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Blijf gezond en houd moed!!! 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 

 
Iets voor in de Nieuwsbrief  

van De Gildetrom? 
nieuwsbrief@degildetrom.nl 

 
Noveenkaars Sint 
Sebastiaan 
Bergen op Zoom - 
Sint Sebastiaan, 
patroonheilige  van 
veel schuttersgil-
den, wordt ook 
aangeroepen bij 
epidemieën en 
ziekten. Dit ge-
dachtig, nu met de 
coronapandemie, 
zijn in voorberei-
ding op de naam-
dagviering van 
zondag 17 januari, 
door gildeheer 
Verbeek speciale 
Sint Sebastiaan 
Noveenkaarsen 
gewijd in Banneux. 
De Sint Sebastiaan 
Noveen is op 9 en 
10 januari van start 

gegaan in verschillende kerken 
van Bergen op Zoom.      
 
Waar is dit beeld van Maria met 
het kind Jezus te vinden? 
 

 
 

Dat lezen jullie in 2021 in het 
Magazine De Gildetrom.  
 
 

Heb jij al iets voor de nieuwsbrief 
ingestuurd? Doen! 

nieuwsbrief@degildetrom.nl 

 

 
Jubilaris gehuldigd 
 

 
 

Vorstenbosch – Het gilde Sint 
Antonius brengt een bezoek aan 
Jo van den Berg…. 
 

 
 

 … vanwege zijn 60-jarig jubileum.  
 

 
 

Dit gebeurt allemaal volgens de 
geldende regels.  
 
 

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 
 
 

 
 

Twee honderd jarigen bij gilde 
Leenderstrijp – Bij gilde Sint Jan 
Baptist hebben twee gildebroeders 
de respectabele leeftijd van 100 
jaar gehaald.  
Dat zijn:  
 

 
 

Max Farjon en 
 

 
 

Sjef Cardinaal. 
 

Zij krijgen beiden een vendelhulde 
aan huis. 
 

 
 

Max Farjon… 
 
 
 
 

mailto:nieuwsbrief@degildetrom.nl
mailto:nieuwsbrief@degildetrom.nl
mailto:nieuwsbrief@degildetrom.nl
mailto:secretariaat@degildetrom.nl


 

 

 
Nieuwsbrief De Gildetrom januari 2021  

 

                                                                                       

2 

 
 

Sjef Cardinaal… 
 
 
 
 

IN MEMORIAM  
 

Gerrit  
Hendriks (92) 
Gildebroeder/ 
zilverdrager 
Heilig Bloeds-
gilde Boxmeer.  
 
 
Marinus van 
der Veer (83) 
Gildeheer Heilig 
Bloedsgilde 
Boxmeer. 
 
 
 

 
Piet  
Janssen (75) 
Gildebroeder/ 
tamboer Heilig 
Bloedsgilde 
Boxmeer. 
 
 

 
Jan de Wit (91) 
Gildebroeder 
Onze Live 
Vrouwe Zeelst. 
 
 
 

 

Gerard  
van Hoof (78) 
Gildebroeder 
OLV en de H. 
Willibrordus 
Wintelre. 
 
 

 

Bertus  
van Rixtel (87) 
Gildebroeder 
OLV Aarle-Rixtel 
 
 
 
 
 

 
Cas  
de Haan Jzn 
(87) 
Gildebroeder/ 
ouderling Sint 
Catharina 
Eindhoven-Stad. 
 
 

 
Wim Bax (86) 
Gildebroeder/ 
erelid Sint  
Jan Baptista 
Leenderstrijp. 
 

 
 
 

 
Leo  
van de Wiel (77) 
Gildebroeder  
Sint Antonius en 
Sint Sebastiaan 
Haaren. 
 
 

 
Ad van 
Grinsven (73) 
Gildebroeder 
Sint Catharina 
en Barbara 
Schijndel. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 


