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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen)
Uitgestelde Optrekdag
Gemert – Het Sint Jorisgilde viert
deze 5 september op sobere wijze.
Er zijn een aantal nieuw beklede
gildefuncties, te weten…

Arno schrijdt hier over het gildevaandel.
Winnaar bokaal
En tot slot is Hermien van
Lankveld-Scheepers de nieuwe
kornet.
Nieuwe koning - 1

Nieuwe deken 2020 is geworden
Tom Huijbers…

Er is een nieuwe kapitein in de
persoon van Joan van der Ligt…

Iets voor in de Nieuwsbrief
van De Gildetrom?
Stuur het in !!!
nieuwsbrief@degildetrom.nl

Schijndel – Arno Verbakel schiet
zich 20 september tot koning van
Gilde Sint Catharina en Barbara
Schijndel…
>>>>>
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

Wintelre – Thomas van Eeten jr. is
de winnaar van de Piet Snelders
trofee 2020. De bokaal is een
schenking uit de zeventiger jaren
aan het gilde van Onze Lieve
Vrouw en de Heilige Willibrordus.
Sindsdien is het een jaarlijkse ‘verschietingstraditie’ voor de gildeschutters.
Budel schoon begint bij jezelf

Budel – Het lijkt het Sint Jorisgilde
een goede gedachte om de han-

den uit de mouwen te steken en
actief mee te helpen aan een
schoner Budel.

Jubilarissen

Een aantal leden hebben zaterdag
19 september zwerfaval verzameld
op het terrein rondom De Vaandrig
aan de Poelderstraat.
Heb jij al iets voor de nieuwsbrief
ingestuurd? Doen!
nieuwsbrief@degildetrom.nl

Nieuwe koning - 2

Aarle-Rixtel – Op zaterdag 19
september zijn Jos van den
Heuvel, Bertus van Rixtel en Mari
Kerkhof gehuldigd met respectievelijk 50 jaar, 65 jaar en 50 jaar
lidmaatschap van het O.L.V.-gilde.
Koninklijke onderscheiding

Leur – Arjan van Zitteren is de
nieuwe koning van het Gilde Sint
Hubertus.

jaar actief
zijn, Jo
Dams en
Simon
Dams.
Ondanks de
Corona
brengt een
kleine delegatie van het
gilde samen
met de kringvoorzitter
een bezoek
bij de jubilarissen thuis, om ze daar alsnog te
huldigen.

IN MEMORIAM
Toon de Vet (78)
Oud-koning Sint
Odulphus Best.

Christ van de
Nobelen (85)
Gildebroeder
Sint Martinus
Tongelre.

Beste schutter van 2020

Aarle-Rixtel – Jos van den Heuvel
is benoemd tot lid in de orde van
Oranje Nassau voor zijn vele
verdiensten binnen het O.L.V.gilde.

Petra van
Gemert-van
Kollenburg (66)
Gildezuster Sint
Antonius Abt
Liempde.

Jubilarissen

Boekel – Elk jaar houdt gilde Sint
Agatha Boekel een interne competitie kruisboogschieten. Gildebroeder Jan Oerlemans blijkt dit jaar de
beste schutter en ontvangt het
bijbehorende wisselschild.

Janus
Jansen (95)
Schutsbroeder
Sint Antonius
Eeneind
Opwetten.
Veldhoven/Meerveldhoven – Het
Sint Lambertus Gilde heeft dit jaar
twee gildebroeders die allebei 60
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Theo van de
Burgt (69)
Gildebroeder
Sint Joris
Sint Oedenrode.

Frans
Aldenzee (77)
Gildebroeder
Sint Willibrordus
Bakel.
Oud-kringredacteur
van De Gildetrom.

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