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We blijven volhouden!!!  Nog even… 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 
Iets voor in de Nieuwsbrief  

van De Gildetrom? 
nieuwsbrief@degildetrom.nl 

 
Nieuwe gildebroeder 
Bergen op Zoom – Op Hemel-
vaartsdag is Kees Koopman in een 
speciale gildemis in de Sint Gertru-
diskerk geinstalleerd tot gildebroe-
der van Gilde Sint Sebastiaan.  
 

 
 

Fotografie: Lilianne Visch. 

 
Eindelijk!!! 
Wintelre -  Yes, de "sportaccom-
modaties" mogen weer open…  
 

 
 

… dus we kunnen weer oefenen!!! 
 

Ook onze 
schutsbomen 
krijgen het 
weer "zwaar" 
te verduren!!! 
 
Gilde van 
Onze Lieve 
Vrouw en de 
Heilige 
Willibrordus. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Mededeling 
Hierbij wil ik melden dat er weer 
een mogelijkheid is om in verband 
met covid -19 een tegemoetkoming 
aan te vragen. 
 www.dus-i.nl/privacy. 
 

Hoofdman Sint Jorisgilde Bladel, 
Ton Egbers.  

 
Twee diamanten bruidsparen 
Zeelst - Een delegatie van het 
Onze Lieve Vrouwe Gilde huldigt 
20 mei twee van hun leden, die 60 
jaar zijn getrouwd. Piet & Marietje 
Boogers en Theo & Jo Senders. 
Door de coronamaatregelen kan 
slechts een kleine groep aantre-
den. 
 

 
 

Links Piet en Marietje Boogers, rechts Theo 
en Jo Senders. 
 

 
 

Tamboers en klaroenblazers in actie. 

 

 
 

De vendelier en linker tamboer zijn 
kleinzoons van Theo en Jo.  

 
 
 
 
 
 
 

 

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 Antonius en 
Sint Sebastianus Gilde 
Gemert - Tijdens de versoepeling 
in het najaar van 2020 kan het 
uitgestelde koningschieten toch 
plaatsvinden.   
 

Het nieuwe koningspaar is met de 
eerste gildeactiviteit aanwezig bij 
een 65-jarig huwelijksjubileum van 
een gildezuster.  
 

Dan moeten zij zeven maanden 
wachten op de volgende activiteit, 
de begrafenis van ouderling 
Maarten van Schalen.  
 

Twee dagen later zijn ze aanwezig 
bij het afscheid van pastor Stefan 
Schepers, die een vendelhulde 
ontvangt.  
 

Terwijl een gildedeputatie bij de 
begrafenis aanwezig is, 
verwelkomen  drie tamboers het 
verse bruidspaar Thijs en Jenny 
Adams, wanneer zij het 
gemeentehuis verlaten.  
 

Drie kleine deputaties zijn nog 
geen optreden van het hele gilde, 
maar toch geven deze kleur aan 
de verschillende plechtigheden. 
Blijheid en droefenis liggen heel 
dicht bij elkaar. 
 
Kaarsen 
Vlierden – Gilde Sint Willibrordus 
heeft bij Waxartstudio in Veghel 
kaarsen met een gildelogo laten 
maken. Ieder gildelid heeft zo een 
herinnering aan deze coronatijd. 
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Het logo voorstellend een zilve-
renschild, trom en vendel is vrij van 
rechten. Het kan desgewenst met 
het eigen gildevendel worden 
aangepast. 
 

IN MEMORIAM  
 

Henk  
Emons (77)  
gildebroeder 
Cloveniers of 
Schutterye tot 
Grave  
 
 

 

 
 

Harrie  
Verhoeven (80) 
gildebroeder Sint 
Joris, Bergeijk 

 
 

 
 
 

Henny  
Claassen (87) 
Gildebroeder Sint 
Barbara Veghel 
 
 

 
 
 

 

Piet  
Welbers (80) 
Bazuinblazer/ 
hellebaarddrager 
Sint Antonius Well 

 
 
 

 

Heb jij al iets voor de nieuwsbrief 
ingestuurd? Doen! 

nieuwsbrief@degildetrom.nl 
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