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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen) 
 

 
 

Nieuwsbrief 

 
Rectificatie! 
Ook bij de nieuwsbrief worden foutjes 
gemaakt, dat is menseigen. In de 
vorige editie van augustus staat op 
pagina 1 bij Schutterskoning het ver-
keerde gilde uit Loon op Zand ver-
meld. Sint Jorisgilde moet zijn: 
Sint Hubertusgilde!  Mijn excuus 
hiervoor.   
 
 
Schutterskampioenen 
 

 
 

Vught – Het Sint Catharinagilde 
heeft twee nieuwe kampioenen. 
Schutterskampioen: Jos van 
Gogh. Anny Heessels de LAS 
wisselschild. De prijzen zijn door 
hoofdman Bert Kluytmans uitge-
reikt. 
 

 
 
 
 
Heb jij iets voor de Nieuwsbrief? 
Stuur het in! 
nieuwsbrief@degildetrom.nl   
 
 
 

 
Nieuwe koning 1 
Lieshout – Eerste deken, Gerard 
Verhoeven schiet zich bij het 80e 
schot tot koning van het Sint 
Servatius Gilde.  
 

 
 

V.l.n.r. Koningspaar Henjo en Gerard 
Verhoeven, Leon van Loon. 
 
Proost op gildehuis 
 

 
 

Gemert – Na ruim vijf maanden is 
Grand Cafe De Keizer, het gilde-
huis van het Sint Antonius en Sint 
Sebastianusgilde heropend. En 
daar is op gedronken! 
 
Koning der koningen 2019 
 

 
 

Budel – zondag 8 september heeft 
De Schut van Buul weer het jaar-
lijkse festijn georganiseerd. De 
deelnemers zijn vereeuwigd voor 
het schepenhuis… 
 
 
 

 
 

 
 

…Het koningspaar van Sint Catha-
rina Tongelre is er ook bij. 
(Fotografie: Luc Compen) 
 
Nieuwe koning 2 
 

 
 

Wintelre – Harrie van Loon is met 
het 116e schot koning geworden 
van het Gilde Onze Lieve Vrouwe 
en de H. Willibrordus. 
 
 
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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Gouden kroontje 
 

 
 

Wintelre – Tijdens de teerdag van 
het Gilde OLV en de H. Willibror-
dus, wordt het "gouden kroontje" 
opgespeld bij Gerrit van den Hurk 
vanwege zijn 50 jarig lidmaat-
schap.  
 
Eerste vrouwelijke koning 
 

 
 

Valkenswaard – Het Sint Nico-
laasgilde heeft voor het eerst in 
ruim 400-jarig bestaan een dame 
als koning: Arianne Dijkema-
Bogers. 
 
Zestig jaar gildebroeder 
 

 
 

Wintelre - Roel Spanjers, diaman-
ten lid van het gilde OLV. en de H. 

Willibrordus geflankeerd door zijn 
eveneens stralende vrouw To 
tijdens het koningschieten. 
 
Gildedag Schijndel groot succes 
 

 
 

Schijndel – De kringdag van 
Dommelgroep op de gildeaccom-
modatie van Gilde Sint Catharina 
en Barbara is heel goed verlopen. 
 

 
 

 
 
Kermiskoning 
 

 
 

Oss – Emma van Schijndel is 
kermiskoning geworden van het 
Sint Sebastiaangilde. 
 
 
Jij hebt toch ook een berichtje voor 
de Nieuwsbrief?  Stuur het in! 
nieuwsbrief@degildetrom.nl 
 

Brabants kampioen(en) vendelen  
 

 
 

Beugen – Lambert Essers (81), 
St. Antonius-, St. Sebastianus- en 
H. Sacramentsgilde, is kampioen 
in de vaandelklasse 50+ met acro-
batiek. De jeugdgroep van Beugen 
is ook kampioen! 
 
Paul Wonders weer koning Sint 
Barbaragilde 
 

 
 

Veghel – Hij wist met het 95ste 
schot het laatste stukje van de 
houten vogel naar beneden te 
schieten.  
 
Zilverenpijlverschieting 
 

 
 

Bergen op Zoom – De verschie-
ting, gehouden op het vestingwerk 
Ravelijn op den Zoom is gewon-
nen door het Koninklijke Sint Se-
bastiaansgilde uit Essen.  
 
Open Gilde Doe Dag 2019 
Bergen op Zoom – De  Open Gilde 
Doe Dag op het Ravelijn op den Zoom 
is georganiseerd door het Schutters- 
gilde St.Sebastiaan Bergen op Zoom & 
Borgvliet. De opbrengsten zijn over-
handigd aan WiBoz.                          >>> 
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De overhandiging van de cheque. 
 
Nieuwe koning 3 

 

Laarbeek – 
Mario van den 
Elsen is voor de 
derde achter-
eenvolgende 
keer koning van 
Gilde Sint Leo-
nardus Beek. Hij 
wordt in de loop 
van het komend 
jaar tot keizer 
gekroond. 
 

 
Overhandiging sponsorgeld van 
Fietste Mee aan Zonnebloem 
 

 
 

Laarbeek – Het bedrag is over-
handigd aan de vier verenigingen 
in Beek en Donk, Aarle-Rixtel, 
Lieshout en Mariahout. Gilde Sint 
Leonardus Beek  organiseerde dit 
evenement. 
 
Nieuwe koning 4 
 

 >>>> 

>>> 
Eindhoven/Tongelre – Het Sint 
Catharinagilde heeft een nieuwe 
koning in de persoon van Willie van 
Zwam. Hij weet voor de derde keer 
deze titel te behalen.  
 
Nieuwe koning 5 
 

 
 

Schijndel – Ben v/d Rijdt is koning 
geworden van het Sint Catharina 
en Barbaragilde. 
 
Koninklijke onderscheidingen 
 

 
 

Schijndel – Leo Telgenkamp en 
Jo v/d Boogaard, beiden lid van 
het Sint Catharina en Barbara-
gilde, hebben uit handen van 
burgemeester Kees van Rooij een 
koninklijke onderscheiding 
gekregen. 
 
Burgerkoningin 
 

 >>>> 

Wintelre – Op een mooie zondag-
middag schiet Mieke Klessens zich na 
het 114 schot tot de nieuwe 
burgerkoningin van het Wintelrese 
gilde...... Mieke hartelijk gefeliciteerd!!!! 
 
Kermis aanzeggen 
 

 
 

Aarle-Rixtel – Zeven gildebroe-
ders van het Gilde Sint Margaretha 
tijdens het jaarlijkse aanzeggen 
van de kermis… 
 

 
 
 
Kampioenen 
 

 
 

L.: Rick van Berkel en r.: Kevin Breedveld 
 

Nistelrode – Het Sint Antonius-
Sint Catharinagilde heeft weer 
twee kampioenen; Rick van Berkel 
is Gildeprins en Gildekampioen 
geworden, en Kevin Breedveld 
Schutterskoning. 
 
 
Jeugdprins 
Vorstenbosch – Bram Somers 
heeft zich tot Jeugdprins 
geschoten van het Sint Antonius 
Abtgilde. 
(Foto Bram op volgende bladzijde.) 



 

 
 

Nieuwsbrief De Gildetrom september 2019 

 

                                                                         

4 

 
 

Bram Somers. 
 
Schutterskoning 
 

 
 

Paul Heerkens met zijn vrouw Patricia. 
 

Vorstenbosch – Paul Heerkens is 
schutterskoning van het Sint Anto-
nius Abtgilde.  
 
Brabants kampioen 
 

 
 

Vorstenbosch – Maarten Derks, 
Mieke van der Heijden en Maarten 
Hoefs zijn kampioen groepstrom-
men geworden bij het federatie-
toernooi in Lage-Mierde. 
 
 
 
Vergeet je niet een berichtje voor 
de Nieuwsbrief in te sturen? 
nieuwsbrief@degildetrom.nl 
 
 

Winnaar PS trofee 
 

 
 

Wintelre - Dre Vosters (met nieuwe 
bril!) is er winnaar van geworden bij 
het OLV en H. Willibrordusgilde. 
 
Kermiskoningen 
Berlicum – hoofdman Henk 
Kappen is kermiskoning van het 
Sint Jorisgilde. Tineke Pennings is 
burgerkoningin… 
 

 
 

 
 

… Beschermvrouwe Klaartje 
Wedemeijer kermiskoningin.  
 
 
 
IN MEMORIAM  
 

Tiny  
van Bilsen (82) 
Gildezuster, oud-
koningin Sint 
Joris Tilburg. 
 
 

 

Foppe Douwe 
de Lang (83) 
Gildebroeder 
Sint Anna 
Nuenen-Dorp. 
 
 

 
Jan  
Michiels (88) 
Gildebroeder, 
eredeken en 
ouderling  
Sint Joris 
Hoogeloon.  
 

 
Riet  
van de Wiel - 
van Balkom (86)  
Gildezuster Sint 
Antonius en Sint 
Sebastiaan 
Haaren.  
 
 

 
 
 
 

AGENDA KOMENDE 
GILDEN ACTIVITEITEN 

 

Het is mogelijk komende gilden 
activiteiten, die buiten de agenda 
van de NBFS vallen, in de 
nieuwsbrief te plaatsen.  
 
Najaar schietwedstrijd  
om mooie vleesprijzen.   
 
Zondag 13 oktober 2019 
Aanvang 13.00 uur. 
Inschrijven vanaf 11.00 uur.  
Bij het Sint Jorisgilde Heeze, 
gildeterrein “De Santen”,  
Sint Jorispad 2 Heeze. 
 

Loten à € 1,--  
 

Er wordt geschoten met groot 
gildegeweer kal. 12 en het klein 
gildegeweer kal. .22  op de vogel 
(puist). 
 
Ook wordt er geschoten op de 
Brabantse wip. 
(mag met eigen geweer) 
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Geweren en munitie zijn aanwezig. 
Informatie bij Jan van Lierop 040-
2261968 / Rens Guitjens 06-
23738910. 
Er wordt geschoten onder de 
voorwaarden van het Sint Jorisgilde 
Heeze. 
Legitimatiebewijs of KNTS pas is 
verplicht. 
 
================================ 
 
Herfstwandeling Wintelre   
Zondag 27 oktober 2019    
 
DOE JE MEE ? 
 
Starttijden zijn: 
20 km vanaf 8.00 tot 9.00 uur 
12,5 en 15 km vanaf 8.00 tot 10.00 uur 
5 en 7,5 km vanaf 9.00 tot 12.00 uur 
 
Inschrijven: Gildehuis 
Hemelrijksestraat Voor meer 
informatie: 0634921198 
of  www.wintelre.info 

 
 
 
 

 


