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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen) 
 

 
 

Nieuwsbrief 

 
 

 
 

Niels Swinkels heeft zich koning 
geschoten van  

Gilde Sint Barbara en Sint Lucia 
Uden. 

 

 
 

Gilde Sint Jan Baptista 
Leenderstrijp heeft onder prachtige 

weersomstandigheden haar 
jaarlijkse varkenschietwedstrijd 

gehouden. 
 

 
 

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 
 

 
 

Heeft u nieuws voor de Nieuwsbrief 
van De Gildetrom? 

Stuur het per mail naar: 
nieuwsbrief@degildetrom.nl 

 

 

 
 

Twee hoge onderscheidingen voor 
gildebroeders Sint Catharina 

Helmond.   
Eef Luyben (l.) is bevorderd tot 

Officier in de Nobele Orde van de 
Papegaay en Frank Koolen (r.) 
kreeg de gouden medaille met 

Papegay. 
 

 

 
 

Ad van den Elzen van  
Gilde Sint Barbara en Sint Lucia  
Uden heeft de zilveren medaille 

van de Orde van "de nobele 
Papegay" ontvangen. 

 
 

Keizer Piet 
van Erp van 
het Sint-
Jorisgilde 
Geffen 
ingezegend  
door 
gildeheer 
pastoor 
David van 
Dijk. 

 
 

 

 
 

Jos Beerens Ere-Deken  
Sint Antonius Abt Liempde. 

 
 

 
 

Gilde Sint Mondulphus en 
Gondulphus Knegsel organiseerde 

voor de laatste keer de 
Hemelvaarts/zomermarkt  

in Knegsel. 
 
 

 
 

Jan Kemps is gehuldigd voor zijn  
65-jarig gildebroederschap van het 

Sint-Catharinagilde Tongelre. 
Van Kring Kempenland krijgt hij de 

gouden rozet uitgereikt. 
Door het eigen gilde is Jan 

benoemd tot eredeken. 
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Tijdens het Hoofdmannenberaad 
van de 22 gilden van Kring 

Peelland, gehouden op  
16 november in Someren,…. 

 

 
 

….. hebben de gilden, in 
werkgroepen, ideeën en  

verwachtingen doorgesproken 
betreffende de toekomst van het 

gildewezen…..  
 

 
 

….. De inhoud van de nota  
“een Modern gilde in de  

21e Eeuw “ was daarbij het 
uitgangspunt.  

 
 

 

In het magazine 
De Gildetrom vindt u de 

uitgebreide verhalen.  
Een jaarabonnement 

kost € 10,00. 
Aanmelden bij: 

secretariaat@degildetrom.nl 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Op het koningsfeest van Gilde 
Sint Catharina en Barbara 

Schijndel ging het gilde 
met tromgeroffel en bazuingeschal  

naar de woning van de 
Gildekoning Mari van Heesch.  

Daar werd  Mari een vendelgroet 
bebracht. 

 

 
 

Het koningspaar Mari en Ria van 
Heesch 

 

 
 

Gildebroeder Frans Mennen is   
40 jaar lid van het  

Gilde Sint Caecilia Veldhoven.  
Hij zit 30 jaar in het bestuur en is 

20 jaar vendelier. 
Al met al een reden hem te 
huldigen met een gouden 
kringonderscheiding van  

Kring Kempenland. 
 
 

 
 
 

Het Sint Catharinagilde Vught 
vierde haar Teerdag met…. 

 

 
 

…. een Koninklijke onderscheiding 
voor hoofdman Bert Kluytmans, 

Lid in de  
Orde van Oranje Nassau …. 

 

 
 

…. huldiging Leo van Kuijk met zijn 
40-jarig lidmaatschap…. 

 

 
 

…. de aanbieding van een nieuw 
koningsschild door 

koning Frank van Wetten…. 
 

 
 

… huldiging Thijn van de Sande 
met zijn 60-jarig lidmaatschap…. 

 



 

                                                                                       

3 

 
 

….huldiging Bert Lamboo,  
Toon van Hoogwaarden en  

John van den Wittenboer met hun 
25-jarig lidmaatschap. 

 
 
 

---------------------------------------------------------- 
 

Gilde Sint Catharina  
Den Dungen…. 

 

 
 

….huldigt Ton Smits met zijn  
40-jarig hoofdmanschap en 

benoemt hem tot erehoofdman.  
Namens Ton en Sjaan Smits 

iedereen heel hartelijk dank voor 
alle cadeaus, bloemen en 

toespraken…. 
 

 
 

….huldigd Eeg van Helvoort met 
zijn 40-jarig lidmaatschap. 

Een bloemenhulde is er voor  
Huub van Alebeek, 65 jaar lid en 

Frans van Ewijk, 55 jaar lid…. 
 
 
 

 

Iets voor in de Nieuwsbrief  
van De Gildetrom? 

Stuur het in !!! 
nieuwsbrief@degildetrom.nl 

 

 
 

 

Secretariaat De Gildetrom 
Peter Lathouwers 

secretariaat@degildetrom.nl 
 

 
 

 
 

….na 40 jaar draagt Ton Smits 
(links) het hoofdmanschap over 

aan Cor van Ewijk…. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….bij de jaarlijkse onderlinge 

competitie, kruisboog en geweer is 
Cor van Ewijk  

de totaalwinnaar geworden. 
 
 
 

IN MEMORIAM 
 
Frans  
van Rooij (81) 
Gildebroeder/ 
standaardruiter. 
Sint Servatius 
Lieshout 
 

 
 

Janus  
Rijkers (84) 
Gildebroeder  
Sint Sebastiaan 
Borkel. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Anneke van de 
Laar (85) 
Gildezuster 
Sint Joris 
Gemert. 
 
 

 
 

 

AGENDA KOMENDE 
GILDEN ACTIVITEITEN 

 

 
Het is mogelijk komende gilden 
activiteiten, die buiten de agenda van 
de NBFS vallen, in de nieuwsbrief te 
plaatsen.  
 
Sint Sebastiaangilde Borkel 
Woensdag 27 december 2017, 
derde kerstdag. 
Open Nederlands Kampioenschap 
Klepschieten opgelegd. 
Op gildeterrein van het 
gilde, Dorpsstraat 17a  Borkel. 
Inschrijven vanaf 9.30 uur. 
Voor inlichtingen 06-51611895. 
 
 

 
 

Omdat het 
decembernummer 

achteraf verschijnt, 
wil ik u namens de 
hele redactie alvast 
hele fijne feestdagen 

toewensen en een goed 
begin van 2018! 


