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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen) 
 

 
 

Nieuwsbrief 

 
 
 

Van de redactie 
Uw redacteur is wat te ijverig geweest 
met het plaatsen van teksten in 
eerdere uitgaven van de nieuwsbrief. 
Deze blijken te lang te zijn. Het doel 
van de nieuwsbrief is echter: in het 
KORT nieuws van gilden te brengen 
en de lezers stimuleren de uitgebreide 
artikels in het magazine te lezen. 
 

 
Nieuwe Europese koning 
Leudal - Leo Niessen, koning van 
het Sint Martinusgilde Linne (L), is 
Europakoning 2018. 
 
Jubilarissen bij  
Gilde Sint Jan Baptist 
 

 
 

Vlnr: Toon Meulenbroeks, Willem Peters, Cees 
van de Velden en Felix Crooijmans; vergezeld 
door de vrouwen van de jubilarissen. 
 

Oerle - Op 24 juni zijn twee 
jubilarissen, Cees van de Velden 
en Toon Meulenbroeks gehuldigd.  
 
Nieuwe koning - 1 
 

 
 

Geffen - Jos Coppens is koning 
van het Sint-Jorisgilde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe koning - 2 
 

 
 

Heeze - Stephan Nuijts is koning	 
van het Sint Jorisgilde. 
 
 

 

U heeft toch ook een berichtje voor de 
Nieuwsbrief?  Stuur het in! 

nieuwsbrief@degildetrom.nl 
 
Burgerkermiskoning  
 

 
 

Heeze - Rick Vermeer uit Leende 
is burgerkermiskoning bij het Sint 
Jorisgilde. 
 
EST in Leudal 
 

 
 

Wintelre - Het gilde OLV en de  
H. Willibrordus is ook aanwezig bij 
het EST in Leudal. 
 
 

 

Secretariaat De Gildetrom 
Peter Lathouwers 

secretariaat@degildetrom.nl 
 

	
 

In het magazine 
De Gildetrom vindt u de 

uitgebreide verhalen.  
Een jaarabonnement 

kost € 10,00. 
Aanmelden bij: 

secretariaat@degildetrom.nl 
 

 

 
Gouden paar 
 

  
 

Wintelre -  Gilde OLV en de 
Heilige Willibrordus huldigt gouden 
bruidspaar Thomas van Eeten en 
Rina van de Ven.  
 
 

Heeft u iets voor de Nieuwsbrief? 
Stuur het in! 

     nieuwsbrief@degildetrom.nl  
 

 
Gildehuis heropend 
 

 
 

Hoogeloon - Na een verbouwing 
is het gildehuis café/zaal Den 
Bakker door het Sint Jorisgilde met 
een vendelgroet weer in gebruik 
genomen. 
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Dubbel koning 
 

 
 

Baardwijk - Ook dit jaar is René 
Klijn de beste schutter. Hij is weer 
voor twee jaar koning van het Sint 
Ambrosiusgilde.  
 
Nieuwe koning - 3 
 

 
 

Soest - Toon van Doorn sr. is 
koning van het Groot Gaesbeeker-
gilde. 
 
Toon van Doorn treedt voor het 
eerst naar buiten als koning 
 

 
 

Soest – Het groot Gaesbeeker-
gilde brengt bezoek aan het gou-
den bruidspaar Gijs en Fie Kok. 
 

 
 

 

Gouden feest De Eikelaar 
 

 
Udenhout – Sint Antonius Sint 
Sebastiaangilde brengt vendelhul-
de en overhandigt een check. 
 
IN MEMORIAM  
 

Jan  
Cuijten (86) 
Gildebroeder 
Sint Joris Heeze 
 
 

 
 

Frans van 
Diessen (94) 
Gildebroeder 
O.L.V.  Zeelst 
 
 
 

 
Jan van den 
Brand (66) 
Gildebroeder  
St. Antonius- 
St. Catharina 
Nistelrode 
 

 
Jaantje 
Lazeroms-
Vanlaerhoven 
(79) 
Gidezuster  
Sint Sebastiaan 
Oudenbosch 
 
 
Wies 
Wagemakers-
van Straten (66) 
Gildezuster  
Sint Sebastiaan 
Oudenbosch 
 
 
 
 
 

Toos Bergh-van 
Heesch (63) 
Gildezuster Sint 
Joris Someren  
 

 
 
 

 

AGENDA KOMENDE 
GILDEN ACTIVITEITEN 

 

Het is mogelijk komende gilden activiteiten, 
die buiten de agenda van de NBFS vallen, 

in de nieuwsbrief te plaatsen. 
 

 
Gilde Sint Leonardus Donk 
Zaterdag 8 september 2018 
Kermisactiviteiten op schietterrein 
‘t Wipke in Beek en Donk.  
Met o.a.: 
Traditioneel koningschieten 
Jeugdgeweerschieten 
Kermiskoning(in) en 
koningskruisen. 
U bent vanaf 13.00 uur van harte 
welkom. 

 
+++ 

 
De Schut van Buul 
Zondag 9 september 2018 
Schietwedstrijd om de titel van 
Koningen der Koningen bij 
Schutterij Sint Nicolaas & Sint 
Antonius in Budel. 
 

+++ 
 
Sint-Catharinagilde Tongelre 
Zaterdag 22 september 2018 
Kermisschieten op Catharinahof 
We schieten dan voor de titel 
gildekermiskoning(in) en 
burgerkermiskoning(in). 
Ook u bent vanaf 14.00 uur van 
harte welkom! 
 

 

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 
 

 
 
 
 


