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We mogen wel weer, maar wel voorzichtig aan hoor…
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

HET GAAT DOOR!!!!!
Wintelre - Na twee jaar corona-uitstel
gaan we het toch weer doen !!!! Een
groot gildeweekend organiseren in
Wintelre. Maar dat kan alleen lukken
met jullie aanwezigheid! Graag tot
ziens op ons 700-jarig jubileumfeestje!
Het gilde van OLV. en de H. Willibrordus.

Ander nieuws…

Marinus
Schoones (92)
Gildebroeder Sint
Willebrordus Esch
† 16 februari 2022

Komende gildeactiviteiten
Het is mogelijk komende gildeactiviteiten in
de nieuwsbrief te plaatsen.

Contactdag
Heeze, 6 februari – Ondanks het
stormachtige weer komen de
gildebroeders- en zusters van Sint
Joris naar het gildepalviljoen “De
Santen’ voor de eerste contactdag van
het jaar…

Federatietoernooi kruisboogschieten
Op zondag 10 april wordt bij gilde Sint
Agatha in Boekel het federatietoernooi
kruisboogschieten gehouden.
Inschrijven kan vanaf 11.00 u.
Voor meer informatie zie:
www.agathagilde.nl
+++++++++++++++++++++++++++++

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

… Daar wordt het wisselschild ‘Beste
schutter 2021’ uitgereikt aan Jan van
Lierop. Op de achtergrond kijkt Jan
Bijnen toe…

Video-verslag
Van het federatietoernooi standaardruiters in Lieshout heeft Jos Steenhuis
een videoverslag gemaakt. Zelf kon hij
niet aanwezig zijn maar heeft de video
samengesteld uit door anderen gemaakte filmpjes. Deze is te zien op:
https://www.youtube.com/watch?v=i64
Zd2AU93I

IN MEMORIAM
Ine Biemansv.d. Boogaard (55)
Gildezuster Sint
Agatha Boekel
† 21 februari 2022.

…De jeugd is ook aanwezig.

Concours in Udenhout
Zondag 6 maart 2022
St.Antonius-St.Sebastiaan Udenhout
organiseert een concours t.b.v. de
bond Udenhout aan de Schoorstraat
16a in Udenhout.
Aanvang 13.30 uur.
Kampioen, 7 prijzen - inleg € 2,00.
Personeel, 7 prijzen - inleg € 2,00.
Vrije-hand, 7 prijzen - inleg € 2,00.
Dames - 65+ , 3 prijzen - inleg € 2,00.
Korps, per viertal - inleg € 2,00.
Loterij, 5 prijzen. 1 lot € 0,50 / 3 loten
€ 1,00.
Puist, 10 prijzen - inleg 1 lot € 0,75
8 loten € 5,00. Alle Gilden en Schutterijen zijn van harte welkom bij dit concours.
https://driebonden.jouwweb.nl/
https://ned-federatie-vanwipvogelschieten.jouwweb.nl/

