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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen) 
 

 
 

Nieuwsbrief 

 
 

 
 

Gildebroeder Antoon Snijders is  
60 jaar getrouwd met zijn Nolda… 
 
 

 
 

…Het Gilde St.Barbara en St.Lucia 
Uden heeft hen op die dag 
gefeliciteerd en een vendelgroet 
gebracht… 
 
 

 
 

…Beiden waren aangenaam 
verrast.  
 
 
 
 

 

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 
 

 

 

Veghelse kruisboogschutters op 
de eerste plaats 
 

 
 

In de regionale kruisboogwedstrij-
den in Nuland zijn twee eerste 
prijzen behaald door de Veghelse 
schutters van het Sint Barbara 
Gilde. Het zijn Gertjan Centen in 
de C-klasse (foto boven) en Moreno 
Geurden in de jeugdklasse. (foto 
onder) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

In het magazine 
De Gildetrom vindt u de 

uitgebreide verhalen.  
Een jaarabonnement 

kost € 10,00. 
Aanmelden bij: 

secretariaat@degildetrom.nl 
 

 
 

 

Jaarvergadering Gilde  
St. Monulphus & Gondulphus 
 

 
Frits van Beers 

 

Op maandag 19 februari is de 
Algemene Ledenvergadering ge-
houden van het Knegselse Gilde. 
Er moeten 3 stemronden gedaan 
worden voor diverse nieuwe 
functies in de overheid…. 
 

 
Ger van de Ven 
 

…Er kan medegedeeld worden dat 
de overheid naar ieders tevreden-
heid wordt voorgezet in een nieu-
we zetting.  
Frits van Beers, eerste deken is 
aftredend maar herkiesbaar, en is 
herkozen.  
Ger van de Ven, tweede deken, is 
aftredend en niet herkiesbaar. Hij 
wordt door hoofdman bedankt met 
een fles Nipperke…. 
 
 

 

Iets voor in de Nieuwsbrief  
van De Gildetrom? 

Stuur het in !!! 
nieuwsbrief@degildetrom.nl 
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Jaarvergadering Gilde  
St. Monulphus & Gondulphus (vervolg) 
 

 
Stephan Lemm 
 

…Stephan Lemm is voorgedragen 
als nieuwe tweede deken en wordt 
door alle aanwezigen benoemd in 
zijn nieuwe functie. 
Henk Janssen is voorgedragen als 
nieuwe opgaande deken. Ook hij 
wordt door alle aanwezigen be-
noemd in zijn nieuwe functie. 
 

 
Henk Janssen 
 
 
Potgrond actie 
De leden van het Gilde Sint 
Monulphus & Gondulphus gaan in 
Knegsel weer huis-aan-huis pot-
grond verkopen. Deze potgrond 
komt van het plaatselijke 
tuincentrum en dus zijn er veel 
partijen goed mee op het einde 
van de dag. Maar het belangrijkste 
is toch dat het Gilde van de winst 
weer veel mooie dingen kan gaan 
doen het komende jaar. 
 
 
 
 
 
 

Heeft u nieuws voor de Nieuwsbrief 
van De Gildetrom? 

Stuur het per mail naar: 
nieuwsbrief@degildetrom.nl 

 

 
 
 

 

IN MEMORIAM 
 

 
Ruud  
Schneiders (82) 
Gildebroeder 
Sint Joris Tilburg. 
 
 
 
 
 

 
Nellie van 
Nunen (89) 
Gildezuster 
Sint Joris 
Udenhout. 
 
 
 
 

 
 

Tiny  
Beekmans (84) 
Gildebroeder,  
erelid 
Sint Ambrosius  
Haarsteeg. 
 
 
 
 
Jan Centen (77) 
Eredeken  
St. Antonius-, 
St. Sebastianus-, 
en Heilig 
Sacramentsgilde 
Beugen. 

 
 

Jac  
Peeters (78) 
Gildebroeder 
Sint Joris – Sint  
Barbara 
Maarheeze. 
 
 

 
 
Tiny  
Nijssen (85) 
Gildebroeder, 
Oud-Seizoen 
Deken  
Sint Jan Baptist 
Duizel. 
 
 

 
 
 
 

 
Cees  
van Doorn (83)  
Gildebroeder, oud-
koning 
Groot Gaesbeeker-
gilde Soest. 
 
 
 

 
Twee ereleden benoemd bij  
Sint Jorisgilde Someren 
 

 
 
Tijdens de Algemene Jaarvergade-
ring van het Sint Jorisgilde Some-
ren zijn de gildebroeders  
Sjef Hurkmans (foto boven) en  
Rinie van Doorn (foto onder) 
benoemd tot erelid. Zij zijn beiden 
bijna 60 jaar lid van het gilde. 
 

 
 
 
Gratis af te halen: 
Thijn van de Sande uit Veghel 
heeft nog Gildetrommen liggen van 
1987 t/m 2007. Er ontbreken 
enkele nummers. Wie kan hij blij 
maken? Bel hem maar… 
Telefoon:  073 6566117 
 
 

 
 
 
 

 

Secretariaat De Gildetrom 
Peter Lathouwers 

secretariaat@degildetrom.nl 
 

 


