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We feliciteren de koningen, jubilarissen en winnaars van harte!
Kermistoernooi
Boekel – Zaterdag 31 juli is bij gilde
Sint Agatha het jaarlijkse Kermistoernooi kruisboogschieten verschoten.

Nieuwe koning 2

Nieuwe koning 3
Heeze – Jan Bijnen is koning
geworden van het Sint Jorisgilde.

De 10 prijswinnaars met als vijfde van links
Jac Gerrits uit Groeningen die het zilveren
kampioenschild wint.

Nieuwe Koning 1
Zeelst – Maandag 2 augustus schiet
John van Boekel zich al met het
twintigste schot tot koning van het
Onze Lieve Vrouwe Gilde.

Jan Bijnen, drie jaar koning.

Jubilarissen
Nuenen – Sint Antoniusschut Eeneind/Opwetten heeft een nieuwe
koning in de persoon van Hans
Weijnen.

Heeze – Pieter-Jan Cuijten en Rens
Guitjens zijn beide 40 jaar lid van het
Sint Jorisgilde.

Unicum bij gilde
Eeneind-Opwetten
Vendelhulde voor de nieuwe koning: Vlnr:
kapelaan Jeroen Beekman, koning John van
Boekel en burgemeester Marcel Delhez.

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

Rens Guitjens, 40 jaar lid.

V.l.n.r. hoofdman Dré Bemelmans, Henk
Raaymakers, Jan Jansen en Hans Weijnen.

Nuenen - Bij het Sint Antoniusschut
zijn onlangs drie nieuwe schutsbroeders geinstalleerd. Wie dat zijn?
Zie foto hierboven.

Iets voor in de Nieuwsbrief
van De Gildetrom?
nieuwsbrief@degildetrom.nl
Pieter-Jan Cuijten, 40 jaar lid.

Sint Jorisgilde 25 jaar jong

Nieuwe koning 4

Sint-Oedenrode – Op 21 augustus
heeft het Sint-Jorisgilde in eigen kring
het 25-jarig bestaan gevierd sinds de
herleving.

40 jaar keizer

Soest – Bij het Groot Gaesbeekergilde is vendelier Jeroen van Hamersveld gildekoning 2021 geworden.
(Foto: Jaap van den Broek, Gilde Soest.)

Nieuwe koning 5
Nieuwe koning 6

Udenhout – 31 augustus 2021 is Wil
van der Laak veertig jaar keizer van
het Sint Antonius Sint Sebastiaan
gilde. Een dag eerder krijgt hij een
vendelgroet van zijn gilde.

Toch nog droog oefenen

Vught – Zaterdag 28 Augustus schiet
Bert Lamboo zich tot koning van het
Sint Catharinagilde.

Wintelre - Omdat het grasveld achter
de haag van het Sint Willibrordusgilde nogal nat is oefenen een viertal
vendeliers maar op de jeu de boulesbaan.

Het Laswisselschild
Vught – Vier gildezusters van het
Sint Catharinagilde strijden om het
schild. Harriette van Rixtel strijkt met
de eer. Op de foto Harriette met
koning Bert Lamboo.

Heb jij al iets voor de nieuwsbrief
ingestuurd? Doen!
nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Udenhout – Frans Manni is koning
geworden van het Sint Antonius Sint
Sebastiaangilde.

IN MEMORIAM
Frans
Booms (83)
Gildebroeder Sint
Catharina
Eindhoven/Stad.

Pierre
Panken (92)
Ereraadsheer
Sint Jan Baptist
Duizel.

Jullie kunnen altijd kopij insturen voor de
nieuwsbrief! Doen!
nieuwsbrief@degildetrom.nl

Nieuwe koning 7

Aarle-Rixtel – Giedo van Stiphout is
de nieuwe koning van het Sint Margarethagilde.

Nieuwe koning 8

Udenhout – Gilde Sint Joris heeft
een nieuwe koning: Mart van Raak.
(Foto: Mart van Raak met Leny Slaats.)
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