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

 

 

Nieuwsbrief 

  

Gildenieuws…  
 

Contactdag Sint Jorisgilde 

 
Heeze – Voor de maandelijkse con-
tactdag, 06-11-2022, is weer veel be-
langstelling. De uitslagen zijn: 
Groot geweer: 

1. Ad Verest 
2. Jan Bijnen 
3. Jan van Lierop 
4. Stephan Nuijts 

Klein geweer: 
1. Bert Gijsbers 
2. Frans van Dijk 
3. Luuk van Dijk 
4. Frans van Dijk 
5. Bert Gijsbers 
6. Ad Verest 

Kermiskoningin- en koning 

 
Reusel – Marly Brey en koning Peter 
Michiels zijn de kermiskoningen van 
het Sint Jorisgilde geworden.   
 
 

 
 

De nieuwsbrief van de Gildetrom is voor 
iedereen gratis! 

Dus… wat belet je een abonnement te 
nemen? 

 
 
 
 

 

Kampioen Kruisboogschieten 
Boekel -  Tijdens deze zomer 
gehouden interne competitie 
kruisboogschieten bij het gilde Sint 
Agatha schiet Dekenschatbewaarder 
Gerrit Janssen zich tot "Kampioen 
2022". 

 
Gerrit Janssen wordt geflankeerd door het 
koningspaar Cor en Lenie v.d. Elsen.  

 
Afscheid bruidjes 

 
Wintelre – Bij de jaarlijkse viering van 
de Willibrordusdag moet het gilde OLV 
en Heilige Willibrordus afscheid nemen 
van drie bruidjes, omdat deze groep 8 
bereikt hebben van de basisschool. Het 
zijn Silke Neggers, Noor van den 
Bosch en Isa van Gerwen. Dames, 
hartstikke bedankt voor jullie gezellige 
sprankelende inbreng bij ons gilde!!! 

 
 
 

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 
 
 
 
 
 

 

Teerdag gilde Sint Catrien 
Vught -  zaterdag 26 november heeft 
het gilde haar teerdag gehouden… 

 
Koning Bert Lamboo biedt zijn koning-
schild aan… 

 
Staande Deken Ad van de Sande is na 
21 jaar gestopt en wordt benoemd tot 
Ere Staande Deken. 

 
Robert Kluytmans wordt geïnstalleerd 
als Staande Deken. 
                                                  >>>>>> 
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Bart Franken wordt geïnstalleerd als 
Oude Deken.    

 
Jubilaris(sen) 
 

Sint Sebastiaan 

 
Lage Mierde - Marcel Paridaans,  
25 jaar  
 
Sint Catharina  

 
Eindhoven/Tongelre – Jan Kemps, 
70 jaar. 
 
Sint Catharina 

 
Vught - Wil de la Cousine 25 jaar. 
                                              >>>>>> 

 
Thijn van de Sande, 65 jaar lid.  

 

In Memoriam 
 
Jannie Weijers- van 
Gerven (83) 
Gildezuster St. 
Martinus en St. 
Antonius Lexmond 
en Hei- en Boeicop 
† 4 september 2022  

 
 
Truus Tholen – Lemmens (91) 
Gildezuster Sint Joris Hoogeloon. 
Weduwe van gildebroeder Piet Tholen. 
† 30 oktober 2022   
 

 
Pieter  
van Dinter (62) 
Gildebroeder/ 
tamboer OLV Aarle-
Rixtel. 
† 5 november 2022 
 
 

 
Andre  
Damen (79) 
Gildebroeder 
Sint-Jans 
Soerendonk 
† 12 november 2022 

 
 
 

 
Gerrit van der 
Stegen (78) 
Gildebroeder St. 
Martinus en St. 
Antonius Lexmond 
en Hei- en Boeicop 
† 4 november 2022 
 
 

 

Martien  
van Doorne (89) 
Gildeheer Sint-
Catharinagilde 
Tongelre 
† 19 november 2022 

 
 
 

 

Mededeling 
Vermelden identiteitsbewijs-
gegevens referenten op gewijzigd 

Inlichtingenformulier (WM32) niet 
meer nodig 
 

Ingezonden door Rens Guitjens, Sint 
Jorisgilde Heeze 
 

Zoals eerder aangegeven is de e-
screener sinds 15 september voorlopig 
vervangen door een vernieuwd WM32-
inlichtingenformulier. Op het gewijzigde 
formulier dient de aanvrager nu 
eveneens zijn of haar nationaliteit, 

geboorteplaats en geboorteland in te 
vullen. Bovendien moeten de drie 
referenten die het formulier 
ondertekenen nu ineens ook een 
identiteitsbewijs, zoals paspoort of 
rijbewijs met het nummer en datum van 
afgifte vermelden. Tegen dit laatste 
hebben de KNSA en Jagersvereniging 
succesvol bezwaar aangetekend: enkel 
een handtekening van de referenten 
volstaat voortaan. 
 

De KNSA heeft er, mede namens de 
Jagersvereniging, bij het Ministerie en 
de Politie op gewezen dat met het 
invullen van de 
identiteitsbewijsgegevens op het 
formulier, de referenten privégegevens 
moeten afstaan die daarmee ook 
zichtbaar zijn voor andere referenten en 
voor de aanvrager. Tenslotte is erop 
gewezen dat deze gegevens geen 

enkele toegevoegde waarde hebben. 
 

Wijziging per direct van kracht 
De Korpsleiding van de Politie heeft 
inmiddels laten weten dat zij het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid zal 
vragen om het formulier wederom te 
wijzigen. Ondertussen heeft de Politie 
bevestigd dat aanvragers en verlengers 
van een jachtakte hun referenten 
kunnen berichten, dat de gegevens van 

het identiteitsbewijs op het huidige 
formulier niet meer hoeven te worden 
ingevuld. Enkel de persoonsgegevens 

en een handtekening van de 
referenten volstaan. 
Zie het aangepaste  digitaal invul 
wm32-inlichtingenformulier politie 
november 2022 

https://wbesusterengraetheide.nl/wp-content/uploads/2022/11/digitaal-invul-wm32-inlichtingenformulier-politie-november-2022.pdf
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