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Nieuwsbrief 

 
Koningsmis en nieuwe gildeheer 
 

Uden – Gilde Sint Barbara en Sint 
Lucia heeft Jeroen Kuitert voor de 
tweede maal geinstalleerd als 
koning, en pastoor John van de 
Laar als gildeheer.  
 

 
Installatie koning. 
 

 
 

Installatie gildeheer. 
 

 
Eerste vrouwelijk lid bij Sint 
Barbaragilde 
 

 
 

Het afleggen van de eed van trouw. 
 

Veghel – Op de naamdag van 
patroonheilige Sint Barbara, werd 
de 23-jarige Maureen Holland als 
eerste vrouwelijk lid officieel ge-
ïnstalleerd.                             >>>> 
 
 
 

 
 

 
 

Vader Wim Holland met dochter Maureen. 

 
Gezellig met elkaar 
 

 
 

Eindhoven/Tongelre – Het Sint-
Catharinagilde heeft weer haar 
traditionele kerst mossel/gourmet-
avond gehad…  
 

 
 

… er is nog gezellig nagebabbeld. 
 
 
 
 
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 
 

 
 

 
Kerstschietwedstrijd 
 

 
 

Eindhoven/Tongelre – Onder 
goede weersomstandigheden 
organiseerde het Sint Catharina-
gilde deze wedstrijd….  
 

 
… Het Catharinahof werd goed 
bezocht. 
 
Vrijwilligerscomplimenten voor 
gildebroeders 
 

 
 

Lieshout – Frans Manders en 
Mari Berkers kregen van de ge-
meente Laarbeek de Laarbeeks 
Vrijwilligerscomplimenten aange-
boden voor hun werk als vrijwilliger 
voor het gilde Sint Servatius.  

 
 
 
Hé, sturen jullie ook een berichtje naar de 
Nieuwsbrief?  Doen! 
nieuwsbrief@degildetrom.nl  
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Koning der koningen Eersel 
 

Duizel – De strijd bij het Gilde Sint 
Jan Baptist is gewonnen door Piet 
Verstappen van het O.L.V.-gilde 
Eersel.  
 

 
 

Burgemeester Wim Wouters en wethouder 
Leon Kox met de deelnemers.  
Fotografie: Jac Jacobs. 

 
 

IN MEMORIAM  

 

Gust van 
Haaren (92)  
Gildebroeder  
Sint Catharina 
Moergestel. 
 
 
 
Frans  
Grinwis (87) 
Gildebroeder 
Sint Catharina 
Helmond. 
 
 

 
Cor van Ewijk 
(71) 
Hoofdman  
Sint Catharina 
Den Dungen. 
 
 
 

 

Attentie!!! 
Op pagina 64 van De Gildetrom 
2019/4 is in de agenda van de 
NBFS een foutje geslopen. Hier 
staat dat het gildefeest van het 
Gilde Sint Joris Moergestel op 17 
april 2020 plaatsvindt. Dit is echter 
niet goed. Het gildefeest vindt 
namelijk plaats op 17 mei 2020. 
 
 
 
 

Een wens… 
 

Beek en Donk – Het Gilde Sint 
Leonardus wenst U een heel goed 
en gezond 2020.  
De gildebroeders van het Gilde  
Sint Leonardus van de Donck. 

 
 
 

AGENDA KOMENDE 
GILDEN ACTIVITEITEN 

 

Het is mogelijk komende gilden 
activiteiten, die buiten de agenda 
van de NBFS vallen, in de 
nieuwsbrief te plaatsen. 

 
 

Jij hebt toch ook een berichtje voor de 
Nieuwsbrief?  Stuur het in! 
nieuwsbrief@degildetrom.nl 
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