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We feliciteren de jubilarissen, winnaars en nieuwe leden van harte!
Gildenieuws…
Gemeenteraad Meierijstad
bezoekt gilde
Veghel – Het Sint Barbaragilde
ontvangt op 10 maart de vertegenwoordigers van politieke partijen in het
gildehuis aan de Geerbunders. Zij gaan
een gesprek aan met het gilde.

Het Veghelse gilde vraagt de gemeenteraad om aandacht voor haar situatie
en functioneren.

Beeldje voor keizer en erelid

70 jaar getrouwd

Heeze – Tijdens de jaarvergadering
van het Sint Jorisgilde, is een speciaal
beeldje (vendelier) uitgereikt aan Wim
Snoeijen.

Door onvoorziene omstandigheden is de
mail niet uitgegaan om dit artikel te plaatsen.
St. Martinus en St. Antonius Lexmond en
Hei- en Boeicop.

Dit omdat hij jarenlang het gildeterrein
zo perfect heeft onderhouden. Hij
draagt het stokje over aan Stephan
Nuijts en Renno Guitjens.
Iets voor in de Nieuwsbrief
van De Gildetrom?
nieuwsbrief@degildetrom.nl

Ondanks de kou…

Wintelre – Op een ijzige, maar mooie
zondagmorgen trotseren gildebroeders
van OLV. en de H. Willibrordusgilde de
voorjaarskou !!!!!

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

Nieuwe hoofdman
Tilburg – Gilde Sint Sebastiaan heeft
een nieuwe hoofdman in de persoon
van Ludo Doomernik.
Giro 555
Beste gildebroeders- en zusters,
We zijn helaas weer in een nieuwe
crisis terecht gekomen, de oorlog in
Oekraïne. Begin maart is de grote actie
van Giro 555 gestart, die inmiddels een
flink bedrag heeft opgebracht.
De redactie kreeg begin maart het
volgende bericht binnen: Via de
rekening van de EGS is intussen al
1500 euro binnen voor Oekraïne.
Gildegroeten Louis Litjens.
NL41 Rabo 0314 8292 10.

Op 31 juli waren ere-raadslid Henk en
Teuni de With 70 jaar getrouwd. Om
toch iets te doen tijdens de pandemie
zijn koning Gratia Brand en hoofdman
Arie de Jong een attentie gaan overhandigen bij het Bruidspaar.

Jubilarissen
Huldiging gildeleden

Vorstenbosch – Het Gilde Sint Antonius Abt huldigt maar liefst 9 personen:
Jo van den Berg 60, Bert van de Wetering 50, Marc Somers 40, Peter van
den Broek 40, Twan van Roosmalen
40, Maarten Derks en Mari Lucius 25
jaar lid. Medaille van verdienste zijn
voor Corrie van Grunsven en Betsie
van den Broek.
Af te halen!!!
Het Sint Catharinagilde Tongelre heeft
een zevental kisten over voor het
vervoer van zilvervesten.
Afmeting: 78x 68 cm. Ze kunnen zo
meegenomen worden. Hebben jullie

interesse, neem dan contact op met
dekenschrijver Mario van den Berge,
mobiel 06 30 05 29 33.

Jo van de Vorst
Hzn (88)
Gildebroeder Sint
Joris Gestel en
Blaarthem
† 27 maart 2022

IN MEMORIAM
Harrie
Schellekens (87)
Keizer Sint Joris &
Sebastiaan
Enschot-Heukelom
† 18 maart 2022.

Ton
van Heesch (73)
Gildebroeder Sint
Catharina en
Barbara Schijndel
† 29 maart 2022

Ben
Schimmel (76)
Gildebroeder/Oudkoning Groot
Gaes-beeker
Soest.
† 10 maart 2022.

Louis
van Elderen (94)
Gildebroeder Sint
Odulphus Best.
† 16 maart 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

Ad Konings (74)
Gildebroeder/oudhoofdman SintWillebrordus Esch.
† 5 maart 2022

Frieda Slendersvan Beers (82)
Gildezuster Sint
Joris Hoogeloon
† 18 maart 2022
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