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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen)
Gouden jubilaris
Beugen – Lambert Essers is op
tweede pinksterdag in het zonnetje
gezet voor zijn 50-jarig lidmaatschap van het gilde Sint AntoniusSebastiaan-Heilig Sacrament.

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

Sint Jansviering in coronatijd
Leenderstrijp – 24 juni 2020, een
mooie zonnige dag, de geboortedag van Johannes de Doper.

De inwoners van Leenderstrijp
krijgen toch de gelegenheid om
hun Sint Janstrossen te laten
wijden.
Reactie op Facebookactie
gildejeugd
Budel - Neeltje Horst presenteert
7 juni namens de jeugd uit de
regio een filmpje op Facebook. Het
wordt goed bekeken, ook door Leo
Niessen, Europakoning 2018. Hij
geeft een leuke reactie en stuurt
haar zijn persoonlijke medaille
voor op haar uniform.
(Neeltje had een finaleplaats voor de titel
Europaprins.)

Ieder jaar vindt op deze dag het
koningschieten plaats met daarbij
de huldiging van jubilarissen…
Het gilde Sint Jan Baptista viert dit
feest op gepaste afstand in eigen
kring met een mis in de openlucht.

…Maar vanwege corona kan dit
alles nu geen doorgang vinden.
Dankzij de versoepeling van de
maatregelen heeft het gilde…

Neeltje met haar Europese trofeeën.

VBTS toernooi in
Lieshout
Wellicht ten
overvloede, maar
beter te vaak dan
niet, melden we jullie
dat het VBTS toernooi, gepland
voor zondag 20 september 2020
geen doorgang zal vinden. Het
ligt in de bedoeling dit toernooi nu
in Lieshout te houden op zondag
19 september 2021.

…Lambert Essers toch kunnen
verrassen met een vendelhulde
aan huis, wel op gepaste afstand
natuurlijk.

(Uit: Nieuwsbrief Kring Peelland, juni 2020)
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IN MEMORIAM
Jacques
Brouwers (82)
Gildebroeder
Sint Joris
Zesgehuchten.
(Fotografie:
Ger Jansens)

Charles de Laat
Gildekapitein
Sint Joris Budel.
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