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Blijf gezond en houd moed!!!
Iets voor in de Nieuwsbrief
van De Gildetrom?
nieuwsbrief@degildetrom.nl

Penning van Verdienste
Boekel - De
gildeheer
van het Sint
Agathagilde
Boekel, diaken Henk
van Thiel,
kreeg de
penning van
de gemeente Boekel.

Gildeheer
Sint-Oedenrode – Pastoor Robert
van Aken is geinstalleerd als
gildeheer van het Sint Jorisgilde.

Vlnr.: Hoofdman Henk Quinten, keizer
Frans van den Oever, gildeheer Robert
van Aken en koning Piet van Heesch.

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

IN MEMORIAM
Peer
Kerkhofs (93)
Gildebroeder
Sint Joris
Reusel.

Tinie Aarts (91)
Gildebroeder
Sint Catharina
Tongelre.

Afscheid pastoor
Soest – Het Soester Groot Gaesbeeker Gilde is op 17 april jl. aanwezig bij het afscheid van emerituspastoor Wil Veldhuis (87).

Op verzoek van parochie en familie
begeleidt een delegatie van het
Soester Gilde de pastor naar zijn
laatste rustplaats.

Jan
Verhoeven (74)
Gildebroeder
Sint Catharina
en Barbara
Geldrop.

Cokkie van Thiel Martens (94)
Oud-koningin
Sint Joris
Gemert.

Koningsdag in Soest en
Soesterberg
Het Soester Gilde heeft verschillende bijdragen geleverd aan de
opening van deze dag.

De burgemeester werd
overvendeld als felicitatie aan…

… Koning Willem Alexander,
gevolgd door een vendelgroet.

Dat alles passend…

… binnen de vigerende regels.

Heb jij al iets voor de nieuwsbrief
ingestuurd? Doen!
nieuwsbrief@degildetrom.nl
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