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We feliciteren de jubilarissen, winnaars en nieuwe leden van harte! 
 

 

 

Nieuwsbrief 

  

Gildenieuws…  
 

Nieuwjaarsreceptie 
Heeze – Het 
Sint Jorisgilde 
houdt deze op 
8 januari in het 
gildepalviljoen 
“De Santen”. Er 
wordt terugge-
keken op het 
afgelopen jaar. 
Ook schiet men 
schiet om de 
Jan Cuijten Bo-
kaal, waarvan 

Stephan Nuijts de winnaar wordt.  
De beste schutter van 2022 is Renno 
Guitjens, hij krijgt een jaar lang het 
wisselschild in bezit.  
 

 
Renno Guitjens met wisselschild  
“de beste schutter’.  
 

 
De gildezusters. 
 
 
 

 
 

Nieuwe hoofdman 

 
Enschot-Heukelom – Het gilde St. 
Joris & St. Sebastiaan heeft Jeroen 
Bierens als nieuwe hoofdman. 
 
 

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 

 
 
Teerdag 2023 

 
Udenhout - Tijdens de Jaarlijkse 
Teerdag van het Gilde Sint Antonius-
Sint Sebastiaan op 21 Januari, bren-
gen de vendeliers een vendelgroet 
voor de bewoners van verzorgings-
tehuis de Eikelaar. 

 
Naamdagviering 
Bergen op Zoom en Borgvliet – Dit 
wordt zondag 22 januari j.l. gevierd 
door Schuttersgilde Sint Sebastiaan in 
een drukbezochte Sint Gertrudiskerk.  
                                                    >>>>>  

 
 

 
Het Sint Sebastiaangilde in vol ornaat. 

 
Nieuws van de NBFS 
Den Bosch - Een afvaardiging van het 
nieuwe bestuur van de NBFS stelt zich 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
provincie voor aan de commissaris van 
de koning, Ina Adema. Toepasselijk is 
het kunstwerk "Vendel" op de achter-
grond.   

 
 
 
Nieuwjaarsreceptie  
Groot Gaesbeeker gilde 

 
Soest – Op 9 januari houdt het Soester 
Gilde haar nieuwjaarsreceptie in het 
gildehuis waarin de ouderman een 
toost uitbrengt op dit teerjaar met veel 
gilde-activiteiten.  

 
 
 
Heeft u al een abonnement op de 
nieuwsbrief? Nee? Wel doen hoor! 
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Afscheid pastor 

 
Soest – Zondag 29 januari 2023 neemt 
de HH Martha & Mariaparochie in de 
Petrus en Pauluskerk afscheid van 
pastor Mauricio Meneses. Aan het 
einde van de viering wordt de pastor 
overvendeld als dank voor zijn betrok-
kenheid bij het gilde tijdens de vie-
ringen, de installatie van nieuwe 
gildebroeders en het vrijen van de 
vogel voor het koningsschieten.  

 

Jubilarissen  
Sint Antoniusschut  

 
Nuenen/Eeneind Opwetten – Het is 
wel weer even geleden maar toch… 
Vlnr.: Frans van Geelkerken 25 jaar, 
Leo Lijten 50 jaar en Paul Kemper 40 
jaar.  
 

Sint Sebastiaan  

 
Oudenbosch – Jac Wagemakers  
40 jaar. 
 
 
Je kan altijd een abonnement op de 
Nieuwsbrief nemen! 
Doen hoor! 

 

 

Voor u gelezen 
Een nieuwe rubriek? Ja, het is misschien leuk 
om nieuwtjes van gildekringen uit de media 
beknopt in deze nieuwsbrief op te nemen. Zo 
blijft men op de hoogte van wat er zich in de 
Brabantse gildekringen afspeelt. Stuur uw 
krantenartikelen, als u wilt, naar de redacteur 
van de nieuwsbrief. Hieronder alvast een 
voorproefje. 
 

Kring Kempenland 
Sint Annagilde Nuenen-Dorp 
Ronde de Linde, 12 januari 2023 
Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a  

Nieuwjaarsfeest bij St. Anna Gilde 
Nuenen-Dorp 
De nieuwjaarsreceptie wordt zondag 8 
januari geopend met een nieuwjaars- 
wens door de kapitein (voorzitter). Na 
een korte terugblik op het afgelopen 
jaar wordt vooruitgekeken naar het net 
begonnen jaar. Een jaar dat, zoals er 
het zich nu naar laat uitzien, weer in 
volle omvang kan plaatsvinden. Een 
hoogtepunt zal zeker het koningschie-
ten in september zijn.     
 
Sint Antoniusschut Eeneind Opwetten 
Rond de Linde, 12 januari 2023 
Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a  

Jo Arts terrein overgedragen aan de 
Sint Antoniusschut 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1 
januari draagt het bestuur van de 
Stichting Gemeenschapshuis Eeneind 
het Jo Arts terrein officieel over aan de 
schut. Dat gebeurt symbolisch door de 
overhandiging van de sleutels door 
Frans Wouters, voorzitter van de 
stichting aan Willie van der Heijden, de 
terreinbeheerder van de Sint Antonius-
schut.       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Memoriam 
 

Gerrit van  
Ginkel (75) 
Gildebroeder Sint 
Antoniusschut 
Eeneind-
Opwetten. 
† 14 oktober 
2022.  
 
 

 
Adrie van de 
Reep (69) 
Deken-vaandrig 
Gilde Sint 
Sebastiaan 
Oudenbosch.  
† 16 december 
2022.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


