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

 

 

Nieuwsbrief 

  

Gildenieuws…  
Wisselbokaal 
Best - Ieder jaar schiet het Sint Odul-
phusgilde ceremonieel de Bestse 
kermis open met een schietwedstrijd. 
Theo Scheepens weet de wisselbokaal 
in beslag te nemen.   

 
Uit handen van burgemeester Ubachs 
ontvangt Theo Scheepens de wisselbokaal.     

 
Afscheid beschermheer 

 
Helvoirt - Maandag 27 juni heeft Gilde 
Sint Joris afscheid genomen van haar 
beschermheer Wim Dik. Het gilde heeft 
hem met gilde-eer begeleid op zijn 
laatste reis. 
 

 
Leden van het gilde Sint Joris brengen een 
laatste groet aan hun beschermheer Wim 
Dik. 

 
 
 
 
 

 

HDL Jeu de Boules-toernooi 2022 

 
Heeswijk-Dinther – Het Sint Willebror-
dusgilde heeft in juni het Heeswijk-
Dinther-Loosbroek-Jeu de Boules-
toernooi georganiseerd. Het team ‘De 
Hoogvliegers’, met Mari van de brand, 
Ton Hanegraaf en Bart van de 
Wetering winnen de wisselbeker.  

 
Jeu de boules Wintelre 

 
Jaan Kapteijns en Annie Simons; de 
trotse winnaars van de jeu de boules 
competitie bij Gilde OLV en de Heilige 
Willibrordus. 

 
Pastoor De Vries wisselschild 
Leenderstrijp -  Ieder jaar mag de 
jeugd van het gilde St. Jan Baptista op 
de laatste vrijdag voor de zomervakan-
tie schieten voor het pastoor de vries 
wisselschild. Het is Marlou Bax die met 
het 45ste schot de laatste splinter van 
de vogel naar beneden haalde.  >>> 
 
 
 
Vergeten jullie niet nieuws of iets dergelijks 
naar de Nieuwsbrief van De Gildetrom te 

sturen?? 
Mailadres staat in de kop van deze uitgave. 

 

 
 

 

 
Marlou Bax met haar afgeschoten vogel. 

 
Nieuwe Koning(en) 
Sint Antonius en Sint Sebastianus 

 
Gemert – Jan van Katwijk met zijn 
koningin. 
 
 

Jubilarissen 
Gilde OLV en de H. Willibrordus 

 
Wintelre - Thomas van Eeten, 60 jaar 
lid. Hij ontvangt uit handen van gilde-
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moeder Mandy Wilting de oorkonde en 
bijbehorende versierselen.   

 
Gilde St-Jan Baptista  

 
Leenderstrijp - Peter van der Palen, 
50 jaar. 
 

 
Harrie Bax (Pzn), 40 jaar  

 
 
IN MEMORIAM  

Emeritus 
Pastoor  
Piet Vissers (93) 
Erelid 
Gilde Onze Lieve 
Vrouwe en de 
Heilige Willi-
brordus, Wintelre 
† 1 juli 2022 
 

 
 

Manus van de 
Sande (85) 
Gildebroeder Sint 
Joris Gestel en 
Blaarthem 
† 17 juli 2022 

 
 
 
 

 
Dat zij mogen rusten in de vrede 

van de Heer 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 

 

 

mailto:secretariaat@degildetrom.nl

