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

 

 

Nieuwsbrief 

  

Gildenieuws…  
 

Noord-Brabantse Federatie van 
Schuttersgilden  
De algemene ledenvergadering van de 
NBFS heeft de wijzigingen van de sta-
tuten en het reglement goedgekeurd.  
De akte met de nieuwe statuten zijn op 
woensdag 12 oktober gepasseerd bij 
de notaris.  

 
Ondertekening van de akte door Jos 
Verbeeten, oud voorzitter en secretaris 
Annie Maas.  
 

Noord-Brabantse Federatiedag van 
Schuttersgilden  
Den Bosch - Zaterdagochtend 8 ok-
tober zijn de horecagelegenheden aan 
de Parade voorbereid op de komst van 
veel gildebroeders en gildezusters uit 
heel Noord-Brabant. De dag begint met 
een Eucharistieviering voorgegaan 
door bisschop monseigneur doctor 
Gerard de Korte. De Heilige Mis is 
georganiseerd door het Gilde Sint 
Antonius Sint Sebastiaan uit Gemert, 
die ook de vendelgroet op de Parade 
brengt.  

 

 

35 Vaandeldragers + 1 
Den Bosch – Zaterdag 1 oktober 
komen 35 vaandeldragers samen bij 
het Noord-Brabants Museum voor het  
verwelkomen van het schilderij “De 
Vaandeldrager” van Rembrandt van 
Rijn. 

 

 
Maandelijkse contactdag 
Heeze -  Zondag 04 december 2022 
vindt weer de maandelijkse contactdag 
bij het Sint Jorisgilde plaats. Ondanks het 
koude weer is er veel belangstelling.   
 

De uitslagen zijn: 
Groot geweer: 

1. Rens Guitjens 

2. Stephan Nuijts 
3. Hettie Heinemans 
4. Stephan Nuijts 

Klein geweer: 
1. Jan Bijnen 
2. Bert Gijsbers 
3. Els Bijnen 
4. Hettie Heinemans 
5. Jordi Rooijakkers 
6. Hettie Heinemans 

 
 

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 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Buiten is het koud…. 
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Hele fijne Kerstdagen, 

en voor 2023 veel geluk en 
gezondheid. 

Bestuur gilde St. Jan Baptista 
Leenderstrijp 

 

maar binnen lekker warm!  
 

Nieuws van…  

 
Op zaterdag 10 december worden drie  
nieuwe gildebroeders geïnstalleerd in 
aanwezigheid van het College van 
Meierijstad. Het gaat om Joop Callaars, 
Stephen Linscheer en Willem Sengers. 
Een deputatie van het bevriende Duitse 
Sankt Georgiusgilde uit Goch zal aan-
wezig zijn in de Lambertuskerk te 
Veghel. De pastor van het Duitse 
Gilde, Manfred Krause zal met de 
Veghelse pastoor, Ard Smulders de 
mis verzorgen.  
In het gerenoveerde gildehuis in 
Veghel zal de jaarlijkse Teeravond van 
het Gilde worden gehouden. 
Zondag 11 december zal de Veghelse 
ijsbaan op de Markt geopend worden 
door de Rotary, het College van 
Meierijstad en het Veghelse Gilde.  
 
Nieuwe gildebroeders 
Veghel – Het Sint Barbaragilde heeft 
drie nieuwe gildeleden geinstalleerd. 
Het zijn Joop Callaars; Stephen 
Linscheer en Willem Sengers. 

 
De Nieuwe leden van het Veghelse gilde. 
 
 
 

 
 

Werken aan kerstsfeer in ijzig kou! 
Het is even werken in de ijzige koude, 
maar de vendeliersgroep van het 
Wintelrese Willibrordus gilde brengt 
toch wat warme Kerstsfeer in het dorp 
!!!  

 
Iedereen de allerbeste wensen voor 
2023!!! 
 
Koning der koningen 

 
Wintelre – Traditiegetrouw vindt in de 
gemeente Eersel het Koning der 
Koningen schieten plaats, op de 
zondag tussen Kerst en Nieuwjaar. Na 
twee jaar uitstel vanwege corona mag 
koning Harrie van Loon van het Onze 
Lieve Vrouwe en de Heilige Willi-
brordusgilde uit handen van burge-
meester Wim wouters het zilveren 
wisselschild ontvangen. 
 
In Memoriam 

 
Wim Ras (85) 
Gildebroeder Sint 
Jans Soerendonk 
† 3 december 2022. 

 

 
 

 
 
 

Simon Dams (85) 
Gildebroeder Sint 
Lambertus 
Meerveldhoven 
† 14 December 
2022 

 
 

 
Sjef Wintermans 
(85) 
Ere-Hoofdman 
Sint Jan Baptist 
Duizel 
† 22 december 
2022 

 
 

Kerstgroeten….  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

De Noord-Brabantse 

Federatie van 

Schuttersgilden wenst  

alle gildebroeders en 

gildezusters fijne 

feestdagen! 

Voor het nieuwe jaar 

wensen wij iedereen alle 

gezondheid en geluk. 

 We hopen er samen 

een goed 2023 van te 

mogen maken.  

Ted Hegeman 

voorzitter 

 

Annie Maas 

secretaris 

 

Mark Pijnenburg 

penningmeester 

 

Dré Bemelmans 

PR  Communicatie 

 

Jan Oerlemans  

Mens en 

Organisatie 

 

Wim Hendrickx 

schieten 

 

René van Loosbroek 

VTBSS 

 

Rob Weijtmans  

niet uitvoerend 

bestuurder 

 

Roeland van Hooff 

niet uitvoerend 

bestuurder 

 

Ton de Brouwer 

Opperdeken 


