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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen)
Oproep!!!
Mensen die geen nieuwsbrief meer
ontvangen hebben, worden
verzocht zich opnieuw aan te
melden voor de nieuwsbrief.
Peter van Kuijen,
redacteur van de Nieuwsbrief
De Gildetrom.
Uitnodiging voor Palmpasenviering in de Sint Luciakerk te
Helmond

In het magazine
De Gildetrom vindt u de
uitgebreide verhalen.
Een jaarabonnement
kost € 10,00.
Aanmelden bij:
secretariaat@degildetrom.nl

Dolf Mulder nieuwe hoofdman
gilde Sint Joris – Sint Barbara
Maarheeze

Burgemeester Van Rooij
geïnstalleerd tot beschermheer
Gilden Crans Meierijstad
Hij neemt de voorzittershamer over
van Wim Vestjens.
Alissa Rooijakkers is voor 1 jaar
prins(es) van het Sint Jorisgilde
Heeze

Het Gilde Sint Barbara en Sint
Lucia uit Uden krijgt van John van
de Laar, pastoor van de
Sint Luciakerk in Helmond en
waarnemend pastoor van de
Sint Petrusparochie in Uden, een
uitnodiging om Palmpasen in
Helmond te komen opluisteren…

Burgemeester van Rooij is zaterdag 7 april geïnstalleerd tot beschermheer van de vier gilden van
de Gilden Crans Meierijstad.
Joop Steenbakkers koning
Gilden Crans Meierijstad

e

De gilden van Schijndel, SintOedenrode, Erp en Veghel
schieten voor de tweede keer om
een nieuwe koning van de Gilden
Crans Meierijstad. Joop Steenbakkers van Gilde Sint Catharina
en Barbara uit Schijndel weet de
titel te behalen.

… Ook het Sint Antonius Abtgilde uit Mierlo-Hout is hierbij
aanwezig. In de viering worden de
palmpaasstokken van de
communicantjes gezegend.

Heeft u iets voor de Nieuwsbrief?
Stuur het in!

Zij haalde met het 34 schot het
laatste stuk van de vogel naar
beneden.

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

Sint Hubertus Gilde Drunen
bestaat alweer 60 jaar na
heroprichting

Silvan van de
Waarsenburg
(90)
Gildebroeder
Sint Margarethagilde
Aarle-Rixtel.

Federatieve Schietcommissie en
hoofdman van het Sint-Jansgilde
Soerendonk.
Koningsdag in
Stiphout/Helmond

Gemonds schuttersviertal wordt
federatiekorpskampioen

Dit heugelijke feit vieren zij op
10 juni 2018 a.s. met een
verbroederingsdag. Bij de foto is
het organisatiecomite op 21 april
druk aan het vergaderen om er
een succes volle dag van te
maken.

IN MEMORIAM
Wim van
Rooij (93)
Gildebroeder
Sint
Martinusgilde
Tongelre.

Jaan
Jacobs (90)
Gildebroeder
Colveniersgilde
Sint Bavo
Rijsbergen.

Sint Antoniusgilde Stiphout brengt
een vendelgroet.
Gildebroeders uit Best
Koninklijk onderscheiden
Op zondag 15 april jl. organiseerde
het Sint Jansgilde, Soerendonk het
federatiekampioenschap
kruisboogschieten op wip. Met een
achttal schutters van de twee
Gemondse gilden is aan dit
kampioenschap deelgenomen.
e
Het 1 viertal van het St. Joris & St.
Catharinagilde, bestaande uit
Martien van de Loo, Wilfred van
der Leest, Roland Rooijakkers en
Henry van der Schoot wist de
kampioenskorpsprijs in de wacht te
slepen.
Op foto de federatiekampioenen, v.l.n.r.:
Wilfred, Roland, Martien en Henry.

Bij het Sint Odulphusgilde Best zijn
de gildebroeders Theo Vervoort (l.)
en Jan van der Heijden (r.) door
plaatsvervangend burgemeester
Ubachs benoemd tot lid in de
Orde Van Oranje Nassau.

Michael Weijtmans,
Sint Jorisgilde Udenhout,
prolongeert titel NBFS Jeugdkampioen kruisboog op wip

Nieuwe sjerp voor
Sint Odulphusgilde Best

Hij ontvangt uit handen van de
koning van het Sint-Jansgilde het
bijbehorende zilveren schild. Deze
wordt bijgestaan door Henk de
Hair, bestuurslid van de NBFS en
Mark Pijnenburg lid van de

De nieuwe paarse sjerp van het
gilde met het fraaie nieuwe logo, is
gepresenteerd bij de vendelhulde
voor de gedecoreerden.

Lies Queens (88)
Gildezuster
Sint Lambertusgilde Milsbeek.
Ad van
Gorp (74)
Gildebroeder,
oud-koning,
oud regerend deken
Sint Willibrordusgilde
Alphen.

2

Eerste keizer voor het Sint
Jorisgilde Asten; een nieuwe
koning; en twee nieuwe
koninginnen

Gildebroeders van Sint Joris &
Sint Catharinagilde, Gemonde
winnaars Dommelgroep
kruisboogcompetitie

Men schiet deze dag voor een
koning, ere-koning en jeugdkoning.
Ook is er de mogelijkheid dat een
gildelid zich tot keizer schiet.
En dat gebeurde! Antoon van
Helmond schiet zich tot keizer.
Antoon is koning geweest van
1966-1998 en van 1998-2000. In
de Caert van het Sint Jorisgilde
staat dat een gildelid bij driemaal
koningschap uitgeroepen wordt tot
keizer.

V.l.n.r. Iris van Schaijk, jeugd-koningin;
Antoon van Helmond, keizer; Robert
Bankers, koning en Marie-José Swart, erekoningin.

Men moet dus toch weer gaan
schieten voor een koning. Robert
Bankers schiet deze keer de vogel
eraf.
Iris van Schaijk schiet zich tot
jeugd-koningin.
Het ere-koningschap wordt
behaald door Marie-José Swart.

In Liempde is de wintercompetitie
kruisboogschieten in kring
Dommelgroepverband afgekampt.
In de A klasse weet Wilfred van
der Leest de titel te prolongeren. In
de B klasse wint Harry Geerts en
de C klasse is gewonnen door
Tjeerd van de Zee.
Het ‘overal’ viertallenklassement is
gewonnen door het Sint Joris &
Sint Catharinagilde Gemonde.
Foto: De winnaars met vlnr: Tjeerd, Wilfred,
Harry en Johnny, namens gilde St. Joris &
St. Catharina.

Secretariaat De Gildetrom
Peter Lathouwers
secretariaat@degildetrom.nl
De jeugdkoningin van het Sint
Jorisgilde Asten, Iris van Schaijk

Heeft u iets voor de Nieuwsbrief?
Stuur het in!
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