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We feliciteren de jubilarissen, winnaars en nieuwe leden van harte!
Gildenieuws…

Burgerkermiskoning

Kermistoernooi

Heeze - Op kermiszondag, 14 augustus
wordt bij het Sint Jorisgilde Heeze voor
de achtste keer het traditionele Burger
kermiskoningschieten gehouden. Andy
van der Poest Clement haalt bij het 72e
schot de vogel naar beneden.
Boekel – Op dit toernooi bij gilde Sint
Agatha, 6 augustus, is het Henny v.d.
Wassenberg uit Rosmalen die tot de
beste kruisboogschutter wordt
uitgeroepen. Hij wint hiermee het
zilveren kampioenschild.

Wisselbeker

Demonstratie op schoolplein

Oerle – Het Sint Jansgilde heeft een
nieuwe jeugdvendelier en die wil het
gilde graag presenteren voor zijn eigen
klas. Op het schoolplein staat de school
met 300 kinderen te wachten. Lars
Waarma heeft samen met zijn leermeester Toon Meulenbroek vaandels
gemaakt, zodat de klasgenoten met
Lars mee kunnen draaien. Op de foto
zien we Lars (rechts) in actie.

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

Heeze - Op het gildepaviljoen 'De Santen' schiet men op kermismaandag, 15
augustus, om de Frans van Stratum
wisselbeker. Het is Savina Rooijakkers
die bij het 42e schot winnares wordt.
Haar naam wordt vereeuwigd op de
beker.

EST-treffen in Deinze, België
Veghel - Het Sint Barbaragilde is 20 en
21 augustus te gast bij het Europees
schutterstreffen in Deinze. De foto’s
hieronder spreken voor zich…

100 Jaar

>>>>
Boekel - Gilde Sint Agatha brengt een
100-jarige inwoonster een vendelgroet.

Oud-Prinsen Carnaval en adjudanten op bezoek bij Gilde

EST 2022

Veghel - De Oud-Prinsen Carnaval en
hun Adjudanten en partners willen wel
eens ervaren wat het Sint Barbaragilde
aan historie, activiteiten en gebruiken
heeft te bieden. Dit alles, gecombineerd
met een fietsspeurtocht, duurt een hele
zondagmiddag! (Zie foto’s hieronder)

Voor het eerst in de geschiedenis wordt
een vrouw Europees koning. Het is
Svenja Reher van het St.-WilhelmiBruderschaft Kinderhaus/Münster
Duitsland. Ook wordt een vrouw
Europees prins, Jannika Klos van het
St.-Hubertus Schützengilde Kerpen
Duitsland…

Een goede samenwerking bij het EST
tussen Gelderland en Brabant. Groot
compliment aan ESTschietcommissielid Frans Vriens.
Het volgende Europees Schutterstreffen wordt van 30 augustus tot en
met 1 september 2024 gehouden in
Mondsee in Oostenrijk. Via deze link
kunt u al kennis maken.
https://youtu.be/0M7OnoFvxGA

Nieuwe Koning(en)
Gilde Sint Joris

Onsenoort en Nieuwkuijk – Sinds 23
april 2022 is José Kivits-Schey koning.
Sinds het bestaan van het gilde is zij de
eerste vrouw die deze titel mag
voeren.
Sint Jorisgilde
Heel veel dank aan het Europees
koningspaar Leo en Irma Niessen…
>>>>
De nieuwsbrief van de Gildetrom is
voor iedereen gratis!
Dus… wat belet je een abonnement te
nemen?

Geffen - De nieuwe gildekoning Twan
van Zantvoort, geflankeerd door de
hoofdman en vaandrig.
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Groot Gaesbeeker Gilde

Soest – Eric Borgts schiet zich op 28
augustus tot koning.
Foto: Jaap van den Broek

Sint-Jorisgilde

Wim
Cordang (83)
Gildebroeder De
Oude Schuts
’s-Hertogenbosch.
† 23 juli 2022.

Jan van der
Linden (84)
Gildebroeder
Sint Antonius
Abt Nuland
† 27 juli 2022.

Jo
Neutkens (87)
Gildebroeder
Sint Monulphus
& Gondulphus
Knegsel
† 3 augustus

2022

Sint-Oedenrode – Casper van der
Staak is de nieuwe koning. Hij haalt de
vogel met het 44e schot naar beneden.

IN MEMORIAM
Teuny
de With – de
Jong (93)
Gildezuster Sint
Martinus en Sint
Antonius
Lexmond en
Hei- en Boeicop
† 12 juli 2022.

Wim
Franken (84)
Gildebroeder
Sint Willebrordus Esch
† 29 juli 2022

Gerrit
Engel (76)
Gildebroeder/
zilverdrager
Sint Antoniussint Sebastiaan
Udenhout.
† 27 augustus
2022.
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Louis
Barten (86)
Erelid Onze
Lieve Vrouwe
Gilde
Aarle-Rixtel.

Dat zij mogen rusten in de vrede
van de Heer

