
    Gilde Sint Leonardus Donk  

www.gildesintleonardus – info@gildesintleonardus.nl 
Aangesloten bij de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden 

Secretariaat: Margrietstraat 5, 5741 XK Beek en Donk 
 

Jaarverslag 2015 
 
 
 
 
 
 

Rabobank Dichtbij  
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Het Jaar 2015 van het Gilde Sint Leonardus. 
 
Zaterdag 3 januari nieuwjaarsbijeenkomst.  
Voorbereidingen door Jan Rovers en Mario. 
Bijeenkomst op ’t Wipke aanvang 19:00 uur tot 22:00 uur 
In de middag wordt alles voorbereidt door : Jan Rovers, Jan Rooijakkers, Harrie van Dijk, Theo Vermeulen, 
Andre van Nunen en Geert-Jan van Rixtel Bzn., bijeenkomst 13:00 uur. 
Catering in de avond Jeanne en Maria. Annie Rovers zorgt voor de Erwtensoep en Nellie voor Zult met 
roggebrood. 
 
Zondag 4 januari, Nieuwe parochie Laarbeek en installeren Pastor Jos Verbraeken 
Bijeenkomst bij Bavaria Brouwerij Café Heuvel 5 5737 BX om 09:30 uur. Vertrek 09:45 uur. 
Om 10:00 uur is de dienst, nadien koffie met gebak. 
We trekken met alle 5 de gilden gezamenlijk op, Lieshout heeft het commando. 
 

                       
 
 
 
Maandag 5  januari nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek. 
Bijeenkomst om 18:50 uur bij Andre, aanvang receptie 19:00 uur.  
Jan Huijbers , Jan Rovers, Andre van Nunen en Geert-Jan van Rixtel Bzn. 
 
 

                          
 
Woensdag 7 januari twee maandelijkse vergadering.  Wordt allen mededelingen en terugblik laatste 
periode, we vergaderen verder 24 januari, jaarvergadering.  
Bijeenkomst op ‘t Wipke om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 10 januari Begrafenis Loek Swinkels  
Jan Huijbers en Piet Rovers. 
 
Zaterdag 10 januari weghalen kerstverlichting  
(ster en Krans) bij de Leonarduskapel. 
Mario van de Elsen. 
 
Zaterdag 10 januari receptie Deurne 
19:00 uur tot 20:00 uur 
Jan Huijbers en Jan Rovers. 
 
 



Zondag  11 januari schuttersvergadering kring,  
Lokatie  Lierop Aanvang 10:00 uur.  . 
Jan Rovers,  Mario en Geert-Jan Bzn. 
 
Donderdag 15 januari  kascontrole. 
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur.  
Geert-Jan Fzn en Franklin. 
 
Zaterdag 17 januari receptie Sint Antonius Stiphout Jan van Bree 
Jan Huijbers , Harrie van Dijk Huub van de Heuvel en Jan Rovers. Aanvang 18:30 uur 
  
Zondag  18 januari vendeliersvergadering kring,  
Zaal van Bragt te Aarle Rixtel 10:30 uur. Tijn, Theo, John en Jan Rovers. 
 
Dinsdag 20 januari bijeenkomst op ’t Wipke Zivervesten 3 stuks afmaken. 
Aanvang 20:oo uur op ’t Wipke. 
Iedereen die wil en kan helpen. 
Jan en Annie, Huub en Truus Jan en Lennie Dorethe en G-J , nog aan te vullen. 
 
Woensdag 21 januari vergadering stichting Goede Doelen Laarbeek. 
Bij Joost (Scoutng) aanvang 20:00 uur. 
Cees Tijn G-J Bzn en Fzn.  
 
Zaterdag 24  januari  jaarvergadering gilde sint Leonardus,  
Bijeenkomst 13:00 uur bij het Huukske. 
Gebedsdienst in de Leonarduskapel om 13:30 uur aanvang vergadering 14:15 uur. 
Aanvang koffietafel jaarvergadering met de dames om 19:00 uur. 
Bijeenkomst 18:30 uur bij het Huukske. 
Loterij, prijzen kunnen afgegeven worden bij Jan Rovers en Andre van Nunen. 

Jaarvergadering 24 januari 2015 

Jaarvergadering gilde St. Leonardus Beek en Donk. 

Op zaterdagmiddag 24 januari 2015 heeft ons gilde haar jaarvergadering gehouden. Traditiegetrouw 
begonnen we om half twee met een gebedsviering maar dit jaar niet in de kapel, maar wegens 
weeromstandigheden in een zaaltje van Café Herberg ’t Huukske in Beek en Donk. Deze gebedsviering, 
die voor een belangrijk gedeelte in het teken stond van het overlijden van onze gildebroeder Frans 
Meulensteen, werd voorgegaan door onze gildeheer Franklin De Coninck. In zijn overweging sprak hij 
ons aan als gildebroeders, die altijd op weg zijn, net als onze Aartsvader Abraham en leven van Gods 
belofte, de kern van ons geloof. En soms vind je een spoortje van zo’n geloof bij iemand uit je eigen 
omgeving en dat was bij Frans Meulensteen. Zoals Abraham koesterde Frans bij ons de droom van een 
beloofd land. Mogen ook wij onze eigen droom koesteren. 

Om kwart over twee begonnen we aan een lange 
vergadering met maar liefst 21 agenda-punten. 
Gelukkig waren daar ook hamerstukken bij, maar 
enkele belangrijke punten willen we hier toch wel 
vermelden. 

De secretaris Jan Rovers had een zeer uitgebreid 
en prachtig  jaarverslag 2014 samengesteld, dat 
zonder opmerkingen werd goedgekeurd. Ook de 
penningmeester André van Nunen presenteerde 
een transparante exploitatierekening 2014, gevolgd 

door een begroting voor 2015. Hij mocht veel complimenten incasseren en ook de kascommissie was vol lof 
over hem. 



Bij agenda punt 10 vond de herverkiezing plaats van de bestuursleden Harrie van Dijk en Geert-Jan van 
Rixtel(Fr.zn)., die na een schriftelijke stemming weer een mandaat kregen voor 4 jaar. Meteen daarna 
werd met witte en zwarte bonen een nieuw lid met algemene stemmen gekozen tot gildebroeder bij onze 
vereniging. Het is Léon de Louw, die al enkele maanden ter kennismaking onze bijeenkomsten had 
bijgewoond. Léon, van harte welkom en wij hopen van harte dat jij je nog vele jaren goed thuis zult voelen 
bij onze vereniging. 

Na nog een verslag van de komende activiteiten en een verslag van diverse commissies sloot de voorzitter 
Geert-Jan van Rixtel (Bzn) om 18.00 uur met de christelijke groet deze vlotte jaarvergadering en was het 
wachten op de gildezusters voor een gezamenlijke Brabantse koffietafel. Hierna volgde nog een loterij om 
met de opbrengst de kosten van deze jaarvergadering te dekken. 

Zondag  25 januari tamboersvergadering kring,  
Locatie  van Bragt Aarle Rixtel .10:30 uur. 
G-J Bzn, Fzn en Andre. Jan Rovers namens de schiet commissie 
 
Woensdag 28 januari bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Jan Huijbers  20:30 uur. 
 
Donderdag 29 januari vergadering commissies en kringbestuur. 
Bijeenkomst in Aarle-Rixtel Jan Rovers en G-J van Rixtel Fzn. Om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 7 februari demonteren overige kerstverlichting kapel. 
Mario. 
 
Dinsdag 10 februari Hoofdmannen bijeenkomst i.v.m. Laarbeekskoningschieten .  
Bijeenkomst 20:00 uur bij het O.L.V. Gilde te Aarle Rixtel. 
Jan Rovers, Andre Harrie  en Geert-Jan van Rixtel Bzn, Fzn. 
Gilde OLV Aarle-Rixtel Gilde Sint Margaretha Aarle –Rixtel en Gilde Sint Servatius Lieshout. 
 
Zaterdag 14 februari begrafenis The van Rossum. 
Jan Huijbers Jan Rovers Franklin De Coninck Cees Huijbregts en ? 

          

 

In Memoriam Pater Theo van Rossum 
In memoriam Pater Theo van Rossum, OSFS 

Oud-gildeheer van het gilde St. Leonardus 

Na een leven  van liefde, zorg en aandacht voor ons allen is emeritus pastor en oud-gildeheer van het St. 
LeonardusgildeTheo van Rossum op maandag 10 februari 2015 op een leeftijd van bijna 95 jaar in alle 
rust en overgave weggeleden  uit dit leven naar het paradijs waar hij zo naar uitzag. Hij overleed in het 
verzorgingshuis van de Fraters in Tilburg na ruim 73 jaar deel  te hebben uitgemaakt van de congregatie 
van de Oblaten van Franciscus van Sales. 



Na zijn priesterwijding in 1948 werd hij leraar Nederlands op het 
Klein seminarie Ave Maria te Tilburg. In 1966 volgde zijn 
benoeming tot pastoor van de Leonardusparochie. 
Theo was een bevlogen man, een priester,  die meer wil geven dan 
nemen, een dienaar van het woord en het schrift, letterlijk en 
figuurlijk, met een creatief sturende geest, een markante 
persoonlijkheid. Voor de Leonardusparochie is hij van grote 
betekenis geweest. Hij wist van aanpakken. Al  kort na zijn 
benoeming schafte hij de bankenpacht af. Hij wilde geen pastoor 
maar pastor zijn voor heel onze gemeenschap en uit de hartelijke 
opmerkingen op facebook blijkt wel dat hij een zeer geliefd persoon 
was. Naast zijn pastorale werk kreeg hij bekendheid door zijn 
culturele activiteiten. In 1969 werd hij o.a. voorzitter van de Beek en 
Donkse heemkundekring. In die hoedanigheid was hij bijzonder 
productief. Van zijn hand verschenen vele boeken, boekjes en 
geschriften, o.a. volksmondigheden, heemkundecahiers, 
gedichtenbundels en raagtensprookjes. Daarnaast was hij enige tijd 
lid van de Rotaryclub, redacteur van het weekblad “Rond”,  gaf 
zowel aan volwassenen  als aan kinderen van de school yoga. Door 
zijn dichterlijke inslag probeerde hij steeds met behulp van het tijdschrift: “ De Godsvonk” en de 
meditatie zijn eigen Godsbevlogenheid over te dragen aan vele anderen. 
Speciaal als spreker genoot hij faam. Bij talloze gelegenheden, feesten, jubilea, kampioenschappen, 
carnaval e.d. excelleerde hij als (feest)redenaar. In woord en geschrift is hij enorm productief geweest. 
Ook bij ons gilde St.Leonardus was hij zeer betrokken. Hij nam het initiatief tot de oprichting van onze 
Leonarduskapel, verzorgde de gebedsdiensten en toonde altijd erg veel belangstelling voor de gilde-
activiteiten. Ook voor kring Peelland  verzorgde hij vaak de Eucharistievieringen. En als trouwe 
vereerder van St. Leonardus heeft hij deelgenomen aan een pelgrimstocht naar Zout Leeuw in België en 
Noblat in Frankrijk.  
Helaas, de dood heeft aangegeven, dat zijn leven voltooid is. Bij zijn heengaan komen allerlei gevoelens bij 
ons op. Vooral het gevoel van dankbaarheid. Dankbaar voor zijn zorg voor alles wat hij met zoveel passie 
voor onze gemeenschap en voor ons gilde heeft gedaan. Voor zijn enthousiasme en onbaatzuchtige inzet, 
voor de hartelijke omgang met zijn parochianen, voor zijn goede adviezen die wij erg op prijs hebben 
gesteld. Als dank voor zijn vele verdiensten is Theo bij zijn afscheid benoemd als ereburger van Beek en 
Donk. 
Met een dankbaar gevoel  hebben wij, samen met zijn medebroeders, zijn familie en vrienden, na een 
plechtige Eucharistieviering op 14 februari 2015 met gilde/eer van Theo afscheid genomen en hem naar 
zijn laatste rustplaats gedragen en de kist in de groeve laten zakken, waarna ten afscheid, over zijn graf 
werd gevendeld. 
Rust zacht beste Theo. Moge St. Leonardus, onze schutspatroon, jou genadig zijn. 
 
Zondag 15 februari carnavals mis in de Michael kerk om 12:00 uur.  
Bijeenkomst Taperij om11:30 uur. 
De carnavals mis is om 12:00 uur. 
Optocht vertrekt om 14:45 uur op het Piet van Thielplein.   
 
 

                         
 
Zondag 22 februari vergadering zaterdag competitie 
Bijeenkomst op Jan van Doorn paviljoen  Aarle-Rixtel 10:00 uur. 
Schutters Aarle Rixtel en Beek en Donk(Jan Rovers, Mario van de Elsen Huub van de Heuvel en Geert-Jan Bzn.. 
 
Dinsdag 24 februari, brainstormsessie 5 gilden van Laarbeek betreffende subsidie beleid 2016 en verder, 
dit i.v.m. het geplande overleg met de Gemeente op donderdag 26 februari. 
Geert-Jan Bzn op het Jan van Doorn paviljoen bij OLV te Aarle Rixtel, aanvang 20:00 uur. 



Woensdag 25 februari bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Geert-Jan Fzn. om 20:30 uur. Is geruild met Jan Rovers in Maart. 
 
Donderdag 26 februari overleg met Gemeente betreffende subsidie beleid 2016 en verder. 
Geert-Jan Bzn 16:30 uur Gemeentehuis Beek en Donk. 
 
Woensdag 4 maart twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 7 maart is de eerste wedstrijd voor de zaterdag competitie 
Aanvang 16:00 uur te Beek en Donk op ’t Wipke. 
 
Zaterdag 14 maart 2014 kringvoorjaarsvergadering te Lierop.  
Aanvang 10:00 uur 
Jan Rovers Jan Huijbers Geert-Jan Bzn. en Fzn. en Andre. 
 
Maandag 23 maart overleg met Gemeente betreffende subsidie beleid 2016 en verder. 
Geert-Jan Bzn 16:30 uur Gemeentehuis Beek en Donk. 
 
Maandag 23 maart Jaarvergadering VBG te Oirschot. 
Aanvang 20:00 uur Jan Rovers en Geert-Jan Bzn.  
 
Donderdag 24 maart vergadering stichting schiet accommodatie 
Bijeenkomst op ‘t Wipke   20:00 uur. 
Jan R, Andre, Mario, Geert-Jan Bzn, en Fzn. 
Gilde Sint Antonius. 
 
Woensdag 25 maart bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Jan Rovers  om 20:30 uur. Geruild met Fzn. 
 
Woensdag 1 april twee maandelijkse bijeenkomst.  
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 
 
Woensdag 8 april bijeenkomst Goede Doelen, Fietste mee. 
Bijeenkomst 20:00 uur bij Tijn van der Brugge.  
Cees, Tijn G-J Bzn Jos van der Kamp en Joris Coolen. Fzn.  afgemeld.  
 
Zaterdag 18 april receptie Deurne. 
Jan Rovers Jan Huibers Mario v.d. Elsen. 
 
Donderdag 23 april informatie avond voor dodenherdenking in het gemeentehuis. 
Aanvang 19:00 uur Mario en Jan Rovers. 
 
Zaterdag x april Gildecongres  
 
Zondag 26 april Laarbeekskoningschieten te Aarle Rixtel bij het O.L.V. Gilde.   
 
Programma Laarbeek Koningschieten 
Zondag 26 april 2015 op het “Jan van Doorenpaviljoen” nabij het Hagelkruis. 
 
11.30 uur Samenkomst van de gildebroeders van het Onze Lieve Vrouwe Gilde. 
  
12.00 uur  Ontvangst van de Laarbeekse Gilden met koffie. 
  
12.30 uur  Start optocht. 
 
14.00 uur  Openen boom. 
 Opening door Hoofdman Jos van den Heuvel. 
 Woordje burgemeester of diens vertegenwoordiger. 
 Gebed en het wijden van de koningsvogel door diaken Ton Schepens. 



 Afleggen Koningszilver afgaande Koning. 
 Aanbieden replica door schenker Frans Biemans. 
 Eventueel toespraakje afgaande Koning. 
                    
14:25 uur  Plaatsen van de vogel en vervolgens het vrijen van de boom door het organiserende Gilde. 

      
14.30 uur  Aanvang van het Koningschieten: 
 De eerste 4 schoten worden als volgt verricht: 
 1e schot door kerkelijk gezag. 
 2e schot door het wereldlijk gezag. 
 3e schot door Frans Biemans. 
 4e schot door de afgaande Koning. 
 
??:?? uur  Bekendmaking en huldiging van de nieuwe Koning in onderstaande volgorde: 

1) Installatie van de nieuwe Koning door de burgemeester of diens vertegenwoordiger. 
2) Felicitaties door het eigen gilde en familie van de Koning. 
3) Felicitaties overige gilden in volgorde van de optocht. 
4) Vendelgroet door het gilde van de Koning. Bij voldoende ruimte ook de anderen. 
5) Mogelijkheid voor een woordje van nieuwe Koning. 
6) Koningsborrel voor alle geüniformeerde gildebroeders en Zusters. 

 
NB: U kunt parkeren langs de Torenakkerweg en de Hagelkruisweg. 
Houdt de weg naar ons paviljoen vrij voor de optocht en eventuele hulpdiensten. 
 

                
 
 
Maandag 27 april Koningsdag. 
Bijeenkomst 11:00 uur bij Jo verhoeven. 
 
Woensdag 29 april bestuursvergadering. Verzetten i.v.m. privé G-J Bzn.  
Wordt dinsdag  28 april. 
Bijeenkomst bi j Harrie van Dijk  Om 20:30 uur. 
 
Maandag 4 mei dodenherdenking, Aanvang 18:45 uur in de Michael kerk. 
Bijeenkomst +/- 18:15 uur op het Heuvelplein.  
Vertrek 18:35 van het Heuvelplein naar de Michaelkerk. 
Aanvang herdenking in de Michaelkerk 18:45, daarna naar het monument bij het gemeentehuis. 
 

                        
 
Woensdag 6 mei twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 
 
Woensdag 13 crematie gildebroeder Jo van de Ven Gilde Sint Antonius Mierlo Hout. 
Jan Rovers 



Vrijdag 8 mei herbestrating op ‘t Wipke 
 

        
 
 
Aankondiging Fietste Mee 2015 Artikel 1 
 
Fietste Mee maandag 2e Pinksterdag 25 mei 2015. 
Nu de lente weer doorbreekt krijgen we weer de kriebels om naar buiten te gaan. We gaan 
wandelen of fietsen om te genieten van de natuur, maar ook omdat bewegen zo gezond is. 
 
Zoals reeds eerder is vermeld gaan het St. Leonardusgilde en de Scouting van Beek en Donk de 
organisatie van de FietstMeetocht ter hand nemen. Hiervoor is de stichting Goede Doelen Laarbeek 
opgericht. Het bestuur hiervan wil dit jaar de 
opbrengst besteden aan de Stichting Leergeld 
Laarbeek. 
Het jaar 2014 is voor de Stichting Leergeld in 
Laarbeek een jaar geweest van forse groei. Onder 
het bekende motto: “Alle kinderen mogen 
meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”, 
worden kinderen uit financieel zwakkere gezinnen 
in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan tal 
van binnen- en buitenschoolse activiteiten. We 
denken o.a. aan het betalen van de contributie 
voor een schoolreisje, een kamp, muziekles, een 
sportvereniging of gewoon de jeugdvakantieweek. 
Ook bijkomende zaken zoals sportkleding wordt 
door Leergeld voor deze kinderen aangeschaft. 
Zonder deze financiële ruggensteun van de stichting Leergeld zouden deze kinderen niet kunnen 
deelnemen aan activiteiten, die voor de ontwikkeling van jonge mensen cruciaal zijn. 
In Laarbeek is in 2014 de hulpverlening aan deze kinderen sterk toegenomen. Het aantal kinderen, dat 
werd geholpen, steeg met bijna 20% tot 113  gevallen. De stichting Leergeld merkt heel duidelijk dat ook 
in de gemeente Laarbeek nog steeds sprake is van heel veel verborgen armoede, ondanks het feit dat 
landelijk de economie weer aantrekt. Hulp aan kinderen, die buiten de boot dreigen te vallen als het gaat 
om het “meedoen” met alle andere kinderen, is meer dan ooit een bittere noodzaak. De stichting Leergeld 
bekijkt eerst wat er nodig is en betaalt dan de contributie voor het lidmaatschap en houdt ook bij of het 
kind de club blijft bezoeken. “Zo blijft een kind betrokken bij de maatschappij en raakt het niet buiten 
gesloten”, redeneert de stichting Leergeld. 
 Wij vinden het daarom belangrijk om de opbrengst van onze Fietste Meetocht van dit jaar ter 
beschikking te stellen aan de Stichting Leergeld. 
Deze fietstocht van 32 km. met drie rustmomenten vindt plaats op maandag Tweede Pinksterdag 25 mei 
a.s., vertrek tussen 11.00 en 13.00 uur bij de blokhut van de Scouting. Wij willen er een gezellige 
gezinsfietstocht van maken, waaraan niet alleen volwassenen, maar ook kinderen kunnen deelnemen. Het 
inschrijfgeld is daarom erg laag gehouden, € 3,- per persoon. Tijdens de fietstocht zullen ook nog loten 
worden verkocht voor het goede doel. De trekking hiervan vindt plaats op dezelfde dag om 16.00 uur bij 
de blokhut ten overstaan van Wethouder Frans van Zeeland. 
In de week voor de fietstocht volgt nog nader bericht in deze krant met betrekking tot inschrijving en 
routebeschrijving, maar houdt nu al rekening met de datum maandag 2e Pinksterdag. Wij rekenen op een 
grote opkomst. 
 
 
 



Artikel 2. Aankondiging. 

 
Gezinsfietstocht 2e Pinksterdag maandag 25 mei a.s. 
 
Wethouder  Van Zeeland van Laarbeek geeft op Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei het startsein voor 
de 26ste Fietste Meetocht. Deze fietstocht voor het hele gezin start tussen 11.00 en 13.00 uur bij de blokhut 
van de Scouting aan de IJsweg Beek en Donk.(achter de vroegere basisschool De Raagten) 
Initiatiefnemers van deze fietstocht zijn het Gilde St. Leonardus en de Scouting Beek en Donk. 
Het is geen wedstrijd, maar een gezellige gezinsfietstocht van 32 km. Het hele gezin , jong en oud, kan 
eraan meedoen. Er is in Beek en Donk, richting Zijtaart, St. Oedenrode en Mariahout een prachtige en 
veilige route uitgezet met 3 rustmomenten waar men de deelnemerskaart moet laten afstempelen en waar 
voor elke deelnemer telkens gratis iets lekkers wordt aangeboden.  
De deelnemerskaart en de fietsroute ontvangt u bij de start en omdat wij graag veel  mensen voor deze 
tocht willen uitnodigen, hebben wij het inschrijfgeld erg laag gehouden. Dit bedraagt  € 3,- per persoon en 
kinderen beneden 12 jaar mogen gratis meefietsen met hun ouders.  De tocht eindigt bij de blokhut van de 
Scouting met nog een gezellig samenzijn onder het genot van mooie muziek. Hier zijn ook broodjes, drank 
en hapjes verkrijgbaar. 
De opbrengst van deze Fietste Meetocht is bestemd voor de Stichting Leergeld Laarbeek. Deze stichting 
stelt kinderen uit financieel zwakkere gezinnen  in onze regio in de gelegenheid de contributie te betalen 
voor de sportclub,  muziekles of schoolreisje. Voor dit doel houden we ook een loterij en zowel voor, 
tijdens als na de fietstocht kunt u loten kopen voor 50 cent per stuk. De trekking vindt plaats na afloop 
van de fietstocht om 16.00 uur bij de finish onder toeziend oog van Wethouder Van Zeeland. 
Graag nodigen wij u uit deel  te nemen aan deze gezellige fietstocht en wij rekenen op een grote opkomst. 
 
 
Maandag 25 mei 2e pinksterdag Fietste mee Beek en Donk. 
 

Succesvolle Fietste Meetocht op de 2e Pinksterdag 
 

 
 
De 26ste Fietste Meetocht op de 2e Pinksterdag jl, dit jaar georganiseerd door het Gilde St. Leonardus en 
de Scouting Beek en Donk, heeft ruim 400 volwassenen en kinderen op de fiets gebracht. 
Na opening door onze wethouder Frans van Zeeland vertrokken al veel fietsers richting De Hei, Keldonk,  
St. Oedenrode en Mariahout. Praktisch alle deelnemers, waaronder ook Frans van Zeeland, waren  zeer 
enthousiast zowel over de mooie en beveiligde fietsroute als om de ontvangst bij elke controlepost. Het 
weer werkte in alle opzichten uitstekend mee: weinig wind, regelmatig zon en een prima temperatuur  
voor te fietsen. 
Door de leden van de scouting en de vele gildebroeders van het Gilde St. Leonardus en zeker niet  te 
vergeten door de vele vrijwilligers werd hard gewerkt  om iedere deelnemer te voorzien van koffie, soep of 
frisdrank of het verkopen van de loten van de loterij. Ook vele bestuursleden van de Stichting Leergeld, 
waarvoor deze fietstocht werd verreden, waren aanwezig om een handje te helpen. 
Naast het inschrijfgeld heeft ook de loterij bijgedragen aan een mooi bedrag, dat voor een groot gedeelte 
overhandigd wordt aan de Stichting Leergeld.  Deze stichting stelt kinderen uit financieel zwakkere 
gezinnen in onze regio in de gelegenheid de contributie te betalen voor de sportclub, muziekles of 
schoolreisje.  
Toen alle deelnemers bij de finish terug waren werd  onder toeziend oog van Wethouder Van Zeeland 
door Mirjam van de Stichting Leergeld de loten getrokken. 
De hoofdprijs, een levensmiddelenpakket,  is gevallen op lotnummer 204. 



De andere prijzen zijn gevallen op de volgende nummers: 
23   31   45   100   193   399   452   462   476   490   621   728   900   1378   1397 
De prijzen kunnen worden afgehaald bij gildebroeder Jan Rovers, Margrietstr. 5 te Beek en Donk. 
Jan wil ook de prijs thuis bezorgen als hij door een prijswinnaar wordt gebeld:  telefoon 0492-463005 of 
06 21 65 00 38 
Graag willen wij alle deelnemers en iedereen die aan de organisatie van deze gezellige gezinsfiets-tocht 
heeft  meegewerkt, heel hartelijk danken. 
Gilde St. Leonardus en Scouting Beek en Donk 
 
Maandag 25 mei 2e pinksterdag processie Zoutleeuw?! 
 
Woensdag 27 mei bestuursvergadering.  
Bijeenkomst bij Jan Huijbers  om 20:30 uur. 
 

Aankondiging Donckse Wij-ing 31 mei 2015 
 

Op zondag 31 mei 2015 zal er een gebedsdienst 
zijn rondom de Leonardus kapel in Beek en Donk. 
Deze kapel bevindt zich op de hoek van de 
Kapelstraat- Lage Heesweg, langs de Goorloop, en 
de gebedsdienst zal plaatsvinden in de openlucht. 
In de jaren 1700 werd dit gedaan bij de 
voorgaande Leonardus kapel en wel op 28 juli (de 
dag van de 'Donckse Wij-ing')."Wij-ing" slaat op 
de wijding van een kerk of kapel die in de Rooms 
Katholieke traditie een belangrijke gebeurtenis is. 
Door zalving met heilige olie (chrisma) wordt een 
gebouw aan God toegewijd en voor de eredienst 
bestemd. Vele generaties was de jaarlijkse herdenking van de wijding van de Middeleeuwse 
Leonarduskapel een groot feest voor de bewoners van de Donck. De oude Leonarduskapel verdween, 
maar is thans herbouwd. Nu is de tijd aangebroken het feest van de "Donckse Wij-ing" in ere te 
herstellen. Wij willen de verering van Sint Leonardus, een van de grote Europese heiligen, weer nieuw 
leven inblazen. 
Met medewerking van Zanggroep Zingiz 
Mogelijkheid voor een misintentie € 10,- Info@gildesintleonardus.nl of 
secretariaat 0492-463005.  
Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats breng dan zelf een tuinstoel of klapstoel mee. 
Wij hopen u op de Donckse Wij-ing te mogen ontvangen. 
Gildebroeders van het gilde St. Leonardus Beek en Donk. 
  
Bij slecht weer wordt u geïnformeerd door Radio Kontakt. 

Wij nodigen u van harte uit dit feest van de Donckse Wij-ing met ons te vieren. 

Gilde St. Leonardus Beek en Donk. 
 
Zaterdag 30 mei opruimen en klaarzetten i.v.m.Donckse Wijing.  
13:00 uur bij de leonarduskapel    info en invulling zie draaiboek. 
 
Zondag 31 mei Donckse Wijing.  
Info en invulling zie draaiboek. 
Opbouwen +/- 07:00 uur. 
Aanvang gebedsdienst +/- 10:00 uur 
opruimen na de gebedsdienst 
Daarna gaan we naar ’t Wipke. ??!! nog te bespreken. 

 
 



Donckse Wij-ing 2015 
Gilde St Leonardus viert de ‘Donckse Wij-ing’ 
Redacteur: Martin Prick Mooilaarbeek krant  
Beek en Donk - Gilde St. Leonardus hield op zondag 31 mei de ‘Donckse Wij-ing’; een verjaardagsdienst 
bij de Leonarduskapel aan de Lage Heesweg. 

Toegankelijk 

Onder een dreigende wolkenlucht staat op de 
vroege zondagmorgen van 31 mei een heus altaar 
voor het adres Lage Heesweg 103. Er is gezorgd 
voor een zeventigtal stoelen. Inkijk vanaf de 
Kapelstraat is voorkomen door een keurig zwart 
scherm. Helaas heeft dit niet het kaliber dan wel de 
akoestische eigenschappen van een geluidsscherm. 
Voorbij rijdende motoren en al te luidruchtige 
automobielen doen diverse sprekers met een 
gefronst gezicht richting scherm kijken, alsof dàt 

de schuld is van de herrie. Hoofdman Geert-Jan van Rixtel heet de aanwezigen welkom en legt nog even in 
het kort uit waarom iedereen hier om 10.00 uur op zondag aanwezig is. Daarna begint de viering onder de 
deskundige leiding van gildepastor Franklin de Koning, die op een erg toegankelijke manier de woord- en 
gebedsdienst leidt. 

Boonbroodjes 

Vorig jaar werd de dienst nog opgeluisterd door 
het koor onder leiding van Harry Heesakkers. 
Deze is wel in de dienst aanwezig, maar niet meer 
als dirigent. Het koor ‘Zingis’ staat onder de 
bezielende leiding van Heidi de Louw, die met haar 
vrouwenkoor een prima ‘acte de présence’ geeft. 
Als in de eerste lezing wordt gesproken over een 
gebrek aan regen, beginnen spontaan de eerste 
druppels te vallen. Het direct door het koor 
ingezette ‘Shine’ verandert de zaak en de regen 
stopt even spontaan als hij is begonnen. Echte 

‘zonneshine’ komt er niet, maar het weer is goed genoeg. Omdat het een gebedsdienst betreft wordt er 
geen communie uitgereikt. De ‘Leonardusbroodjes’, gebakken door Leo Leenders, geroemd met zijn 
Donkse naam Leo Boon, zijn voortreffelijk en laten zich samen met de koffie na de dienst goed smaken. 

Apart  

Het slot van de bijeenkomst is het zogenaamde ‘Vendelgebed’. Hierin worden de diverse ‘slagen’ 
(manieren om het vaandel rond te bewegen) gekoppeld aan karaktereigenschappen van een krijger. Zo 
wordt het zwaaien van het vaandel boven het hoofd vergeleken met de fierheid van de krijger, die er te 
allen tijde voor moet zorgen dat het vaandel onbevlekt blijft en de grond dus niet mag raken. Een heel 
bijzonder onderdeel van de viering, dit ‘Vendelgebed’!  

Ook volgend jaar 

Sinds het jaar 2012 staat de ‘Donckse Wij-ing’ opnieuw op 
het programma van het Donkse St. Leonardusgilde. Dit gilde 
viert elk jaar opnieuw rond 28 juni het feest van de 
oprichting van de oude Leonarduskapel. De huidige kapel 
werd gebouwd in 1978. Het oude gebruik van het herdenken 
van de bouw ervan vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. 
Ook voor volgend jaar staat het feest weer gepland. 



Woensdag 3 juni twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst op ‘t Wipke om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 6  juni defilé Daan van Sleuwen Gehandicaptenvoetbaltoernooi 
sparta 25.   
Bijeenkomst sparta parkeerterrein om 12:15 uur.  
Defilé van 12:45 tot 13: 15 uur. Mogelijkheid tot vendelen voor of na de 
toespraak van de burgemeester en de voorzitter van Sparta 25. 

Zondag 7 juni gildefeest Sint Joris Asten. 
Jan Huijbers, Jan Rovers en Mario gaan de de kerkdienst om 10:00 uur. 
Tijn van der Bruggen en Jan Rooijakkers verzorgen de tentoonstelling. 
Bijeenkomst in Asten aanvang optocht 13:00 uur. 
 

Gildefeest Sint Joris Asten 7 juni 2015 

Gildefeest Sint Joris Gilde Asten. 7 juni 2015. 
Fijne dag gehad en goed georganiseerd. Daarnaast ook nog 
succesvol voor het Gilde Sint Leonardus. 
Bij de Groep klasse A haalde de tamboers Geert-Jan van Rixtel 
Bzn, Geert-Jan van Rixtel Fzn en Andre van Nunen de eerste 
prijs.  

Bij het onderdeel individueel trommen klasse U behaalde Geert-Jan van Rixtel Bzn ook de 1e prijs. 

     
 

                            
 
Zaterdag 13 juni bespreken van de Pausmis in Den Haag 
Franklin, Mario en Jan Huijbers.  
 
Zaterdag 13 juni receptie Sint Margaretha Aarle Rixtel 
Wim van Elten 50 jaar gildebroeder. 
Andre van Nunen en Geert-Jan van Rixtel Bzn 15:00 uur. 
 
 
Woensdag 25 juni bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur. 
 
Zondag 28 juni Pausmis in Den Haag 
Exacte Informatie volgt nog. 



 
Op 28 juni zal het gilde Sint Leonardus deelnemen aan de pausmis welke wordt gehouden in de Kerk 
Jacobus de Meerdere in Den haag.  Het Gilde Sint Leonardus gaat hierheen per bus en hierin zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Mocht u interesse hebben om hier mee naar toe te gaan neem dan contact op met het 
Gilde Sint Leonardus. info@gildesintleonardus.nl of secretariaat 0492 463005. 
 

 De Sint Jacobus is gebouwd in de periode 1875-1887 naar 
ontwerp van architect P.J.H. Cuypers. Het is het enige bouwwerk 
van Cuypers in Den Haag, maar wel een van de meest 
indrukwekkende voorbeelden van 19e-eeuwse kerkbouw in 
Nederland; het gebouw, de inrichting en decoratieve elementen 
vormen samen een waar neogotisch Gesamtkunstwerk. 
Met de voltooiing van de grote restauratie in 2010 is het gebouw 
nog meer dan voorheen een monument geworden van kerkelijke 
kunst en geloofsbeleving in de 19e eeuw. 

 
 
 
Voorlopig Programma  
08:00 uur vertrek vanuit Beek en Donk 
10:30 uur aanvang pausmis 
13:00 uur Lunch 
14:00 uur vertrek naar Scheveningen, uitwaaien aan de kust,   
                 terrasje of anders. 
17:30 uur vertrek richting Beek en Donk 
 
Kosten € 15,- pp voor deelnemers buiten het Gilde 
 
De betekenis van de Pausmis. 
Op 13 maart 2013 werd de nieuwe  Paus Fransiscus gekozen.    
Ter herdenking van deze gebeurtenis wordt jaarlijks een Pontificale Hoogmis  
opgedragen die voorgegaan wordt door de nuntius in  concelebratie met alle bisschoppen en waarbij het 
corps diplomatique is uitgenodigd.    
Aansluitend hierop ontvangt d  e nuntius de bisschoppen van de bisdommen in Nederland en het corps 
diplomatique op de nuntiatuur in Den Haag. 
Bij kringtoerbeurt wordt één gilde uitgenodigd om daarbij   
aanwezig te zijn en de misviering met aangepast gildeceremoniën op te luisteren.  
 
De Pausmis wordt gehouden in de Kerk Jacobus de Meerdere. 
 

Pausmis Den Haag 28 juni 2015 

Gilde St. Leonardus bezocht de Pausmis in Den Haag 28 juni 2015 

De gildebroeders van het St Leonardusgilde te 
Beek en Donk en een groot aantal 
gildezusters, vrienden en vriendinnen van het 
gilde moesten zondag 28 juni vroeg uit te 
veren voor bezoek aan de Pausmis. Hiervoor 
had ons gilde een uitnodiging ontvangen. 
Elk jaar vindt er in de St. Jacobuskerk aan de 
Parkstraat in Den Haag een pontificale 
hoogmis plaats ter herdenking van de 
pauskeuze van paus Franciscus, die op 13 
maart 2013 gekozen is tot de 265ste opvolger 

van de H. Apostel Petrus. Kardinaal Simonis en de meeste Nederlandse bisschoppen waren 



aanwezig om samen met de Apostolische Nuntius, aartsbisschop Aldo Cavalli, deze Eucharistie 
te vieren, waarin Kardinaal Willem Eijk de hoofdcelebrant en predikant was. 
De St. Jacobuskerk is gebouwd in 1878 en is met de fontein op Het Binnenhof het enige 
bouwwerk van Cuypers in Den Haag en is dan 
ook op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. 
Het was een mooie ervaring om deze viering 
mee te maken en samen met de andere 
bisschoppen te concelebreren. De viering 
was, zoals gebruikelijk in  deze kerk, in  het 
Latijn, maar in onze misboekjes stond het 
Nederlands er naast, zodat we toch alles goed 
konden volgen. Het koor zong op fraaie wijze 
Gregoriaanse en meerstemmige Latijnse 
gezangen en samen met alle gelovigen het 
lied: “Aan U , o Koning der eeuwen”, dat 
oorspronkelijk ter ere van de paus geschreven 
is. Aan het einde van de Mis werd de marche 
Pontificale gespeeld. De kardinaal ging in zijn 
toespraak in op de sleutelopdracht van Petrus 
en de betekenis van het pausschap in onze kerk. 
Bij de Nuntiatuur werd na afloop nog een vendelgroet gebracht door ons Leonardusgilde en 
bood de organisatie ons een smakelijke lunch aan. 
Hierna vertrokken we met de bus naar Scheveningen voor een frisse  wandeling langs de zee. 
Rond acht uur waren we weer thuis en konden we terugzien op een mooie zomerse geslaagde 
dag.  

 
 
Woensdag 1 juli twee maandelijkse vergadering.  
Bijeenkomst op ‘t Wipkeom 20:30 uur. 
 
Vrijdag 3 juli openen Fun Trike.       
Toon Maas op het KPJ terrein. 
Bijeenkomst 19:00 uur bij Sparta 25 parkeerplaats. 
Vertrek 19:15 uur richting feestplaats officiële opening 19:30 
uur.  
 
 
Zaterdag 4 juli  bestuur barbecue, bestuur, ereleden en de 
gildezusters.         
 
Bij Jan Huijbers aanvang 14:00 uur, einde onbekend. 
Aanwezig Jan en Maria Huijbers, Toon en Tilly de Groot, Jan 
en Annie Rovers, Andre en Henriette van Nunen, Geert-Jan en 
Dorothe van Rixtel en Geert-Jan en Irma van Rixtel , Harrie en 
Jeanne van Dijk. 
 
Zondag 5 juli  uitstrooien Frans Meulensteen bij de 
Leonardus kapel.          
Bijeenkomst 10:00 uur bij de Leonarduskapel, daarna koffie drinken op ’t schietterrein ’t Wipke.  
Ook de gildezusters zijn welkom. 
 

          
 



Zondag 19 juli schietwedstrijd op  schietterrein ’t Wipke.    
Aanvang 13:00 uur, schutters. 
 

19 Juli 2015 Beek en Donk Kringwedstrijd Brabants wipschieten 
 

Op schietterrein “t’Wipke” is zondag wederom een kringwedstrijd Brabants Wipschieten gehouden onder 
auspiciën van het Sint Antonius gilde van Beek. 
De middag begon regenachtig maar gaande de middag klaarde het weer op. 
De Laarbeekschutters streden mee om de prijzen maar de resultaten zijn mager. 
Op het onderdeel Personeel werd Goen Vorstenbosch van het sint Servatius gilde uit Lieshout 2e net voor 
Henk van der Velden die 3e werd op dit onderdeel. Bij de vrije Hand was de 4e plaats voor Gerard ven 
Ganzewinkel van het Sint Margaretha gilde uit Aarle-Rixtel. Verder waren er de volgende puistprijzen 
voor 1e Twan Steegs Beek en Donk 2e Anndre v Nunen Beek en Donk 3e Twan Steegs Beek en Donk  
4e Jo Verhoeven Beek en Donk 5e Twan Steegs Beek en Donk 6e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel. Na de 
vakantie zal er wederom geschoten worden om de prijzen.   

 
Erekampioen:   1e Angel van Moorsel Lierop      
Kampioen:  1e Huib Vossen Someren 2e Ad Vlemmix Lierop 
Personeel:  1e Jan van Bree Stiphout 2e Goen Vorstenbosch Lieshout   
   3e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel 4e Ad Vlemmix Lierop 
   5e Tjeu Knapen Someren-Eind 6e Natasja v/d Heijden Stiphout 
Vrije Hand:  1 e Ad Vlemmix Lierop 2e Jan van Bree Stiphout 

3e Angel van Moorsel Lierop 4e Gerard v Ganzenwinkel Aarle-Rixtel 5e John v/d 
Vleuten Someren 6e Willy Hoebergen Someren 

Viertal:   Gilde   St Joris Someren 
Schutters:   1 Huib Vossen.2 Frits Kiggen.3 Willy Hoebergen. 4 John v/d Vleuten 
Bejaarden:  1e Tjeu Knapen Someren-Eind 2e Jan van Bree Stiphout 
Puist:   1e Twan Steegs Beek en Donk 2e Angdre v Nunen Beek en Donk 
   3e Twan Steegs Beek en Donk 4e Jo Verhoeven Beek en Donk 
   5e Twan Steegs Beek en Donk 6e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel  
   7e Thieu Scheepers  Lierop 
 
Woensdag 29 juli bestuursvergadering. 
Vervalt i.v.m. vakantie? Verplaatst naar 22 juli bij G-J Bzn. 
 
Woensdag 5 augustus vakantie bijeenkomst samen met de gildezusters. 
Door omstandigheden verplaats naar 12 augustus.          
Bijeenkomst bij Jan Huijbers i.v.m. .zijn 50 jarig huwelijksjubileum  vanaf 20:00 uur. 
Vendelgroet doen we met de kermis bij het ophalen van Jan Huijbers als afgaande koning. 
 
Woensdag 26 augustus bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij   Geert-Jan Fzn om 20:30 uur. 
 
Zondag 30  augustus eucharistieviering pater Eustachius in de Michael kerk. 
Aanvang 11:00 uur, Bijeenkomst op het Heuvelplein om 10:30 uur.. 

    
 
Woensdag 2 september twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 



Donderdag 3 september opruimen rondom de kapel 
Aanvang 19:00 uur , iedereen die tijd heeft. 
 

                        
 
Zaterdag 5 september Strooizakke Fist. 
Aanvang 20:00 uur.  
 
Donderdag 10 september opruimen en opbouwen op ’t Wipke i.v.m. de kermis. 
Wie : iedereen die tijd heeft, tijdstip 19:00 uur. . 
 
Vrijdag 11 september opening kermis Beek en Donk, 19:00 uur. 
(dit jaar door het Gilde sint Antonius) 

Aankondiging Kermis 2015 
De kermisactiviteiten van het gilde St. Leonardus zijn 
gepland op zaterdag 12 september 2015. 

Ook dit jaar zullen alle activiteiten, zoals het traditioneel 
koningsschieten , schieten voor kermiskoning(in), het 
prijsschieten en het koningskruisschieten op zaterdag 12 
september plaatsvinden. Voor alweer de vierde  
kermiskoning(in) van het Gilde Sint 
Leonardus, Dorothé van Rixtel, komt een einde aan haar 
koninginnejaar, maar natuurlijk mag zij haar titel 
verdedigen. 

Het programma op kermiszaterdag 12 september ziet er dan ook als volgt uit: 

Om 10.00 uur komen alle gildebroeders samen bij onze afgaande koning Jan Huijbers en na 
traditiegetrouw bij hem brandewijn te hebben gedronken volgt er een gebedsdienst in onze 
Leonarduskapel. Hierna vertrekt het gilde naar het schietterrein, ’t Wipke, om samen met de gildezusters 
en genodigden te genieten van erwtensoep met broodjes. Vanaf 13.00 uur worden belangstellenden 
ontvangen op ’t Wipke en bestaat er nog een mogelijkheid om kermisloten te kopen. 

Om 13.00 uur begint het traditionele koningsschieten. Het wordt beslist een spannende strijd en ook niet-
gildebroeders van 25 jaar of ouder en wonend in Beek en Donk mogen aan het koningsschieten 
deelnemen. Graag nodigen wij u allen uit om dit schouwspel bij te wonen. 

Na de installatie van de nieuwe koning vindt het puistschieten plaats voor de 15 levensmiddelenpakketten. 
Hierna wordt er gestreden voor de drie zilveren koningskruisen (+/- 16.00 uur). 

Om 18.00 uur begint de strijd om de titel van kermiskoning of kermiskoningin 2015. 

Vorig jaar was dat Dorothé van Rixtel en die zal haar titel ongetwijfeld verdedigen. Dames en heren vanaf 
18 jaar mogen hieraan deelnemen. Deze titel schept geen enkele verplichting t.o.v. het gilde. Het is enkel 
voor de eer en de gezelligheid. 



Wij wensen u allen heel prettige kermisdagen en wij ontvangen u graag op kermiszaterdag 12 september 
op het schietterrein ’t Wipke. 

Gildebroeders van het Gilde St. Leonardus Donck. 

Programma van het gilde Sint Leonardus zaterdag 12 september 2015. 

10.00 uur: bijeenkomst gildebroeders. 

Aankomst bij de afgaande koning, Jan Huijbers 

☻ vendelgroet, 

☻ koffie en een borrel                                  

☻ bezoek aan de Leonarduskapel 

12.15 uur: broodjes en soep op ’t Wipke. 

13.00 uur: ontvangst van de gasten op ’t Wipke. Er is dan nog  een mogelijkheid voor het kopen van puist- 
en kruisloten. 

Aanvang koningsschieten gilde Sint Leonardus. 

Als de vogel gevallen is wordt de nieuwe Koning geïnstalleerd.            

15.30 uur: puistschieten 

16.00 uur: koningskruisen schieten. Kruisloten moeten voor 15.30 uur gekocht zijn. 

18.00 uur: kermiskoning(in) schieten. Iedereen vanaf 18 jaar mag hieraan meedoen. 

Einde ??!! 

Zaterdag 12 september kermiskoning en prijs schieten op ’t Wipke. 
De voorbereidingen wie wat en waar worden verder uitgewerkt. 
Vergeet je legitimatie niet, deze m.b.t. de deelnemende schutters. 
 
Voorlopig programma zaterdag 13 september 2011  

• 10:00 uur bijeenkomst bij de afgaande koning jan Huijbers . 
• Bij aankomst bij de afgaande koning, vendelgroet en ontvangst. 
• +/- 11:00 uur vertrek bij afgaande koning Jan Huijbers 
• 11:30 tot 12:00 uur gebedsdienst in de kapel. 
• +/-  12:15 uur broodjes en soep op ’t Wipke. 
• Vanaf 13:00 uur mogelijkheid ontvangen van de gasten, verkoop loten etc. 
• Tussen 13:00 uur en 13:30 uur aanvang  koningschieten Gilde Sint Leonardus. 
• Als de vogel gevallen is de nieuwe Koning installeren. 
• 15:30 puistschieten eerste drie prijzen. 
• 16:00 uur koningskruizen schieten bij elk koningskruis worden ook vier loten getrokken, 
• 18:00 uur of indien mogelijk eerder kermiskoning(in) schieten. 
• Afsluiting!? 

 



G-J Bzn Koning 2015 - 2016 
Geert-Jan van Rixtel (Bzn.), onze nieuwe gildekoning van het St.Leonardusgilde Beek en Donk.    
Redacteur Cees Huijbregts. 

Het was weer een spannende kermiszaterdag. 
Wie zou onze nieuwe koning worden? Of wordt 
het misschien een keizer? Maar liefst 12 
gildebroeders streden om de fel begeerde titel. 
Het lot wordt beslist door het laatste restje van 
de koningsvogel  neer te halen. En wie wint een 
levensmiddelen-pakket of schiet een kruis eraf? 
Maar ook waren wij benieuwd wie onze nieuwe  
kermiskoning of kermiskoningin zou worden 
voor het jaar 2015-2016!!!. Pas na de middag zal 
op deze vragen een antwoord worden gegeven. 
Maar we beginnen eerst met wat eraan vooraf 
ging. 

Om 10.00 uur verzamelden de gildebroeders zich bij de afgaande koning Jan Huijbers in Keldonk.  Zoals 
altijd werden we erg gastvrij ontvangen in de mooie tuin van de familie Huijbers, waarin  aan het 
koningspaar een vendelgroet werd gebracht. En gildebroeder Jan zou zijn best doen om de koningstitel te 
prolongeren, waarmee hij dan Keizer zou worden. 

Na de vendelgroet werden we uitgenodigd voor een borrel brandewijn met suiker, een worsten-broodje 
 en een heerlijk kop koffie.  Hierna vertrok 
het gezelschap naar de Leonarduskapel, voor 
een korte gebedsdienst met als voorganger 
onze gildeheer Franklin De Coninck.  In zijn 
overweging benadrukte hij dat we rustig de 
tijd moeten nemen om gelukkig te zijn.  “Tijd 
is geen snelweg tussen wieg en het graf, maar 
ruimte om te parkeren in de zon, om te leven 
en lief te hebben”. 

Na deze gebedsdienst gingen we terug naar ’t 
Wipke om samen met de gildebroeders, -
zusters en genodigden te genieten van een 
goedverzorgde maaltijd, bestaande uit 
erwtensoep met broodjes. 

Rond 13.30 uur startte het officiële programma met het wijden van de vogel 
en een drievoudige rondgang om de koningsvogel. Het startschot voor het 
koningsschieten  werd gegeven door onze gildeheer, Wethouder Van Zeeland, 
de afgaande koning en door alle gildebroeders. Hierna barstte  de strijd los 
tussen de 12 gildebroeders. Het was onze hoofdman en tamboer Geert-Jan 
van Rixtel (Bzn) die bij het 140ste schot het laatste restje van de vogel 
neerhaalde.  Gauw haalde hij zijn voorzittersketting van zijn  schouders en 
hing die om bij de waarnemend voorzitter, zijn neef Geert-Jan van Rixtel 
(Frzn). Vol trots raapte hij een stuk van de kapot geschoten vogel op, als 
bewijs dat hij het koningschap wilde aanvaarden. terwijl hij, na de installatie, 
zich liet tooien met de koningsketting en mocht hij als enige over het vaandel 
lopen. Geert-Jan, wij zijn bijzonder blij met jouw koningschap en wij willen 
jou daarbij van harte feliciteren en wensen jou een bijzonder mooi 
koningsjaar toe. 

Hierna volgde het prijzenschieten.  De 15 levensmiddelenpakketten vielen op 



de volgende nummers: 209   258   354   377   499   600   947   1015   1065   1088   1099   1228   1273   1408   
1713   

Voor zover de prijzen niet persoonlijk zijn 
bezorgd, kunnen die worden afgehaald bij de 
secretaris van het St. Leonardusgilde, Jan 
Rovers, Margrietstraat 5 te Beek en Donk, tel. 
0492-463005 

Om 15.30 uur begon het kruisenschieten, maar 
dit programma liep wat vertraging op toen het 
om 16.00  uur begon te regenen. Om 18.00 uur 
kon het schieten worden hervat en het waren de 
volgende personen, die een kruis wisten te 
bemachtigen: Gildebroeder Jan Rooijakkers,  
Gildezuster en kermiskoningin in het afgelopen 
jaar Dorothé van Rixtel en gildebroeder Geert-
Jan van Rixtel (Bzn). 

Om ongeveer 19.00 uur begon de laatste 
activiteit: het schieten van de 
kermiskoning(in). Het was weer een 
spannende wedstrijd en de mooie, maar taaie 
vogel liet zich niet zomaar verschalken. 
Uiteindelijk moest hij toch het loodje leggen. 
Het was Joshy Gevers die het laatste restje 
eraf schoot en hij mag zich daarom een jaar 
lang kermiskoning  noemen van het St. 
Leonardusgilde. De waarnemende voorzitter 
hing hem een rode sjerp om met de opdracht 
dat hij die het hele jaar moest dragen, maar 
ook met de uitnodiging om in het komende 
gildejaar aanwezig te zijn bij alle belangrijke 

activiteiten. Joshy, van harte welkom bij ons gilde. 

 
 

Geert-Jan van Rixtel, koning van het Leonardusgilde 
Artikel Mooilaarbeek 17 september 2015. Martin Prick. 

Beek en Donk- Hoofdman Geert-Jan van Rixtel van het 
Leonardusgilde is koning geworden tijdens het schieten 
op de koningsvogel. 
Traditiegetrouw 
Elk jaar schiet het Donkse gilde om een nieuwe koning. 
Zoals gebruikelijk, wordt op de kermiszaterdag de oude 
koning thuis opgehaald, waar het gilde hem de 
vendelgroet brengt. Voor koning Jan Huijbers is het een 
spannende dag, want hij kan vandaag keizer worden. 
Voor de derde keer koning worden betekent immers een 
keizerschap voor het leven. Een vendelgroet wordt 
misschien wel voor de laatste keer gebracht aan de 
huidige koning.   
Dagprogramma 
Na een heerlijk worstenbroodje met koffie en een borrel 
gaat het gezelschap naar de Leonarduskapel voor een 
korte dienst door gildeheer Franklin De Coninck. Na een 
goedverzorgde maaltijd op ’t Wipke, de plaats van de 
schutsboom, wordt rond 13.30 uur begonnen met het 

wijden van de vogel. Deze houten ‘koningsvogel’ wordt in de schietboom gehesen en na een startschot van 



wethouder Van Zeeland kan de strijd om de eer beginnen. Deze keer zijn er 12(!) gegadigden om de vogel 
neer te halen. Met kleine kogels wordt bij toerbeurt op de vogel geschoten. Bij het 140ste schot valt de vogel 
en de laatste schutter is de nieuwe koning. Het blijkt hoofdman en tamboer Geert-Jan van Rixtel te zijn, 
die aldus een nieuwe titel aan de rij toevoegt. De nieuwe koning kan niet tegelijk ook hoofdman zijn en hij 
haalt dus snel zijn hoofdman-ketting van zijn schouders om die zijn gelijknamige neef, Geert-Jan van 
Rixtel (Franszoon) om te hangen. Nadat hij officieel tot koning is gekroond mag hij als enige over het 
vaandel lopen. Deze eer komt namelijk alleen de koning toe.  
Verrassend slot 
Hierna volgt de loterij, die het prijsschieten vervangt. De 15 levensmiddelpakketten, die te winnen waren 
vallen op de volgende nummers: 209, 258, 354, 377, 499, 600, 947,1015,1065, 1099, 1228, 1273, 1408 en 
1713. Eventuele niet bezorgde prijzen kunnen worden afgehaald bij Jan Rovers, Margrietstraat 5 Beek en 
Donk, tel: 0492-463005. Het schieten voor de drie zilveren kruisen wordt pas gestart om 18.00 uur, want 
er trekt een flinke regenbui over. De winnaars worden uiteindelijk: gildebroeder Jan Rooijakkers, 
gildezuster en kermiskoningin Dorothé van Rixtel en koning-hoofdman-tamboer Geert-Jan van Rixtel. 
Om 19.00 uur begint de laatste activiteit: het schieten om de titel kermiskoning of –koningin. De 
kermisvogel moet uiteindelijk het loodje leggen na een schot van Joshy Gevers, lid van het Antoniusgilde, 
de groene Beekse schut! Waarnemend voorzitter Geert-Jan van Rixtel hangt hem de sjerp om met de 
opdracht om die het hele jaar te dragen. Ook wordt hij uitgenodigd om bij alle belangrijke activiteiten 
van het Leonardusgilde aanwezig te zijn. Al met al een even uniek als verrassend slot van een gezellige 
gildedag.  
 
 
Zondag 13 september opruimen. 
Bijeenkomst op ’t Wipke om 10:00 uur. 
 
 
Maandag 14 september kermis. 

• 15:00 uur bezoek aan het gilde Sint Antonius, koningschieten. (Vrijblijvend).  
 
 
Zondag 20 september Federatie wedstrijden VTBS vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden.  
Gilde   Vessem  
 
Zaterdag 19 september receptie O.L.V. Aarle Rixtel. 
Bertus van Rixtel 60 jaar gildebroeder, Ujene Barten 40 jaar gildebroeder. 
Jan van Doorn Paviljoen Aarle Rixtel 19:00 uur. 
Jan Rovers G-J van Rixtel Bzn Mario van de Elsen. 
 
Receptie Aarle Rixtel zaterdag 19 september  
Receptie Bertus van Rixtel 60 jaar gildebroeder, Eugène  Barten 40 jaar gildebroeder. 
Jan van Doorn Paviljoen Aarle Rixtel 19:00 uur. 
Jan Rovers G-J van Rixtel Bzn en Andre van Nunen. 

 

 
 
 
Bjorn van de Kerkhof Koning  
O.L.V.  Gilde Aarle Rixtel  en  
Geert-Jan van Rixtel Bzn                      gildebroeder                                                  
                                                           Bertus van Rixtel 60           
                                                 Jaar gildebroeder               
                                                                O.L.V. gilde  
                                                            Aarle Rixtel en  
                                                                                          Geert-Jan van Rixtel Bzn 
 
 

 
 
Zaterdag 19 september feest op hetWipke Fzn, Abrham. 
Zie uitnodiging, Aanvang 20:00 uur. 



Zondag 27 september schietwedstrijd op  schietterrein ’t Wipke. 
Aanvang 13:00 uur, schutters. 
 
Woensdag 30 september bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij  Jan Rovers  om 20:30 uur. 
 
Zondag 4 oktober kringkampioenschappen Brabantswipschieten 
Asten Sint Joris . Aanvang 12:00 uur. 
 
Woensdag 7 oktober twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 17 oktober hoofdliedendag in Hertogen Bosch.  
Opgeven bij Jan Rovers , uitnodiging en programma is bij jan Rovers. 
Aanwezig Jan en Piet Rovers Andre van Nunen en G-J van Rixtel Bzn. 
 

 
Hoofdlieden dag 17 oktober 2015  Den Bosch. 
Zaterdag 17 oktober 2015                                        
 Thema: “Jong leert Oud ”   
 
Geachte gildebroeders en gildezusters, 
Bij deze nodigen wij uw gilde uit tot deelname aan de 
hoofdliedendag van de N.B.F.S. die plaatsvindt op 
zaterdag 17 oktober a.s. te Den Bosch. 
Deze dag vangt, zoals gebruikelijk, ’s morgens aan met 
een Plechtige Eucharistieviering in de 

Kathedrale Basiliek van Sint-Jan met als hoofdcelebrant Bisschop Mgr. A. Hurkmans 
en als concelebranten pastoor J.Paes en Diaken J.Smies. 
De H. Eucharistie wordt opgeluisterd door het St.-Willibrordusgilde uit Alphen. 
Het dameskoor Avanti en het Alphens Mannenkoor, o.l.v. dirigent M.Peijen, luisteren 
de viering op. 
Voor de H. Mis zal de Bisschop worden afgehaald bij het Bisschoppelijk Paleis. De 
gildebroeders en –zusters verzamelen zich om 09.30 uur op de Parade en sluiten als 
laatste aan bij de geformeerde stoet. Het opstellen staat o.l.v. gildebroeder Frans 
Vriens. Na de H. Mis zal er op de Parade officieel afscheid worden genomen van de 
Europa Koning en Europa Prins.  
Het verdere dagprogramma vindt plaats in het Provinciehuis. 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zondag 18 oktober / november is de afsluitingswedstrijd voor de zaterdag competitie. 
Aanvang 13:00 uur in Aarle Rixtel op het Jan van Doorn Paviljoen met BBQ. 
 
Afsluitngswedstrijd zaterdag competitie, zondag 18 oktober op schietterrein ’t Wipke. 
 

Open Laarbeek Kampioenen Brabants wipschieten 2015 bekend. 
 

Op zondag 18 Oktober 2015 heeft op het schietterrein 
“t’Wipke” in Beek en Donk de open laarbeekse 
kampioenschappen Brabants wipschieten plaats gevonden. Dit 
is de afsluiting van de competitie die gedurende het gehele jaar 
heeft plaats gevonden onder de Laarbeekse gilden en het Sint 
Antonius gilde uit Gemert. Door iedere schutter kan er 
gedurende het jaar 20 wedstrijden geschoten worden (10 in 
Aarle-Rixtel en 10 in Beek en Donk) waarvan de 14 beste 
wedstrijden mee tellen en samen met de afsluitingswedstrijd de 

einduitslag bepalen.  
Laarbeekkampioen 2015 opgelegd is geworden Henk 
van der Velden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit 
Aarle-Rixtel als 2e eindigde Frans Panhuizen van het sint 
Antonius Gilde uit Beek en Donk en als 3e Bjorn 
Kerkhof van het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-
Rixtel . Ook op het onderdeel Laarbeek kampioen vrije 
Hand was Henk van der Velden de beste net voor Bjorn 
Kerkhof van het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-
Rixtel die 2e werd gevolgd door Gerard Maas van het 
Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel met de 3e 
plaats. 
 Verder werd er deze midag  geschoten om de gulden beker opgelegd  en vrije Hand, Op het onderdeel 

opgelegd was de 1e prijs voor Henk van der 
Velden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit 
Aarle-Rixtel. Op het onderdeel Vrije Hand was 
Gerard Maas van het Onze Lieve Vrouwe Gilde 
uit Aarle-Rixtel iedereen de baas en werd  
hierdoor eerst.  
Hiermede wordt de competitie 2015 afgesloten. 
Om de inwendige mens te versterken was er door 
de schutters van Beek en Donk gezorgd voor een 
lekkere barbecue waar dankbaar gebruik van 
werd gemaakt. Volgend jaar zal er wederom 
geschoten worden om de Laarbeek Kampioen.  
 

 
 
Woensdag 28 oktober bestuursvergadering.  
Bijeenkomst bij  afhankelijk van Nieuwe koning  om  20:30 uur. 
 
Zaterdag 31 oktober najaarsvergadering kring Peelland gilde  
Te Asten Sint Joris  , aanvang 19:00 uur. Jan Rovers, Jan Huijbers en Geert-Jan Fzn, Bzn.  
gildehuis “Cambrinus” van het ST.Jorisgilde te Asten 
Vergader gilde-uniform. 
 
Woensdag 4 november twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst  op ‘t Wipke  20:30 uur. 



 

Aankondiging Leonardusviering 8 november 2015 

Eucharistieviering Patroonsfeest St. Leonardus 8 november 2015  11:00 uur in de H.Michaëlkerk in Beek. 

Het gilde St. Leonardus viert met de parochiegemeenschap van Beek en 
Donk op zondag 8 november 2015 om 11.00 uur het feest van zijn patroon. 
Deze plechtige viering vindt plaats in de H.Michaëlkerk in Beek en wordt 
voorgegaan door pastor Jos Verbraeken en diaken-gildepastor Franklin De 
Coninck. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het St. 
Leonarduskoor, onder leiding van de dirigente Mevrouw J.Vos en organiste 
Mevrouw A. Werners. 

Sint Leonardus is niet alleen de patroon van ons gilde maar ook heel speciaal 
van de parochie Donk waar de Leonarduskerk naar hem is genoemd. 
Natuurlijk hadden wij deze viering graag gehouden in onze mooie en 
vertrouwde Leonarduskerk, maar die is in januari 2013 onttrokken aan de 
eredienst. Wij hopen dat ondanks de sluiting van de Leonarduskerk toch 
veel parochianen uit Beek en Donk deze viering zullen bijwonen. U bent van 
harte welkom. 

De viering van Leonardus heeft zich in de loop van meer dan duizend jaar 
over heel Europa verspreid. Ook op De Donk wordt Leonardus al honderden 
jaren vereerd en aangeroepen. De aan hem toegewijde kapel op De Donk in 
1422 trok veel pelgrims om de machtige patroon aan te roepen. Helaas 
verdween de oude kapel, maar de gildebroeders van het Leonardusgilde hebben in 1979 een nieuwe kapel 
gebouwd aan de Goorloop.  Dus Leonardus blijft toch op De Donk 

De echte feestdag van Leonardus is op 6 november, de sterfdag van onze patroon. Daarom dat we op deze 
dag onze teerdag zullen houden, die begint met een gebedsdienst. Het verslag van deze feestelijk dag leest 
u de volgende week in deze krant. 

Vrijdag  6 november vieren we de patroons dag Sint Leonardus. 
Programma Teerdag. 
 8.30  uur Samenkomst van de Gildebroeders bij ’t Huukske, koffie. 
 9.00  uur Gebedsdienst in de Leonarduskapel. 
                 Voorgegaan door Gildeheer Franklin De Coninck. 
 9.30  uur Vendelgroet voor Gildeheer Franklin De Coninck en voor de 
                 Heer van de Velden. 
09:45 uur. Aanwezig zijn, eventueel vooraf koffie 
10.00 uur Vendelgroet aan zorgcentrum de Regt. Direct vertrekken naar de Werf. 
10.30 uur Vendelgroet aan de Stichting Hobby Werk en Contact De Werf 
                 (Howeco) in Beek en Donk. 
11.00 uur Vendelgroet aan het Gemeentehuis in Beek en Donk voor, 
                  Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Laarbeek. 
12.00 uur (Vendelgroet aan de bewoners van het Leonardushuis in de Schoolstraat) vervalt.. 
13.00 uur (Vendelgroet voor onze Gastheer en Gastvrouw, 
13:30 uur  Brabantse Koffietafel.  Daarna gezellig samen zijn.  
       Organisatie middagprogramma in handen van Mario en Jan Rovers. Duurt tot 17:00 uur. 
18.30 uur Worden de Gildebroeders en Gildezusters verwacht bij ’t Huukske. Buffet 
                  avondprogramma nog te bepalen.. 
Antoon de Groot 50 jaar gildebroeders 
Installeren Leon de Louw. 
 



Patroonssdag 6 november 2015. 

Gilde St. Leonardus viert haar patroonsdag. 

 6 November, de sterfdag van onze patroon, begon  ’s 
morgens om 8.30 uur met vertrek vanuit ’t Huukske 
naar de Leonarduskapel aan de Goorloop voor een 
gebedsdienst. Onze gildeheer Franklin De Coninck, 
als voorganger, had deze gebedsdienst in het teken 
gezet van het leven van St. Leonardus, die lang 
geleden er op  uittrok om vluchtelingen onderdak te 
verschaffen en gevangenen te bevrijden. Mogen ook 
wij als waardige volgelingen oog hebben voor mensen 
in nood, die worden bedreigd door oorlogsgeweld en 
eigen huis en haard moeten verlaten. 
Na deze gebedsviering werd Ties van de Velden in 
het zonnetje gezet wegens zijn dagelijkse zorg voor 
onze Leonarduskapel. Hierna trokken we naar het 
verzorgingscentrum De Regt voor een vendelgroet 
aan de bewoners. Vervolgens naar de Nieuwe werf,  waar de daar verblijvende gehandicapten al klaar 
stonden om ons met allerlei instrumenten hartelijk te ontvangen voor een vendelgroet. Hierna werden wij 
ontvangen door loco-burgemeester Tonny Meulensteen, die de eed van trouw in ontvangst nam. Na de 
vendelgroet werden wij gastvrij onthaald in de raadszaal voor een borrel brandewijn met suiker. Van 
deze gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt door de Stichting Goede Doelen, die door het gilde St. 
Leonardus en de Scouting Beek en Donk is opgericht, om aan de Stichting Leergeld een bedrag van € 

1000,- aan te bieden als resultaat van de gehouden 
Fietste Meetocht. (Voor meer informatie zie artikel 
in deze krant) 
Tot slot brachten we aan onze gastheer en 
gastvrouw van ’t Huukske een vendelgroet. En 
binnen stond al een goed verzorgde lunch voor ons 
klaar, zodat we hierna weer voldoende energie 
hadden om aan een mooie excursie deel te nemen, 
die deze keer ging naar de championkwekerij in 
Gemert. 
In de volgende aflevering van deze krant zullen we 
hierop nader ingaan. 
Tijdens het avonddiner, waarbij ook de 
gildezusters waren uitgenodigd, werd Leon de 
Louw als  nieuwe gildebroeder geïnstalleerd. Wij 

wensen hem veel succes binnen  ons gilde. 
Verder werd door de voorzitter aandacht besteed aan het 40-jarig broederschap van gildebroeder Antoon 
de Groot. U leest in een ander artikel hierover meer. 
Alles bij elkaar weer een succesvolle teerdag, die rond de klok van twaalf tot ieders tevredenheid werd 
afgesloten. 
Op de zondag daarna, 8 november, hebben we in een druk bezochte Eucharistieviering, het patroonsfeest 
gevierd van onze Leonardusparochie en haar gemeenschap. Deze viering werd voorgegaan door Pastor 
Jos Verbraeken en Diaken Franklin De Coninck. De viering werd opgeluisterd door het Leonarduskoor 
onder leiding van Mevr. Vos en organist Mevr. Werners. 
Na de mis werd nog een vendelgroet gebracht aan de pastores en de aanwezige kerkgangers. 
Gilde St.Leonardus Beek en Donk 
 

 
 
 
 
 



Antoon de Groot 40 jaar gildebroeder. 
Op 6 november 2015, tijdens het avonddiner van de 
teerdag, werd Antoon de Groot gehuldigd in 
verband met zijn 40 jarig jubileum als gildebroeder. 
Als wij die 40 jaar overzien, dan moeten wij 
constateren dat Antoon een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd in de ontwikkeling van de Donkse 
Schut. Rood is zijn kleur en daar houdt hij zich 
stevig aan. 
Op 32 jarige leeftijd meldde hij zich aan bij ons 
gilde. Dat was in  het jaar 1975. Al gauw 
ontwikkelde hij zich als een gildebroeder die zich 
wilde inzetten voor handhaving en uitbreiding van 
de tradities van het Brabantse gildewezen. Vanaf 
1978 heeft hij zich geijverd voor contacten met onze 
zusterorganisatie in Gittelde in Duitsland.  Deze 
contacten zijn tot heden blijven bestaan. 

Al in  1982 werd hij gekozen in het bestuur en dat heeft hij volgehouden tot 2010. In 1991 werd hij vice-
voorzitter en in 2006 tot 2007 tijdelijk voorzitter van onze vereniging. Bijzonder veel aandacht en vele 
uren heeft hij besteed aan de ontwikkeling van het schietterrein ’t Wipke. Geen wonder dus dat hij al in  
1978 tot 2003 voorzitter werd van deze schietaccommodatie. 
Ook Kring Peelland had bewondering voor zijn activiteiten 
binnen het gilde en daarom werd hij in 1986 benoemd tot 
voorzitter en penningmeester van de schietcommissie Kring 
Peelland. 
Toen hij in 2010 stopte met de bestuursfunctie werd hij ere-
bestuurslid en in 2011 werd hij voorgedragen om de eervolle 
onderscheiding van de Nobele orde van de papegaay in 
Antwerpen in ontvangst te nemen. Uit handen van de 
voorzitter . Commandeur B. Baere ontving Antoon de 
Gouden Medaille met de zuilveren driedubbele Papegaay.  
Driedubel, omdat hij zich driemaal tot koning had 
geschoten en wel in de jaren 1982, 2003 en 2007. 
Tijdens de teerdag werd hij gedecoreerd met de zilveren 
speld en ook zijn vrouw mocht in de hulde deelnemen door 
een mooie bos bloemen in  ontvangst te nemen; wel rood 
natuurlijk.  
  
Gilde St.Leonardus Beek en Donk 

 

          
 
 
 
 
 
 
 



      Cheque van € 1000.00 voor Stichting Leergeld Laarbeek 
 
Het gilde St. Leonardus te Beek en Donk heeft de afgelopen 
jaren zich bezig gehouden met de vraag: “Wat kunnen wij als 
gilde betekenen voor de maatschappij?” Niet alleen folklore, 
maar echt iets doen vanuit de doelstelling van het gildewezen: 
ondersteunen, beschutten, beschermen en helpen. Nu deed zich 
in  het najaar van 2014 een mogelijkheid voor om van de 
Werkgroep Ontwikkelings-samenwerking de organisatie van de 
Fietste Meetocht over te nemen, omdat zij met haar activiteiten 
ging stoppen. Na enig beraad binnen ons gilde en in 
samenwerking met de Scouting Beek en Donk 
hebben we de stichting “Goede Doelen Laarbeek” opgericht, met 
als belangrijkste doel financiële ondersteuning van kleinschalige 
projecten. De stichting Leergeld was ons eerste doel. De Fietste 
Meetocht van de tweede Pinksterdag verliep erg positief, met als resultaat dat we aan deze stichting een bedrag 
van € 1000,00 konden overhandigen. Dit gebeurde tijdens onze teerdag op 6 november in het gemeentehuis van 
Beek en Donk. 
De gemeenschap van Laarbeek mag bepalen aan welk goed doel we het volgend jaar de opbrengst van de Fietste  
Meetocht zullen besteden. 
 

Gilde St. Leonardus bezoekt Champignonkwekerij Gemert BV. 
 
Tijdens de teerdag op 6 november gingen we ’s middags met 
alle gildebroeders van het St. Leonardusgilde op excursie naar 
de champignonkwekerij in Gemert van de Familie Van den 
Boomen. Bij aankomst werd meteen een kopje koffie 
aangeboden en gaf Mevrouw van den Boomen uitleg over het 
groeiproces van de champignons. Nadat zij ons had uitgelegd 
hoe de productie verliep, werd een video vertoond, waarop het 
hele proces nog eens te zien was. Zoon Pieter gaf daarbij 
commentaar. 
De kwekerij telt acht cellen van ieder 1922 vierkante meter. Per 
week wordt 360 ton doorgroeide compost ingekocht dat vier weken in de champignoncellen wordt gebruikt en 
vervolgens worden de cellen leeggemaakt .De  champost wordt gescheiden en naast de champignonkwekerij in 
de UPCYCLING op `n bepaalde manier bewerkt zodat het als `n bodemverbeteraar afgevoerd kan worden naar 
Duitsland of Frankrijk. Sinds drie maanden zijn ze daar mee bezig naast de kwekerij . Maar omdat dit afval 
ongeveer 70% water bevat, wordt het eerst gedroogd. Dit gebeurt met energie die in het product zit. In de 
composteringstunnel wordt het materiaal van onderaf belucht. Door het broeiproces ontstaat een hoge 
temperatuur, die gebruikt wordt om het materiaal te drogen en daarna voordeliger te kunnen afvoeren. 
Sinds de start in 1986 is het bedrijf in omvang vertienvoudigd. Het hele proces, waarbij tweemaal wordt geoogst, 
vindt plaats in een tijdbestek van 4 weken.  De champignons worden mechanisch geoogst en gesorteerd en 
vinden hun weg naar diepvries- en conservenproducten. Elke maandag worden twee 1e vluchten geoogst en op 
dinsdag worden ook twee cellen geoogst en dat is de 2e vlucht.  

Na dit videoverslag gingen we het bedrijf in en 
konden we bij elke champignon cel het hele 
groeiproces nog een keer volgen.   
Champignons zijn erg gezond. Ze zijn vezelrijk en 
het eiwitgehalte ligt tussen dat van planten en vlees. 
Ze zijn rijk aan vitaminen B (belangrijk voor je 
stofwisseling) en vitamine D (draagt bij aan het 
tegengaan van botontkalking.) 
Champignons zijn ook heerlijk. Iedereen kent 
natuurlijk biefstuk met champignons en de 
champignonsoep. Maar champignons zijn  ook 
heerlijk zo, gebakken met veel knoflook en 
peterselie. En het gerecht is snel klaar. 

Het was een zeer leerzame excursie en wij willen de familie van den Boomen nog veel succes wensen met de 
productie van champignons.            Gilde St. Leonardus Beek en Donk. 



Zaterdag 7 november Bakel 
Receptie in Bakel xx jaar gildebroeder. Jan Huijbers , Jan Rovers en G-J van Rixtel Bzn. 
 
Zondag 8 november Leonardus mis.  
Leonardus mis in de Michaelkerk  om 11.00  uur. 
Bijeenkomst op het Heuvelplein om 10:30 uur. 
Vertrek naar de Michaelkerk : 10.50 uur. 

 
Donderdag 19 november Hoofdmannenberaad. 
G-J Bzn Locatie café Hein van de Horst te Bakel 
 
Woensdag 25 november bestuursvergadering. 
Is verzet naar 23 november bij Andre. 
Bijeenkoms  om 20:30 uur. 
 
Woensdag 2 december twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst op ‘t Wipkeom 20:30 uur. 
 
Zaterdag 12 december ophangen kerstverlichting kapel. 
Mario, Andre, Jan Rovers Geert-Jan Bzn. 
En natuurlijk kwam Theo koffie brengen. 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 28 december laatste bestuursvergadering 2015  bij de ere-hoofdman Jan Huijbers.. 
Bijeenkomst bij Jan Huijbers  om 20:30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbouwing van de keuken op het Wipke door Jan Rovers en Mario van den Elsen in de 
maand december 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijne Feestdagen 
 
Cees Huijbregts, Theo Vermeulen, Jan Huijbers, Franklin De Coninck, Piet Rovers, Antoon de Groot, 

Frans Verhoeven, Huub van de Heuvel, Frans Konings, Tijn van der Bruggen, Jan Rovers, Mario van 

den Elsen, Willie van der Heijden, Harrie van Dijk, Jan Rooijakkers, Andre van Nunen, , Geert-Jan 

van Rixtel [Bzn], John Verhoeven, Ruud Vermeulen, Geert-Jan van Rixtel [Fzn], Han Konings, Leon 

de Louw en Hans Claas. 

 

 

 

 
 

Einde van het Gildejaar 2015.  


