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

Nieuwe vaandrig

Oekraïense dames Installeren
nieuwe deken

Gemert - Drie Oekraíense jongedames,
kortelings gevlucht uit Kiev, zijn te gast
bij een familielid van de gekozen
nieuwe deken van het Sint Antonius en
Sint Sebastianus Gilde, Toon van den
Elsen. Bij de installatie van een nieuwe
deken is er altijd een taak voor twee
buurmeisjes, maar nu mogen zij die
taak overnemen…

Haaren – Gilde Sint Antonius en Sint
Sebastiaan heeft een nieuwe vaandrig
in de persoon van Albert van de Wiel.

Savina Rooijakkers is de nieuwe Prins.
Broertje

Sint Jorisdag in Heeze

Terug op het gildeterrein….
Maar eerst krijgt hij het dekenschild
omgehangen.

Uden - Op 7 april 2022 is Kai, verblijdt
met de komst van zijn broertje "VINZ".
De gelukkige ouders zijn: Vaandrig en
Deken-Wasmeester Janine, lid van
Gilde St. Barbara en St.Lucia en haar
partner William Meijer.

Koningsdag in ….
Gildefestijn
Wintelre - op 15 mei a.s. organiseert
het gilde van Olv. en de H. Willibrordus
een mooi feestje…

Weer versierde fietsjes in de Veghelse straten!

Veghel - Het kan weer!!
EINDELIJK....sinds april 2019! Het Sint
Barbaragilde verzorgt sinds vele jaren
weer de versierde fietsjesoptocht voor
jonge kinderen, ouders en grootouders
op Koningsdag 2022.

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

Vlnr: Jan Huijbers, Dorthe Guitjens,
Renno Guitjens en Roeland van Hooff.
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

Ruim drie weken van tevoren is er al
een gezellige drukte op onze banen.

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

Gilde opent eerste volwaardige
Koningsdag sinds 2019
Veghel - Het Sint-Barbaragilde staat
voor tradities en is daarom verheugd
dat dit jaar de optocht met de versierde
fietsjes door het Veghelse centrum
weer georganiseerd kan worden…

Jubilarissen
Huldiging vier gildebroeders

Gemert – Het Sint Antonius en Sint
Sebastianusgilde huldigt vier jubilarissen. Twan van Asseldonk, 40; Piet
Brouwers, 50; Theo van den Elsen, 60
en Hans Kanters, 25 jaar lid.
Vier jubilarissen bij Sint Jorisgilde

Het heeft Zijne Majesteit de
Koning behaagd….

Soest - Gijs Kok een koninklijke
onderscheiding te schenken voor zijn
vrijwilligersinzet voor het Groot Gaesbeeker Gilde o.a. als bestuurslid in de
periode 1988-2005. Ook voor andere
organisaties in Soest heeft hij zich vele
jaren ingezet.
Soerendonk - Ronnie Ras te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Dit voor zijn jarenlange vrijwillige inzet bij diverse verenigingen in
o.a. Soerendonk, maar ook voor zijn
inzet bij de Reddingsbrigade Nederland. Ronnie is kapitein bij het Sint
Jansgilde Soerendonk.

Heeze – Vlnr: Frans Verest 25 jaar,
Renno Guitjens 40 jaar, Peter Jansen
25 jaar en Jordy Rooijakkers 25 jaar.
Sint Jorisgilde
Hoogeloon - Zaterdag 23 april 2022
zijn, na twee jaar Corona, de
jubilarissen van de afgelopen drie jaar
gehuldigd.
Er is een zeer grote opkomst dit jaar !
Gehuldigd

Wintelre - Jan Wim van de Sande,
(tweede van links samen met vrouw
Toos) geniet zichtbaar van de vendelgroet die hij mag ontvangen van de
andere gildebroeders nadat hij een
lintje heeft gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de Wintelrese gemeenschap.

Nieuwe gildeleden bij Sint Jorisgilde

Adriaan Waterschoot en Piet van Mol
50 jaar; Jack van Rooij 40 jaar en Jan
van Rooij 25 jaar. Fred Beerens is 40
jaar lid, maar is helaas afwezig.

Hoogeloon – Zaterdag 23 april zijn zes
nieuwe gildebroeders geïnstalleerd. Zij
zijn al eerder tijdens een jaarvergadering door de leden ingestemd zoals dat
heet.
>>>
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>>> Het betreft Henk Swaans, Eric
Telkamp en Henk Michiels, Stijn van
Selst, Erwin Horrevorts, Martijn van de
Doelen en Daan van de Huygevoort.
Geheel volgens traditie krijgen zij een
gevlochten bloemenkransje op het
hoofd.

Adriaan
Rijken (90)
Oud-koning Sint
Jan Baptist Duizel
† 11 april 2022

IN MEMORIAM
Paulina
Adriaans –
Opsteen (79)
Oud-koningin/Lid
van verdienste
Sint Joris Gemert.
† 1 april 2022

Wil van
Spaandonk (71)
Hoofdman St.
Joris & St.
Sebastiaan
EnschotHeukelom
† 13 april 2022.

Bert van
der Loop (83)
Gildebroeder
Sint Antonius Abt Sint Catharina
Nistelrode.
† 6 april 2022

Theo
van Liempd (95)
Gildebroeder Sint
Barbara Veghel.
† 9 april 2022

Ties Toelen (84)
Gildebroeder Sint
Catharina Den
Dungen
† 10 april 2022

Piet
Willems (87)
Gildebroeder/
Schutter Sint
Sebastiaan
Westelbeers
† 21 april 2022

Bert van der
Dussen (89)
Gildebroeder Sint
Antonius Abt
Nuland.

Dat zij mogen rusten in de vrede
van de Heer

† 12-04-2022
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