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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen) 
 

 
 

Nieuwsbrief 

 

 
Mededeling!!! 
De webmailapplicatie van Byte 
is overgenomen door Combell. 
Dit is allemaal probleemloos 
verlopen. Maar het adressen-
bestand is niet meegenomen 
en moet opnieuw ingevoerd 
worden. Het huidige bestand 
dateert van september 2016. Er 
kan in die periode nogal wat 
veranderd zijn. Ik wil de lezers 
vragen te kijken of alles nog wel 
klopt. Ook zijn er adressen 
bijgekomen die verloren zijn 
gegaan. Ik vraag hen zich 
opnieuw aan te melden voor de 
nieuwsbrief.  
Ik weet dat het lastig is.  
Geef het a.u.b ook door aan 
andere gildebroeders en  
-zusters. 
Sorry voor het ongemak en het 
iets later uitkomen van de 
nieuwsbrief. 
     
                       Peter van Kuijen. 
 
 
Sint Barbaragilde Dinther 
 

 
 

Op de contactavond van 10 maart 
2018 zijn twee jubilarissen gehul-
digd. Ad Meulenbroek 40 jaar lid 
en Harry van Zutphen 25 jaar lid. 
Heren van harte gefeliciteerd! 
 
 
 
 

Heeft u iets voor de Nieuwsbrief? 
Stuur het in! 
 

 

 
Nieuw Wisselschild  voor de  
Hoge Schuts 
 

 
 
Het hier boven afgebeelde wissel-
schild is voor alle standaardruiters 
van de Hoge Schuts, een overkoe-
pelende organisatie van een 
dertiental gilden. 
Het schild, voorstellende een 
standaardruiter, in volle overgave 
in actie tijdens het ringsteken.  
Tijdens de jaarlijkse gildedagen 
van de Hoge Schuts strijden de 
standaardruiters om de eer dit 
schild een jaar te mogen dragen bij 
de officiële optredens van hun 
gilde. 
 
Nieuw Gildeheer 
 

 
 

Tijdens de Gildejaarvergadering is 
pastoor Paul Verbeek geïnstal-
leerd als opvolger van pastor Jo 
Staps als Gildeheer van het Sint 
Sebastiaansgilde Bergen op Zoom 
en Borgvliet. 
 
 

 

Secretariaat De Gildetrom 
Peter Lathouwers 

secretariaat@degildetrom.nl 
 

 
Mooie prestatie jeugd Gilde Sint 
Margaretha Aarle-Rixtel 
 

 
 

Zes jeugdgildebroeders namen 
deel aan het jaarlijkse Jeugd 
Indoor Toernooi vendelen, trom-
men en bazuinblazen. Dit jaar 
georganiseerd door het Sint 
Sebastiaangilde, Moergestel.  
Zij wisten een aardige perestatie 
neer te zetten. 
 
 

Koningsdag 2018 
 

 
 

Met Koningsdag is het een Veghel-
se gewoonte een “versierde 
fietsjes” optocht te houden voor de 
kinderen van het Basis onderwijs 
(en jonger) door het centrum van 
Veghel. Het Veghelse Sint Barbara 
Gilde heeft het stokje overgeno-
men van de gemeente en organi-
seert het dit jaar voor de tweede 
keer. Startpunt is op 
Het Meierijpleintje (bij HEMA).  
De route is kort en we komen weer 
terug op de Markt bij IJssalon 
Mateucci. 



 

                                                                                       

2 

Er zijn geen winnaars!!, iedereen  
die mee doet is al WINAAR!! 
 

 
 
 
Nieuwe staande deken 
 

 
 

Tijdens de algemene ledenverga-
dering van het Sint Barbaragilde 
Veghel is Ruud Eekhof gekozen 
tot staande deken. 
 
 
Wim Snoeijen erelid 
 

 
 

Tijdens de jaarvergadering van het 
Sint Jorisgilde Heeze is de 
wachtende Keijzer, Wim Snoeijen, 
teruggetreden als bestuurslid. Voor 
zijn grote verdienste voor het gilde 
is hij  benoemt tot erelid. 
(Foto: Wim en zijn vrouw Lies.)	
 
 

 
 
 

 

In het magazine 
De Gildetrom vindt u de 

uitgebreide verhalen.  
Een jaarabonnement 

kost € 10,00. 
Aanmelden bij: 

secretariaat@degildetrom.nl 
 

 
 
Nieuwe puntenkoning Drunen 
 

De schutters 
van het Sint 
Hubertus 
Gilde Drunen 
hebben 
opnieuw 
geschoten 
voor de titel 
puntenkoning 
2018. Henk 
van de Wiel 

weet de meeste punten te scoren. 
Hij krijgt van koning Patrick  
Weijers de bijbehorende trofee 
uitgereikt, in de vorm van een 
liggend hert. De trofee is ver-
noemd naar de oud-keizer Jan 
Klerks. 
 
 
IN MEMORIAM 

 
Ida  
Tillemans- 
Vervoort (78) 
Gildedame 
Heilig 
Bloedsgilde 
Boxmeer. 
 

 
Ad Verhoeven 
(61) 
Gildebroeder 
Sint Jorisgilde 
Gemert. 
 
 

 
Ton  
Beerens (71) 
Standaardruiter 
Sint Odulphus-
gilde Best. 
 

 
 
 
 

Martien  
Klomp (85) 
Gildebroeder/ 
oud-vendelier 
Sint Willibror-
dusgilde 
Vlierden. 

 
 

 
 
 

 

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 
 

 
 
 

 
 


