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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen) 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 

Van de redactie 
Ik wil iedereen alvast een goed 
2021 toewensen. Moge het jaar 
ons brengen wat we ervan ver-
wachten en dat het leven weer een 
normaal verloop krijgt. Houdt 
moed en blijf gezond! 
 

Deze maand december worden bij 
de nieuwsbrief ineens 54 nieuwe 
abonnees aangemeld. Dat is niet 
niks, we zijn er blij mee. Het zijn 
allemaal gildebroeders van het 
Sint Catharinagilde Eindhoven-
Stad. De redactie heet jullie van 
harte welkom in de lezerskring.   
 

De nieuwsbrief is bedoeld als 
voorbode, met in het kort nieuws, 
waar later in het magazine van De 
Gildetrom uitgebreider op wordt 
ingegaan. Voor mededelingen van 
belang is er ook ruimte. 
 
Afgelasting 
Het is misschien overbodig dit te 
melden, maar het secretariaat van 
de Bond van Schuttersgilden Kring 
Kempenland laat weten dat de 
Kringdag van 2021 in Leende niet 
doorgaat. Ook de vrije gildedag in 
Oerle gaat niet door. Jammer, 
maar het zij zo.  
 
Kerstsfeer in Wintelre 
 

 
 
 

 

Wintelre – De vendeliers van het 
gilde  Onze Lieve Vrouwe en de 
Heilige Willibrordus voorzien met 
veel kunst en vliegwerk de es-
doorn voor de Willibrorduskerk van 
sfeervolle kerstbollen. Zulke diens-
ten verzorgen wij graag in deze 
donkere dagen. 
 

 
 

Zie hier het resultaat in de avond-
schemering! Wij wensen iedereen 
een voorspoedig 2021.  
 

Iets voor in de Nieuwsbrief  
van De Gildetrom? 

nieuwsbrief@degildetrom.nl 
 
 

Nieuwe hoofdman 
schuttersgilde Boxtel 
 

 
 

Boxtel – De leden van het schut-
tersgilde Sint-Barbara en Sint-Joris 
kiezen Guus Eltink tot nieuwe  
 

 

hoofdman. Hij treedt in de voet-
sporen van Jacques Habraken, die 
sinds de heroprichting in 1996 
voorzitter is van de broederschap 
en eind maart overlijdt aan het 
coronavirus.  
 
Jubilarissen worden verrast 
Veghel – Vier gildebroeders van 
het Sint Barbaragilde krijgen on-
verwacht bezoek van het gilde. Dit 
vanwege het feit dat zij 40 jaar 
gildelid zijn.  
 

 
 

Piet van Melis, Gertjan Centen, 
Jan Hazelberg en Jan Janssen 
worden op gepaste afstand aan 
huis gehuldigd.   
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Nieuwjaar…  
 

 
 

Wij wensen u alle goeds 
voor 2021 

Gilde St.Barbara en St.Lucia  
Uden 

 
 
 
 
 

Heb jij al iets voor de nieuwsbrief 
ingestuurd? Doen! 

nieuwsbrief@degildetrom.nl 
 

 
 

 
 

Een kerstgroet uit Stiphout 
 

 
 
 
IN MEMORIAM  
 

Toon van 
Engelen (87) 
Gildebroeder 
Sint Catharina en 
Barbara Geldrop. 
 
 

 
Anna  
Bouw (100) 
Gildezuster Sint 
Joris Gemert. 
 
 
 
 

 
Netty 
Hogedoorn – 
Verhallen (98) 
Gildezuster Sint 
Antonius-Sint 
Sebastiaan 
Udenhout. 
 
 
 

 

Peter van 
Breugel (63) 
Gildebroeder/ 
Jonge Deken 
Sint Joris 
Berlicum. 
 

 

Coert J.J.  
van Ee (66) 
Gildeheer Sint 
Martinus en Sint 
Antonius 
Lexmond Hei- en 
Boeicop. 
 
 
 
Wiel Peerlings 
(88) 
Gildebroeder 
Sint Jans 
Soerendonk. 
 
 
 

 
 
 

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 
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