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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen)
Nieuwe koning - 1

Henk Ruis nieuwe koning

Gemert – Het gruun schut heeft
het uitgestelde koningschieten van
19 juli ingehaald op 13 september.
Dit allemaal volgens de coronaregels. Henk kiest zijn dochter
Janine als koningin.

Het openingsschot wordt namens de
overdeken door Frank van Gerven
verricht…

Nieuwe gildeleden
Nuenen-dorp – Het Sint Annagilde heeft weer een koning, Koen
de Brouwer. Op de foto staat hij
met partner Tessa Bouwkamp.

Zonde van de mooie koningsvogel…

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

Oudenbosch – Het Gilde Sint
Sebastiaan heeft vier nieuwe
leden en ze zijn beëdigd. Op de
foto staan v.l.n.r.: Jack van
Domburgh, Jack Elst, Ginger van
den Broek, Mario van Aart.
Nieuwe koning - 2
Oudenbosch - Het Gilde Sint
Sebastiaan heeft een nieuwe
koning in de persoon van Jack van
Domburgh… ja het nieuwe lid!

Jack en Mia van Domburgh worden
gehuldigd als nieuwe koning en koningin.

Heb jij al iets voor de nieuwsbrief
ingestuurd? Doen!
nieuwsbrief@degildetrom.nl

Bloemen voor honderdjarige

Vendelhulde voor commissaris
van de Koning

Cees
Huijbregts (90)
Gildebroeder Sint
Leonardus Donk.

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

Gemert – Voor zover bekend heeft
het Sint Jorisgilde voor het eerst
een gildezuster die de respectabele leeftijd van 100 jaar bereikt.
Het is Anna Bouw. In het Boerenbondsmuseum aldaar krijgt ze een
vendelgroet en een bloemetje.

Den Bosch – Het lukt toch om de
nieuwe commissaris van de Koning in Noord-Brabant, mevrouw
Ina Adema, te verwelkomen met
een vendelhulde door de gilden
van Veghel en Erp…

Gildejeugd viert digitaal feest

Op bezoek bij burgemeester Adema in
Lelystad, 2019.

Budel – De gildejeugd van Sint
Joris bouwt in een online meeting,
ieder thuis in zijn eigen bubbel, al
of niet in
aangepaste
oktoberfeestoutfit,
een eigen
feestje. Ze
maken contact met gildejeugd uit
Brabant en
Limburg.
Zelfs Europakoning Leo Niessen is
er even bij.

… Want door de aanpassing van
de coronaregels dreigt dit allemaal
niet door te gaan. De vendelhulde
kan toch gefilmd worden en als
zodanig gepresenteerd aan de
commissaris van de Koning.

IN MEMORIAM
Jac van
Hoof (73)
Gildebroeder Sint
Sebastiaan
Westelbeers.

Wim
Verkuijlen (85)
Ere-gildebroeder
Sint Catharina en
Barbara Schijndel.
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KOMENDE
GILDEACTIVITEITEN
Het is mogelijk komende gilden
activiteiten, die buiten de agenda van
de NBFS vallen, in de nieuwsbrief te
plaatsen.

