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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen)
Nieuwe koning – 1

Nieuwe koning – 3

prijzen op de Kringgildedag van
Kempenland.
Succesvol op Kringgildedag
Kempenland

Nuenen/Eeneind Opwetten Gert van Geffen schoot zich
koning van de Sint Antoniusschut.
Vader beëdigt zoon

Boekel – Arie van de Kimmenade
heeft zich op 5 mei koning geschoten van het Gilde Sint Agatha.

Heeze – Het Sint Jorisgilde weet
een viertal prijzen in de wacht te
slepen.

Nieuwe koning – 2

Nuenen/Eeneind Opwetten Wim van de Laar is ingeboond als
schutsbroeder van de Sint Antoniusschut. Hij wordt beëdigd door
zijn vader Piet.
In de prijzen
Loon op Zand – Melanie Nieue
wenhuisen - Dimmers is de 39
koning geworden van het Sint
Ambrosiusgilde.
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

Leenderstrijp – Gilde Sint Jan
Baptista is trots op haar behaalde

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

Vrouw vriendelijkst

Koning en koningin van de
Eikelaar

Budel – Het Sint Jorisgilde wint op
de Kringgildedag de prijs voor het
vrouw vriendelijkste gilde van
Kring Kempenland.

Udenhout – Onder leiding van het
Sint Antonius Sint Sebastiaangilde
heeft de heer Smids zich koning
schoten en mevrouw Melgers
koningin.

Vrolijke avond voor de Vrije
Vogels

Jubilarissen
Koning der koningen Zeelst
Zeelst – Willy Obbing, van het Sint
Martinusgilde Waalre, heeft de titel
op zijn naam geschreven…

Aarle- Rixtel – Het Sint Margarethagilde heeft vier jubilarissen
gehuldigd. Rinie de Jong 50 jaar,
Gerard Leenders 40 jaar, Mart
Bankers en Jan van Bakel, beiden
25 jaar.

Veghel – Het Sint Barbara Gilde
ontvangt leden van vrijetijdsclub
de Vrije Vogels. het zijn 18+ leden
met een beperking. Zij spelen een
aantal spelletjes.
Nieuwe koning – 5
… Hij wordt door de burgemeester
van Veldhoven gefeliciteerd.

Het Gilde feliciteert Best
Nieuwe koning – 4

Best – Er hangt een levensgrote
foto van het Sint Odulphusgilde op
de muur van een pand aan de
Hoofdstraat. De gemeente bestaat
dit jaar 200 jaar.
Jij hebt toch ook een berichtje voor de
Nieuwsbrief? Stuur het in!
nieuwsbrief@degildetrom.nl

Liempde – Bert van Gemert is
voor twee jaar koning van het
Gilde Sint Antonius Abt.
Herdenking D-day 1944
Stiphout – Louis Boudewijns
schiet zich op 2 juni tot koning van
het Sint Antoniusgilde.
Secretariaat De Gildetrom
secretariaat@degildetrom.nl
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Nistelrode – Het St. Antonius AbtSt. Catharinagilde heeft op 6 juni
een fietstocht georganiseerd. Men
startte bij het Canadees oorlogsmonument bij het gildeterrein.

Winnaar!

Eredeken
De in het nieuw gestoken tamboers en vendeliers.

Gemeentekoning
Wintelre – Wilbert Wilting van het
OLV en de H. Willibrordusgilde is
winnaar van de gecombineerde
schietwedstrijd tussen Wintelre en
Vessem…

Gemert – Cor Opstaan van het
Sint Jorisgilde Gemert is gemeentekoning geworden. Het verbroederingsfeest vond plaats bij het
Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde Gemert.

Beugen - Cor Bonants is benoemd
tot eredeken van het St. Antonius-,
St. Sebastianus- en H. Sacramentsgilde.
Op bezoek
… De winnaar tussen de twee
andere kampioenen.

Wintelre – Het gilde van OLV. en
de H .Willibrordus is te gast bij het
buurgilde van Oostelbeers om het
kruisboogschieten onder de knie te
krijgen!

Jubilarissen
Best – Het sint Odulphusgilde
heeft vier gildebroeders gehuldigd.

Geijsteren – Bij het Koninklijk Sint
Willibrordusgilde weet Martijn van
der Vorst zich tot jeugdkoning te
schieten en Eric Euwals schiet
zich tot gildekoning.

Fietste mee 2019

V.l.n.r. Jan Schepens, Harrie v.d. Velden, Jos
Beerens en Christ van Pelt.

Beek en Donk – Het Sint Leonardusgilde organiseert tweede pinksterdag, samen met de Scouting,
een fietstocht voor een goed doel.

Koning en jeugdkoning 2019

Nieuwe koning – 6

Nieuw outfit
Best – De tamboers en vendeliers
van het Sint Odulphusgilde hebben een nieuwe outfit.
>>>
Vorstenbosch – Peter van den
Broek is voor de 2e keer gilde-

3
Nieuwsbrief De Gildetrom juni 2019

koning van het Sint Antonius
Abtgilde.

40 jaar getrouwd

Goede vangst Odulphusgilde

Soest – Het bruidspaar Toon en
Anke van Doorn zijn hiervoor
overvendeld door het Groot
Gaesbeekergilde.

Best – Wim van Rijsel is winnaar
geworden van de viswedstrijd. Hij
mag de kanjer van een prijs uit
handen van Piet Goevaers in
ontvangst nemen.
Sint Jansviering
Leenderstrijp – Gilde Sint Jan
Baptista viert zijn patroonsdag met
de wijding van Sint Janstrossen.
Ook zijn er twee jubilarissen gehuldigd.

IN MEMORIAM
Kees Daas
Lid in de Orde
van Oranje
Nassau,
gildebroeder,
oud-koning,
koningsgemaal Onze
Lieve Vrouw West en Middelbeers.
++++++++++++++++++++++++++
André van Kuijk (62)
Gildebroeder/schutter Sint
Martinus Tongelre.
++++++++++++++++++++++++++

Ook de jeugd wordt ‘gezegend’…

… Jac Bax 50 en Antoon Bax 60 jaar lid.
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