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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen) 
 

 
 

Nieuwsbrief 

	
Koning der koningen 
	

	
 

Lage Mierde - Peter van Gerven 
wint deze wedstrijd bij het Gilde 
Sint Sebastiaan. 
 
6 Kringen jeugdtoernooi 
 

 
 

Loon op Zand -  Sint Ambrosius-
gilde. Op de foto de deelnemers 
van het toernooi. 
 

Secretariaat De Gildetrom 
Peter Lathouwers 

secretariaat@degildetrom.nl 
 
Nieuwe Koning Gilde Crans 
Meierijstad  
Schijndel – Gilde Sint Catharina 
en Barbara.  André van den 
Warenburg, lid van het Sint-
Jorisgilde Sint-Oedenrode, is 
gildekoning van Meierijstad. 
 

 
Op weg naar het wedstrijdterrein… 
 

 

 
…De koning van Meierijstad wordt 
gefeliciteerd. 
 

 
Patroonsdag 
Heeze -  Het Sint Jorisgilde viert 
13 april weer haar patroonsdag…  
 

 
 

Alissa Rooijakkers is opnieuw 
prins…  
 

 
… en Jan van Lierop jr. is 40 jaar 
vendelier… 
 
 
 
 
 
Heb jij iets voor de Nieuwsbrief? 

Stuur het in! 
nieuwsbrief@degildetrom.nl   

  

 
… voor beiden een vendelhulde… 
 

 
 

… ook wordt een nieuw 
koningsschild aangeboden. 
 
 
Nieuw “zitje”  
 

 
 

Wintelre – Bij gilde OLV en de H. 
Willibrordus is het op paaszater-
dag goed toeven. Het zojuist 
geplaatste “zitje” wordt natuurlijk 
uitgeprobeerd…  
Foto + tekst: Karin van Esch 
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Nieuw bestuur Bond van 
Schuttersgilden Kring 
Kempenland 
Tijdens de voorjaarsvergadering 
van 15 april zijn de volgende 
bestuursleden gekozen/benoemd: 
Roeland van Hoof, voorzitter; Dré 
Bemelmans, vice-voorzitter; 
Gerard Gorselink, 1e secretaris; 
Bart van Lieshout, 2e secretaris en 
Henk Vrenken, penningmeester. 
 
Voor de tweede maal koning 
 

 
 

Oss -  Erwin de Vries heeft zich 
voor de tweede keer koning ge-
schoten van het Sint Sebas-
tiaangilde.  
  
Jubilaris 
 

 
 

Maarheeze – Sint Joris-Sint 
Barbaragilde.  Peter v.d. Linden is 
gehuldigd met zijn 25-jarig 
lidmaatschap. 
 
 

Jij hebt toch ook iets voor de 
Nieuwsbrief? 
Stuur het in! 

nieuwsbrief@degildetrom.nl   
 

Nieuw standaardvaandel 
 

 
 

Maarheeze – De standaardruiter 
van het Sint Joris-Sint Barbara-
gilde met het nieuwe standaard-
vaandel. 
  
Meisjes / vrouwen welkom bij 
gilde 
 
 

Veghel – Bij het Sint Barbaragilde 
hebben zich inmiddels al drie 
nieuwe leden (meisjes) aange-
meld....  
 

 
 

Vivian als tamboer….  
 

 
 

Maureen als tamboer… 
en  Iris gaat voor vendelier.  
(zie foto volgende kolom) 

 

 
 
Koningsdag 2019 in Amersfoort 
 

 
 

Het Groot Gaesbeeker Gilde uit 
Soest is hierbij aanwezig…. 
 

 
 

…. Koning Willem-Alexander en 
koningin Maxima schrijden over 
het hoofdvaandel. 
(Fotografie: fotocredit Amersfoort/Robin Utrecht.) 

 
Lid in de Orde van Oranje 
Nassau 
 

 
 

Leenderstrijp -  Jack Dielis en Jac 
Hulsen van het Gilde Sint Jan 
Baptista zijn koninklijk onderschei-
den.  PROFICIAT!!! 
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Nieuwe StadKoning 
handboogschieten, StadsPrins 
blijft op troon 
 

 
 

Bergen op Zoom / Borgvliet - 
Gilde Sint Sebastiaan, Tim Jansen 
uit den Haag is StadKoning 2019 
en Niek van Mechelen opnieuw 
StadsPrins. 
 
Burgerkoning 2019 
 

 
 

Loon op Zand –  Frank Paridaens 
schiet zich voor de tweede keer 
achtereen tot burgerkoning van 
gilde Sint Ambrosius. 
 
 
IN MEMORIAM  
 
 

Wim  
Antonise (87) 
Gildebroeder  
Sint Joris Bladel.  
 
 
 
 

 

Wim  
Snelder (86) 
Gildebroeder/ 
ouderling Sint 
Joris Hoogeloon. 
 
 
 

 
Petra van der 
Doelen – van de 
Huygevoort (49) 
Gildezuster Sint 
Joris Hoogeloon. 
 
 
 
 

 
 

 

Jac van 
Lieshout (77) 
Gildebroeder 
Sint Barbara 
Veghel. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Theo van 
Leeuwen (69) 
Gildebroeder 
Sint Barbara 
Veghel 
 
 

 
 
 
 

 

 
Ad  
Huijben (87) 
Oud-standaard-
rijder en oud-
deken-alferes. 
Sint Willibror-
dus Alphen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

================================= 
AGENDA KOMENDE 

GILDEN ACTIVITEITEN 
 

Het is mogelijk komende gilden activiteiten, 
die buiten de agenda van de NBFS vallen, 

in de nieuwsbrief te plaatsen. 
 

 
Gilde Sint Joris Zesgehuchten 

organiseert op zondag 19 mei 2019 
het Jeugdtoernooi Kring Kempenland 
in Geldrop. De wedstrijden zijn toe-
gankelijk voor jeugdleden tot 16 jaar. 
Deze vinden plaats op het terrein 
tegenover de kerk van Zesgehuchten 
in Geldrop. 

 

+++++ 
 

75 jaar bevrijding gedenken in 
Eindhoven 
Op 18 september wordt herdacht dat 
Eindhoven 75 jaar geleden bevrijd 
werd. Het vorig jaar waren ruim 100 
Gildebroeders en Gildezusters 
aanwezig. De aanwezigheid van de 
Gilden wordt enorm gewaardeerd door 
alle aanwezigen. Naast het defilé is de 
vendelgroet een belangrijk onderdeel 
van de herdenking. Dit jaar hopen wij 
dan ook dat er vele Gilden met hun 
vendeliers aanwezig willen zijn om aan 
een breed publiek hun indrukwekken-
de ceremoniële vaandelgroet te tonen.  
 

Meer informatie:   
Mike Gerrits  M: 06.22.405.614 
mike.gerrits@planet.nl 
 

Jos van Amelsvoort  M: 06.55.708.819 
scatges@gmail.com 
 
 
 

 
Leestafelabonnement 

Het is belangrijk dat 
schuttersgilden zich presenteren  

in de maatschappij. 
Weet jij dat er een 

leestafelabonnement is van 
slechts vijf euro per jaar ? 
Wil jij meer informatie ? 

Stuur dan een mail naar: 
secretariaat@degildetrom.nl 

 
 

 
 
 
 


