwe koning van het Sint Anto-
niusschut geworden. Tevens is 
Willy Smits gevendeld omdat hij de 
beste schutter is van 2018. 
	
Burgemeester Weterings  
geïnstalleerd als ere-hoofdman 
Tekst en foto: Miriam van Heeswijk. 
	

	
	

Udenhout - zaterdag 9 juni 2018 
is een memorabele dag voor zowel 
het Sint Antonius Sint Sebastiaan-
gilde als burgemeester Theo 
Weterings. Hij wordt geïnstalleerd 
als ere-hoofdman. Na het uitspre-
ken van de belofte verrast de 
nieuwe ere-hoofdman de aanwe-
zige leden door zijn schietkwa-
liteiten te tonen. We kijken terug 
op een bijzonder dag. 
	
	

U heeft toch ook een berichtje voor de 
Nieuwsbrief?  Stuur het in! 

nieuwsbrief@degildetrom.nl 
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Nieuwe schutsboom voor gilde 
Tekst: Harm Tiersma.  
Foto: Sjanien van de Leeuw. 
 

 
 

Onder het toeziend oog van het gilde 
zegent pastor Frans As de nieuwe 
schutsboom. 
 

Meerveldhoven - Het Sint Lam-
bertusgilde heeft een nieuwe 
geweer schutsboom gerealiseerd. 
Deze is net op tijd klaar om er het 
driejaarlijkse konings schieten op 
te houden. Nadat het gilde drie 
maal om de boom getrokken is, 
om hem van kwade geesten te 
bevrijden, heeft pastor Frans As 
hem gezegend. 
 
Jeugdlid Daan van de 
Huijgevoort brengt vendelgroet 
Tekst en foto: Ton Roovers. 
 

 
 

Hoogeloon - zondag 10 mei 
brengt jeugdlid Daan van de 
Huijgevoort in Oss een vendel-
groet aan pastoor Roland Kersse-
makers, eredeken van het Sint 
Jorisgilde. Hij viert aldaar zijn 25-
jarig priesterjubileum. Het gilde is 
op uitnodiging met 30 gildebroe-
ders afgereisd naar Oss. 
 

 

Secretariaat De Gildetrom 
Peter Lathouwers 

secretariaat@degildetrom.nl 
 

 

Mariaviering in de Sint Jan 
Tekst: Mia Meijer.  
Foto’s: Theo Kandelaar. 
 

 
 

Den Bosch - Zaterdag 19 mei 
hebben de gilden St. Antonius en 
St. Catharina uit Nistelrode en St. 
Barbara en St. Lucia uit Uden de 
Mariaviering in de Sint Jan opge-
luisterd. 
 

 
 

Na de viering is er een vaandel-
groet gebracht bij het beeld van 
Maria en buiten een vendelgroet 
aan het Broederschap. 
 
Nieuwe koning en koningin in de 
Eikelaar 
Tekst en foto: Miriam Pijnenburg.  
 

 
 

Udenhout - zaterdag 9 juni vindt 
het jaarlijkse koningschieten in de 
Eikelaar plaats. Onder leiding van 
het Sint Antonius Sint Sebastiaan 
gilde strijdt men om de fel begeer-
de titels: koning en koningin van 
de Eikelaar. Bij de heren is het de 
heer Doomen, die na 83 schoten 
de koningsvogel naar beneden 
haalt. 

De dames wagen zich aan een 
potje jeu de boules. Het is 
mevrouw Van Erp die zich komend 
jaar koningin van de Eikelaar mag 
noemen. Zichtbaar ontroerd 
ontvangen de koning en koningin 
van de Eikelaar de vendelgroet ter 
felicitatie.  
 
Sint Odulphusgilde heeft nieuwe 
koning  
 

Best - Maandag 18 juni viert het 
Sint Odulphusgilde haar jaarlijkse 
gildedag. Dit jaar staat deze in het 
teken van het koningschieten dat 
traditioneel om de drie jaar plaats-
vindt.  
 
 

 
 

De nieuwe koning (l.) is door Hopman 
Klaas Bergman als koning 2018-2019-2020 
geïnstalleerd. 
 

Het is uiteindelijk Henk van Kuik 
die de vogel op de 28 meter hoge 
boom vol weet te raken en de titel 
van de vorige koning, Ben v.d. 
Laar overneemt.  
 
Sint Odulphusgilde huldigt 
jubilarissen 
 

 
 

De gehuldigden van het Sint Odulphus-
gilde, v.l.n.r. Jan der Kinderen, Jan v.d. 
Sande, Charles Sol en Piet van Beeren-
donk. 
 

Best - Op de jaarlijkse gildedag 
van het Sint Odulphusgilde, Best 
zijn dekenschrijver Jan der 
Kinderen, 50 jaar lid, en gildebroe-
der Piet van Beerendonk, 40 jaar 
lid, door kringvoorzitter Bert van 
der Staak onderscheiden. De 
dekens Charles Sol en Jan v.d. 
Sande, die jarenlang deel van de  
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overheid uitmaakten, zijn door 
hopman Klaas Bergman tot 
eredeken benoemd. 
 
Derby bij buurtgilde 
Tekst en foto’s: Karin van Esch. 
 

 
 

Vessem - op het groot gildefeest 
bij het Sint Lambertusgilde staat 
het Gilde van OLV en de Heilige 
Willibrordus uit Wintelre klaar om 
te vertrekken voor de optocht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het gilde van Wintelre onder het 
Vessemse lover. 
 
Ravelijn heropend 
Tekst: Rob van Hal. 
 

 
 

Bergen op Zoom - zaterdag 23 
juni is het Gilde Sint Sebastiaan 
Bergen op Zoom en Borgvliet op 
het gerestaureerde Ravelijn op 
den Zoom om het met een spe-
ciale	vendelgroet te heropenen. 
De tekst van het vendelgebed was 
door dichteres Rianne Acda aan-
gepast met behoud van de traditie. 
 

 

Met deze heropening is het 
historische Ravelijn terug in de 
thuisbasis van het Gilde. 
 
Odulphusgilde heeft beet 
 

Best - Ook dit jaar is het Sint 
Odulphusgilde te gast op de vis-
vijver van gildebroeder Piet Goe-
vaers. Een plezierig uitje voor het 
gilde, om nu eens ieders capaci-
teiten op ander een gebied te 
meten.  
 

 
 

Na een spannende strijd is het 
oud-koning Ben v.d. Laar die als 
winnaar uit de bus komt. Trots kan 
deze de kanjer van een prijs uit 
handen van Piet Goevaers in 
ontvangst nemen.   
 
Jeugdmonumentendag voor 
basisscholen 
Tekst: Rien de Krom 
 

Bergen op Zoom - De Jeugdmo-
numentendag is een activiteit voor 
groep 6 van alle basisscholen. Er 
worden weer verschillende monu-
menten opengesteld, waarbij de 
jeugd kan kennismaken met de 
geschiedenis van hun gemeente. 
 

 
 

Echter, er is één voorwaarde ge-
steld, iedereen moet in middel-
eeuwse klederdracht verschijnen. 
Er is ook een middeleeuwse 
jaarmarkt op de binnenplaats van 
het Markiezenhof. Het Sint Sebas-
tiaangilde levert op haar manier  
ook een bijdrage. Zij bezoekt  
vooraf de deelnemende scholen.  
 

De kinderen maken dan kennis 
met het gilde, het ontstaan er van 
en hoe zij zich presenteren in de 
hedendaagse tijd.  
 
Team groenvoorziening 
Tekst en foto’s: Karin van Esch. 
 

 
 
Wintelre - Het team groenvoorzie-
ning van het Wintelrese gilde van 
OLV .en de H. Willibrordus zorgt 
ervoor dat de toegangsweg naar 
onze gildelocatie er weer pico bello 
bij ligt. Op de foto hierboven de 
laan met de zg. Koningsbomen. 
 

 
 

Ook achter onze Neerhoeve wor-
den de hagen gewassen, gescho-
ren en geknipt. 
 
IN MEMORIAM  
 

Corrie 
Wehmeijer-
Zwanenburg 
(92) 
Koningin Sint 
Joris en Sint 
Sebastiaan     
Berkel-Enschot 

 
 

Harrie Das (76) 
Gildebroeder 
OLV en Heilige 
Willibrordus 
Wintelre. 
 
 

 
 
 
 

Heeft u iets voor de Nieuwsbrief? 
Stuur het in! 

     nieuwsbrief@degildetrom.nl  
 

 


