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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen)
Rectificatie
In de nieuwsbrief van april 2018
is een storende fout geslopen,
namelijk bij het stukje:
Eerste keizer voor het Sint
Jorisgilde Asten, enz. (pag.3)
Hierbij staat dat Antoon van
Helmond koning is geweest van
1966-1998 en van 1998-2000.
Dit moet echter zijn van 1996-1998
en 1998-2000.

Ook hier wordt op de gildetrom geofferd.
(Foto: Jan Schrurs.)

Schieten op Koningsdag voor
goede doel
Kampioene Hanny van den Berge
met echtgenoot Mario.
(Foto: Peter van Kuijen.)

Na de viering wordt de eed van trouw aan
het geestelijk gezag gebracht.
(Foto: Jan Schrurs.)

Op Koningsdag is bij het Gilde Sint
Sebastiaan Bergen op Zoom en
Borgvliet voor de tweede maal een
handboogverschieting gehouden
om de titel Stadkoning van Bergen
op Zoom. Frank de Bruijn uit Uden
weet de titel van Stadkoning te
behalen en bij de jeugd is het Nick
van Mechelen die zich Stadsprins
mag noemen.

Kees Kemper en Hanny van den
Berge schutterskampioen 2018
Bij het Sint Catharinagilde heeft
het jaarlijkse Schutterskampioenschap plaatsgevonden…

Jan van der Avoort uit Nistelrode,
bestuurslid van het gilde Sint
Antonius Abt-Sint Catharina is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Foto vlnr: Hoofdman Thijs van Mourik, Nick
van Mechelen Stadsprins, Frank de Bruijn
Stadkoning en raadsheer schieten, Ronald
Franse.

Tongelrese gilden Sint Martinus
en Sint Catharina luisteren de
e
25 Mariaviering bij kapelletje
aan de Loostraat op
Onder een zomers zonnetje vindt
e
voor de 25 keer de openluchtmis
plaats bij het kapelletje aan de
Loostraat. Het kapelletje stamt uit
1954. Bij deze viering zijn de beide
Tongelrese gilden aanwezig.

Jan van der Avoort
koninklijk onderscheiden

(Foto: Helga van Dijk-van der Avoort)

Kampioen Kees Kemper
(Foto: Peter van Kuijen.)

…Bij de heren weet Kees Kemper
de titel te behalen en bij de dames
is het Hanny van den Berge.
Beiden krijgen de wisseltrofee
overhandigd.
U heeft toch ook een berichtje voor
de Nieuwsbrief? Stuur het in!
nieuwsbrief@degildetrom.nl

Twee leden geinstalleerd in
Lieshout
Bij het Sint Servatius Gilde
Lieshout zijn tijdens de patroonsviering Corné van Overbeek, en
Piet van Lierop, na een proeftijd
van een jaar geïnstalleerd als
gildebroeder.
(Foto pagina 2)

(Twee leden geinstalleerd in Lieshout,
vervolg)

Piet van Lierop (l.), Corné Overbeek(r.)

op verschillende manieren tot
stand weten te brengen door het
organiseren van een schietwedstrijd voor de titel Jeugdkoning
Meierijstad en de oprichting van de
Gilden Crans Meierijstad. Er zijn
genoeg aanknopingspunten om dit
als een puzzelstuk uit te beelden.
Er zijn al twee puzzelstukken
gereserveerd, genoeg om met een
aantal gildebroeders er iets moois
van te maken.

Twee nieuwe leden en vier
jubilarissen bij Sint Jorisgide
Hoogeloon

Oprichting Gilden Crans op 30 maart 2015.

Nieuwe koning(en) voor Onze
Lieve Vrouwe Gilde Holthees

Twee jubilarisen bij Sint
Margaretha Gilde Aarle- Rixtel

Op zaterdag 2 juni worden bij het
Sint Margarethagilde Aarle-Rixtel
twee jubilarissen gehuldigd.
Dat zijn Noud Swinkels, 25 jaar lid
en Harrie van Ganzenwinkel,
60 jaar lid. U kunt alleen maar
Harrie feliciteren, omdat Noud
Swinkels die dag helaas niet
aanwezig is i.v.m. drukke
werkzaamheden in het buitenland.
Gilden van Knegsel, Wintelre en
Oerle bij elkaar voor
gezamenlijke kapelbezoek

Tijdens de jaarlijkse teeravond van
het Sint Jorisgilde zijn twee nieuwe
leden geïnstalleerd en vier gildebroeders onderscheiden vanwege
hun lidmaatschap.
Foto vlnr.: Piet de Wit (25 jaar lid), Marc vd
Doelen en Martijn Horrevorts (nieuwe
leden), Piet Swaanen Cz (25 jaar lid), Sjak
Jansen (50 jaar lid) en Jan Michiels (60
Jaar lid).

Sint Barbaragilde puzzelt mee
aan Meierwijstad
Het Sint Barbaragilde Veghel
puzzelt mee aan Meierwijstad, een
kunstproject voor Fabrique
Magnifique. Het kunstproject heeft
tot doel de verbondenheid tussen
de inwoners van Meierijstad
zichtbaar te maken.

Jeugdgildedag voor 350 leerlingen van 11
Meierijstadse scholen.

Het Veghelse gilde heeft deze
verbinding de afgelopen jaren al
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Het was aan gildebroeder Rene
Rutten om zijn titel van 2017 te
verdedigen. Maar het was
Jacqueline Pingen die na 187
schoten de vogel naar beneden
bracht. Zij is lid van de drumband
van het gilde.
Jeugdkoning is Ember Peters. Zij
liet de vogel na 66 schoten vallen.
Ember is ook lid van de drumband.
In het magazine
De Gildetrom vindt u de
uitgebreide verhalen.
Een jaarabonnement
kost € 10,00.
Aanmelden bij:
secretariaat@degildetrom.nl

Vrijdagavond 25 mei zijn de gilden
van Knegsel, Wintelre en Oerle bij
elkaar geweest voor een gezamenlijk kapelbezoek op de brink in
Zandoerle. Hierna was er een
gezellig samenzijn in de prachtige
schuilhut van het Oerlese Sint Jan
Baptistgilde.
Jubilaris bij het gilde
Sint Antonius en
Sint Sebastiaan, Haaren

Het gilde kent een jubilaris die 60
jaar lid is van het gilde, Leo van de
Wiel. Hij begon als vogeldrager en
tot op heden is hij vaandrig.
Hij krijgt uit handen van hoofdman
Theo Swinkels een mooi plateau
met een inscriptie van het gilde.

Mooie prestatie jeugd Gilde Sint
Margaretha Aarle-Rixtel

IN MEMORIAM
Geert van
Domburgh (82)
Gildebroeder
Sint Sebastiaan
Oudenbosch.

(zie foto rechtsonder vorige pagina)

Mariabeeld in gildekapel
Nistelrode ingezegend

Een langgekoesterde wens van
het gilde Sint Antonius Abt - Sint
Catharina uit Nistelrode is in
vervulling gegaan. Tijdens een
openluchtmis bij de kapel van het
gilde is het Mariabeeld
ingezegend.

Zeven jeugdgildebroeders namen
deel aan het Jeugdtoernooi vendelen, trommen en bazuinblazen, georganiseerd door het Sint Jorisgilde Bladel. Zij wisten een geweldige prestatie neer te zetten
waar het bestuur en alle leden
trots op mogen zijn.
Kermisschieten in Lage Mierde

Stef van Gulick nieuwe koning
Gilden Crans Gestel

Vlnr: Sam van de Nieuwenhof, Coen
Brekelmans, Cees Brekelmans en Bram
Kokx.
(Foto: Maud Kokken)

Bij het Sint Anthonius & Sint
Barbaragilde Sint Michielsgestel is
Stef van Gulick koning geworden
van de gilden uit gemeente Sint
Michielsgestel tijdens de jaarlijkse
Gilden Crans Gestel in Gemonde.

Maandag 28 mei 2018 vindt weer
het traditionele kermisschieten
plaats bij het Gilde Sint Sebastiaan. Bij de Vriendengroep eindigd
Bram Kokx als eerste, Sam van de
Nieuwenhof tweede en Coen
Brekelmans wordt derde. Bij het
gilde wordt hoofdman Cees
Brekelmans kermiskoning.

Foto: In het midden winnaar Stef van
Gulick.

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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Heeft u iets voor de Nieuwsbrief?
Stuur het in!
nieuwsbrief@degildetrom.nl

Secretariaat De Gildetrom
Peter Lathouwers
secretariaat@degildetrom.nl

AUTEURSRECHT OP BRIEVEN EN
INGEZONDEN STUKKEN
Lezers die brieven of ingezonden
stukken sturen ter publicatie
behouden hun auteursrecht, maar
verlenen door inzending onbeperkt
toestemming het materiaal te
publiceren - al dan niet in verkorte of
bewerkte vorm - en in alle uitgaven, in
print of elektronisch, van De Gildetrom
en het op te slaan in (elektronische)
databanken en andere bestanden.

