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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen) 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 

Nieuwjaarsreceptie 1 
 

 
 

Heeze – In het gildepaviljoen “De 
Santen” heeft het Sint Jorisgilde  
5 januari haar nieuwjaarsreceptie 
gehouden. Stephan Nuijts is de 
beste schutter van 2019 en mag 
een jaar lang het wisselschild 
dragen. 
 
Gilden “on ice”! 
 

 
 

Reusel-De Mierden – De gilden 
van deze gemeente hebben de 
officiële opening van de Winter-
spelen mee opgeluisterd.  
 
Nieuwe hoofdman 
 

 
 

Den Dungen – Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie bij het Gilde Sint 
Catharina is Jelle Geerts (19) tot 
 
 

 

hoofdman geinstalleerd. Zijn eers-
te officiële taak is Piet van der Aa 
benoemen tot Commandant van 
het gilde.   
 

Jubilaris  
 

 
 

Den Dungen – Ties Toelen van 
Gilde Sint Catharina is gehuldigd 
voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Hij 
krijgt de zilveren medaille met 
vuurslag van Kring Maasland en 
van het gilde het Catharinaspeld-
je.  
 
Nieuwjaarsreceptie 2 
 

 
 

Wintelre – Op 5 januari is een 
echte bourgondische nieuwjaars-
receptie in gildehuis van het Gilde 
van OLV. en de H. Willibrordus. 
Voor iedereen nog de beste 
wensen voor 2020!  
 
 
 
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 
 

 
Hé, sturen jullie ook een berichtje naar de 
Nieuwsbrief?  Doen! 
nieuwsbrief@degildetrom.nl  

 
Gouden speld voor hoofdman 
 

 
 

Enschot-Heukelom – Will van 
Spaandonk hoofdman van Gilde 
St. Joris en St. Sebastiaan 
Enschot-Heukelom, ontvangt uit 
handen van de burgemeester de 
Gouden Speld van de gemeente 
Tilburg. 
 
Jaarvergadering  
Kring Land van Cuijk 
 

Beugen – Tijdens de vergadering 
neemt…   
 

 
 
 

… Cor Bonants afscheid als 
bestuurslid en wordt benoemd tot 
erelid….  
 

 

 
 

… neemt Marisca Vossen afscheid 
als kringsecretaris. Zij krijgt de 
zilveren speld van verdiensten….  
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… en Piet van de Oever wordt be-
noemd tot kringkapitein. 
 
Vliegende start 
 

 
 

Lieshout – De startviering jubil-
eum 600 jaar van het Sint 
Servatius Gilde in het weekend 
van 18 en19 januari 2020 is zeer 
geslaagd. Op naar 21 juni a.s. 
voor onze mini-Gildedag op ons 
gildeterrein! 

 
 
IN MEMORIAM  

 

Jan van 
Lierop (79)  
keizer 
Sint Joris 
Heeze. 
 

 
 

 
Door  
Aarts (88) 
eredeken 
Sint Jans 
Soerendonk.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA KOMENDE 
GILDEN ACTIVITEITEN 

 

Het is mogelijk komende gilden 
activiteiten, die buiten de agenda 
van de NBFS vallen, in de 
nieuwsbrief te plaatsen. 

 
 

Jij hebt toch ook een berichtje voor de 
Nieuwsbrief?  Stuur het in! 
nieuwsbrief@degildetrom.nl 
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