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In memoriam Frans Meulensteen 
3 November 1960   22 december 2014. 

 
Daags voor Kerstmis 2014 bereikte ons het droeve bericht dat 

Frans Meulensteen, 
een van onze jongste gildebroeders van het Gilde  Sint. Leonardus  

te Beek en donk, is overleden. 
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Donderdag 2 januari  
nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek. 
Bijeenkomst om 18:50 uur bij Andre, aanvang receptie 19:00 uur.  
Tijn van der Bruggen  , Jan Rovers, Andre van Nunen en Geert-Jan van Rixtel Bzn. 
   
 
Zaterdag 4 januari nieuwjaarsbijeenkomst.  
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. 
 
 
 
Woensdag 8 januari twee maandelijkse vergadering. Vervalt i.v.m. de jaarvergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Donderdag 9 januari  kascontrole. 
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur.  
Jan Huijbers en Geert-Jan Fzn. 
 
Zaterdag 11 januari weghalen kerstverlichting  
(ster en Krans) bij de Leonarduskapel. 
Mario van de Elsen. 
 
Zondag 12 januari schuttersvergadering kring,  
Lokatie  gilde sint Agata Boekel . 
Jan R. Mario en G-J Bzn. 
 
Dinsdag 14 januari Hoofdmannen bijeenkomst i.v.m. Laarbeekskoningschieten .  
Jan Rovers plannen en agenda! 
Bijeenkomst 20:00 uur ’t Wipke . 
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 18  januari  jaarvergadering gilde sint Leonardus,  
Bij de zwaan bijeenkomst 13:00 uur. 
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.  
Loterij, prijzen kunnen afgegeven worden bij Jan Rovers en Andre van Nunen. 

Jaarvergadering gilde St. Leonardus Beek en Donk 18-01-2014 

Op zaterdagmiddag 18 januari 2014 heeft het gilde 
St. Leonardus haar jaarvergadering gehouden. 
Traditiegetrouw begon deze vergadering met een 
gebedsdienst in de Leonarduskapel. Onze 
gildepastor ging voor in deze viering en in zijn 
overweging stond de tijd centraal. “Tijd: We leven 
erin, we kunnen niet zonder, als onze tijd ophoudt 
sterven we. Dan is onze tijd voorbij. Veel mensen 
klagen dat ze tijd tekort komen, dat een week, een 
vakantieperiode, een jaar veel te vlug voorbij is 
gegaan”. En onze voorzitter Geert-Jan van Rixtel 
(Bzn) sloot deze viering met de volgende mooie gedachte: “Groeien is kunnen leven met onzekerheden, 



naar anderen toegaan zonder vooroordelen, delen, ontvangen en geven, er zijn zonder te eisen, je in 
vrijheid binden, kiezen voor datgene wat mensen meer mens maakt.” Dat is ook één van de doelstellingen 
van ons Leonardusgilde. 
Na deze mooie gebedsviering trokken we weer naar ons gildehuis De Zwaan om aan een vergadering te 
beginnen met een lange agenda. Een belangrijk agendapunt was de herverkiezing van onze 
penningmeester André van Nunen. Vooraf had André zijn beleid gepresenteerd door een transparante 
exploitatierekening 2013 aan te bieden, gevolgd door een begroting voor 2014. Hij mocht veel 
complimenten incasseren en ook de kascommissie was vol lof over zijn beheer over de financiën.  Geen 

wonder dus dat hij met algemene stemmen 
herkozen werd voor 4 jaar weer als 
penningmeester. 
Ook een belangrijk punt van de agenda was de 
contributieverhoging. Al vele jaren is onze 
contributie niet verhoogd, maar als de uitgaven 
groter zijn dan de inkomsten, dan loopt het een 
keer spaak. Daarnaast wil men ok nog een klein 
bedrag uit de contributie reserveren voor 
toekomstige nieuwe uniformen. De leden hadden 
hiervoor begrip en met bijna algemene stemmen 
werd de contributie verhoogd met € 30,-. 

Nog even werd gediscussieerd over: “Wie zijn wij? Wat willen we bereiken? Wat stellen wij voor?” 
In de loop van dit jaar zullen we daar zeker nog op terugkomen. 
Na de rondvraag kon de voorzitter om 18,15 uur deze vergadering sluiten met de Christelijke groet en was 
het wachten op de gildezusters voor een gezamenlijke koffietafel. Na deze koffietafel volgde nog een loterij 
om met de opbrengst  de kosten van deze jaarvergadering gedeeltelijk te dekken. 

Gilde St. Leonardus Beek en Donk 

Zondag 19  januari vendeliersvergadering kring,  
Zaal van Bragt te Aarle Rixtel 10:30 uur. Tijn, Theo, John  en Jan Rovers 
 
Vrijdag 24 januari , plaatsen mededelingenbord bij de Sont Leonardus kapel aan de Goorloop,  
Mario Theo Frans Verhoeven en Jan Rovers 
 
Zondag 26 januari tamboersvergadering kring,  
Lokatie  van Bragt Aarle Rixtel . 
G-J Bzn, Fzn en Andre en Jan Rovers 
 
Woensdag 29 januari bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Jan Rovers. 20:30 uur. 
 
Zondag 2 februari vergadering zaterdag competitie 
Bijeenkomst op ’t Wipke  Aarle-Rixtel 10:00 uur 
Schutters Aarle Rixtel en Beek en Donk. 
 
Woensdag 5 februari twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Donderdag 6 februari commissie vergadering trommen en vendelen en het kringbestuur bij het Sint 
Margaretha gilde te Aarle Rixtel. 
Jan Rovers en Geert=Jan Fzn. 
 
Zaterdag 15 februari demonteren overige kerstverlichting kapel. 
Mario. 
 
Zondag 16 februari in gebruik nemen mededelingenbord bij de kapel. 
Iedereen die hier graag bij is in gilde uniform aanvang 11:00 uur.  
 

 



Mededelingenbord bij de Leonardus Kapel aan de Goorloop 16 februari 2014. 

Het Gilde Sint Leonardus heeft bij de kapel aan de Goorloop 
kruising Lage Heesweg / Kapelstraat een mededelingenbord 
geplaatst. De bedoeling van het 
bord is informatie / activiteiten 
rondom het Gilde Sint leonardus 
en natuurlijk de Kapel hierop 
kenbaar te maken. Dit 
mededelingenbord is afkomstig 

van de gemeente en is met hulp van Theodoor Biemans bij 
het gilde terecht gekomen. Na een grondige opknapbeurt 
door onze gildebroeder Mario is het bord de afgelopen week 
bij de kapel geplaatst. Naast onze website is het nu ook 
mogelijk om de wandelende en fietsende geïnteresseerde op 
de hoogte te houden van wat het Gilde Sint leonardus is, waar 
deze voorstaat en wat de activiteiten zijn. 

Woensdag 26 februari bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Tijn van der Bruggen om 20:30 uur. 
 
Donderdag 27 februari vergadering stichting schiet accommodatie 
Bijeenkomstop op ‘t Wipke   20:00 uur. 
 Jan R, Andre, Mario, Geert-Jan Bzn, Fzn en Harrie 
Gilde Sint Antonius. 
 
Zondag 2 maart carnavals mis in de Michael kerk om 12:00 uur.  
Bijeenkomst nog onbekend. 
De carnavals mis is om 12:00 uur. 
Optocht vertrekt om 14:45 uur op het Piet van Thielplein. 
 

            
 
Woensdag 5 maart twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 8 maart is de eerste wedstrijd voor de zaterdag competitie 
Aanvang 18:00 uur te Beek en Donk op ’t Wipke. 
 
Zaterdag 15 maart 2014 kringvoorjaarsvergadering te Boekel.  
Aanvang 10:00 uur 
Tijn , Jan Rovers Jan Huijbers Geert-Jan Bzn. en Fzn. en Andre. 
 
Maandag 24 maart Jaarvergadering VBG te Oirschot. 
Aanvang 20:00 uur Jan Rovers en Geert-Jan Bzn.  
 
Woensdag 26 maart bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Harrie van Dijk Mario van den Elsen  om 20:30 uur. 
 
Woensdag 2 april twee maandelijkse bijeenkomst.  
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 



8 April begrafenis Sjaak Huijbers bij Gilde Sint Antonius Sebastiaan te Gemert. 
Jan Huijbers. 
 
Dinsdag 22 april informatie avond voor dodenherdenking in het gemeentehuis. 
Aanvang 19:00 uur Mario en  Geert-Jan Bzn 
 
Vrijdag 25 april opruimen en inrichten ’t Wipke i.v .m. Laarbeekskoningschieten  
aanvang 13:30 uur. 
Iedereen die tijd heeft.     Jan Rovers, Mario en Tijn coördinatie. 
 
Zaterdag 26 april Gildecongres Zoutleeuw België. Vervalt i.v.m. koningsdag. 
 
Zaterdag 26 april opruimen en inrichten ’t Wipke i.v.m. Laarbeekskoningschieten  
Opruimen en inrichten ’t Wipke i.v.m. Laarbeekskoningschieten aanvang 09:00 uur tot 
11:00 uur. 
Iedereen die tijd heeft.     Jan Rovers, Mario en Tijn coördinatie. 
 
Zaterdag 26 april wordt  Koningsdag gevierd in Nederland.   
Openen Koningsmarkt Heuvelplein. 
Vendeliers komen bij Jan Rooijakkers i.v.m. de vendels, van daaruit naar Jo en Chris. 
Bijeenkomst 12:00 uur bij Jo en Chris Verhoeven, 12:15 uur vertrek naar het 
Heuvelpleind,  
12:30 uur opening en vendelgroet.. 

Laarbeeks koningschieten 27 april 2014 

Op zondag 27 april 2014 vindt het Laarbeeks Koningschieten plaats op het schietterrein ’t Wipke. (dat is 
achter het voetbalveld). Dit jaar wordt dit evenement georganiseerd door de leden van het St. 
Leonardusgilde Beek en Donk. De deelnemende Laarbeekse gilden zijn St. Antoniusgilde Beek, St. 
Leonardusgilde Donk,  St. Margarethagilde  en O.L.Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel en het St. Servatiusgilde 
uit Lieshout. 

Foto: Jos van den Heuvel Onze Lieve Vrouwe Gilde uit 
Aarle-Rixtel Laarbeek-koning 2013. 

Het programma voor die dag ziet er als volgt uit: 

Om 13.00 uur worden de Laarbeekse gilden en gasten 
ontvangen door koning Tijn van der Bruggen en onze 
voorzitter Geert-Jan van Rixtel (Bzn), die om 14.00 
uur het festijn opent. 

Om 14.05 uur zal onze gildeheer Franklin De Coninck een 
korte gebedsdienst houden en aan het einde van de viering 
wordt de koningsvogel gezegend. 

Om 14.25 uur wordt de koningsvogel   midden op het veld 
geplaatst bij de schutsboom en trekken de gildebroeders 
drie keer rond de boom om hem te vrijen van de boze 
geesten. Hierna zal burgemeester Hans Ubachs een woord 
van welkom uitspreken en legt de afgaandekoning Jos van 
den Heuvel van het O.L. Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel  zijn 
koningsschild af en houdt een korte afscheidstoespraak. 
Door Frans Biemans  wordt hem een replica van het 
koningsschild aangeboden. 

De vogel wordt op de boom geplaatst en de eerste schoten worden gelost  door gildeheer Franklin De 
Coninck, Burgemeester Hans Ubachs, Frans Biemans en de afgaande Laarbeekkoning Jos van den 



Heuvel. Dan begint onder de rest van de gildebroeders en gildezusters de spannenende wedsrijd voor de 
felbegeerde titel van het Laarbeeks Koningschap 2014-2015 

Rond 17.00 uur is waarschijnlijk de nieuw Laarbeekkoning bekend en nadat hij het laatste stuk van de 
koningsvogel heeft opgeraapt en de belofte heeft afgelegd, hangt de  burgemeester het koningsschild bij 
hem om, gevolgd door een vendelgroet en een koningsborrel, gevolgd door nog een gezellig samenzijn. 

Voor de jeugd is er een speciaal moment ingebouwd dat zij met een luchtgeweer op de wip mogen 
schieten.  Wij hopen dat veel jeugd hiervan gebruik zal maken. 

Zondag 27 april officieel Koningsdag. 
Staan (tot dus verre) geen activiteiten gepland. 
 
Zondag 27 april Laarbeekskoningschieten te Beek en Donk  gilde Sint Leonardus. 
 
Programma: 
 
13.00: ontvangst gildebroeders Laarbeekse gilden en gasten. 
14.00 Kort gebed, het wijden van de koningsvogel en het vrijen van de schutsboom 
14.30 Aanvang schieten met voorafgaand een schot van de Pastoor, Burgemeester, Frans Biemans en de 
afgaande koning. 
17.00 Waarschijnlijk de koning van Laarbeek bekend, daarna drinken alle gildebroeders onder de boom een 
koningsdrankje. Dan volgt de huldiging van de koning door de Burgemeester en de Hoofdman, waarna een 
vendelgroet wordt gebracht aan de nieuwe koning. 
17.30 Gezellig samenzijn 

Mario van den Elsen Laarbeekkoning 2014 

Zondag 27 april 2014 heeft het Laarbeeks Koningschieten plaats gevonden. Een keer per jaar komen de 
Laarbeekse gilden bij elkaar om te strijden voor de titel Laarbeeks Koning. Dit festijn  wordt beurtelings 
georganiseerd door één van de 5 gilden van Laarbeek. Dit jaar was het de beurt aan het St. 
Leonardusgilde, dat dit broederlijk treffen organiseerde op het schietterrein ’t Wipke. 

Om 13.00 uur werden alle gildebroeders van Laarbeek en alle belangstellenden hartelijk verwelkomt door 
onze Koning Tijn v.d.  Bruggen en door de voorzitter van het St. Leonardusfgilde, Geert-Jan van Rixtel 
(Bzn). 

Om 14.00 uur  heeft onze gildeheer Franklin De 
Coninck een korte gebedsdienst gehouden. In zijn 
toespraak memoreerde hij dat ons Leonardusgilde 
besloten had  hun maatschappelijke betrokkenheid te 
tonen door zich in te zetten voor het werk van de 
Stichting Leergeld in Gemert, Bakel, Boekel  en 
Laarbeek. Deze stichting helpt de kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 18 jaar uit gezinnen  met geldproblemen mee 
te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Dat 
wilden wij vandaag bij het Laarbeeks Koningschieten 
naar buiten brengen. En  een eenvoudig actie van 
 vandaag, gepresenteerd door een medewerkster van de 
stichting op het schietterrein,  bracht € 179,65 op. In een 

volgende editie ontvangt u over de stichting Leergeld 
meer informatie. 

Na deze gebedsdienst  werd de vogel gezegend en 
midden op het veld geplaatst. Met z’n allen trokken we 
driemaal rond de vogel, sprak de burgemeester een 
welkomstwoord en legde de afgaande koning Jos van 
den Heuvel  zijn koningsschild af. Na enkele 



toespraken en eerste schoten door de Franklin, de burgemeester, Frans Biemans en Jos v.d. Heuvel , 
begon de strijd onder 53 gildebroeders en gildezusters voor het mooie schild van Laarbeek. 

Bij het 181ste schot haalde Mario v.d. Elsen het laatste restje van de vogel naar beneden, waardoor hij de 
titel kreeg van Laarbeeks Koning 2014-2015. Nadat de nieuwe koning het laatste stuk van de koningsvogel 
 had opgeraapt en de belofte had afgelegd, hing de burgemeester , samen met Frans Biemans, hem  het 
koningsschild om, gevolgd door een vendelgroet, een koningsborrel en daarna nog een gezellig samenzijn. 

Mario, van harte gefeliciteerd. Wij zijn ervan 
overtuigd dat je als Laarbeeks Koning aan al je 
verplichtingen zult voldoen. Wij wensen jou een mooi 
koningsjaar toe en ook wij van het St. 
Leonardusgilde zijn apetrots dat dit jaar de titel 
binnen ons gilde is gevallen. 

Voor de jongere gildebroeders was er een speciaal 
moment ingebouwd dat zij met een luchtgeweer op 
de wip mochten schieten.  De winnaar van de jeugd 
wipschieten met de luchtbuks is gewonnen door Nick 
Engels van het OLV-gilde.  Nick, ook jij van harte 
gefeliciteerd. 

Gildebroeders Gilde Sint Leonardus van de Donck. 

Woensdag 30 april bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bi j Andre van Nunen  Om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 3 mei vendelgroet bij het echtpaar van Thiel 
Bijeenkomst 14:30 bij het kasteel, diegene die het parkeren regelen om 14:00 uur. 
 
Zondag 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. 
 
 

Gilde St.Leonardus ondersteunt Stg. Leergeld                           5 mei 2014. 

 
De Stichting Leergeld met als werkgebied Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel is in 2007 opgericht. Het zal 
u zeker bekend zijn dat momenteel vele kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar in een situatie verkeren 
waarin dagelijks spanning is over het al of niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Dit geldt 
zeer zeker ook voor onze regio. Voor deze kinderen bestaat een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat zij 
om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal 
maatschappelijk leven. Ze staan vaak letterlijk aan de zijlijn.  
De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al 

deze kinderen te helpen. Stichting Leergeld wil 
hierop inspringen door op een duurzame manier te 
investeren in de participatie (deelname) van deze 
kinderen. 
De stichting Leergeld helpt kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met geldproblemen 
mee te doen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Bijvoorbeeld door hun schoolkamp of 
de contributie van een sportclub of het lesgeld van 
de muziekschool te betalen. 
In Nederland zijn momenteel 70 stichtingen leergeld 
actief.  In 2010 heeft leergeld  via haar stichtingen 
ruim 35.000 kinderen kunnen helpen. Voor onze 
eigen regio Gemert, Bakel, Laarbeek en Boekel 



heeft de stichting in het voorgaande jaar totaal 330 kinderen financieel hulp geboden. Deze zijn als volgt 
over de regio verdeeld: 202 in Gemert, 99 in Laarbeek en 29 in Boekel. 

 
De stichting, die draait op subsidies en giften, geeft gezinnen nooit geld, maar betaalt rechtstreeks aan de 
school, of vereniging. Zo wordt voorkomen dat geld aan andere dingen wordt uitgegeven. 
Het gilde St. Leonardus ziet het belang hiervan in en wil elk jaar de stichting ondersteunen met een 
financiële bijdrage.  Daarvoor worden door het gilde regelmatig activiteiten ondernomen, waarvan een 
gedeelte van de opbrengst doorgesluisd wordt naar deze stichting. Op deze manier hopen wij als gilde een 
steentje te kunnen bijdragen om te voorkomen dat deze kinderen om financiële redenen niet of 
onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven.  Alle 
kinderen moeten kunnen meedoen, want nu meedoen, is straks meetellen. 
Gilde St. Leonardus Beek en Donk 
 
Woensdag 7 mei twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 10 mei vendelgroet 50 jarig huwelijk. 
Jan en Tonnie Gevers. 
Bijeenkomst 15:00 uur Antonius kapel op de Hei 15:15 uur vertek richting het goudenpaar. 
 
Dinsdag 13 mei vrijwilligers Leonarduskerk, overhandigen Leonardusbeeldje. 
Wie Delegatie iedereen die tijd heeft, bijeenkomst 20:00 uur bij de Leonarduskerk. 
 
Zondag 18 mei feest Sjeanne en Harrie 40 jaarig huwelijk.  
Schietterrein ’t Wipke,  aanvang 15:00 uur tot ? 
 
Zaterdag 24 mei opruimen en klaarzetten i.v.m.Donckse Wijing.  
13:00 uur bij de leonarduskapel    info en invulling zie draaiboek. 

 
Feest van de Donckse Wij-ing  
 
Op zondag 25 mei zal er een gebedsdienst zijn rondom de 
Leonarduskapel. Deze kapel bevindt zich op de hoek van de 
Kapelstraat- Lage Heesweg.  
In 1422 werd op De Donck al een kapel gesticht toegewijd 
aan de H. Leonardus van Noblat. Er ontstond een levendige 
devotie voor St. Leonardus. Vele pelgrims uit onze 
omgeving kwamen naar De Donck om de machtige patroon 
aan te roepen. 
We lezen in de archiefstukken dat in de jaren 1700 en 
daarna jaarlijks de herdenking plaats vond van de 
inwijding van een kerk of kapel ter ere van de 
H.Leonardus. Deze herdenking was een groot feest en trok 
duizenden pelgrims naar De Donck.  
Nu er in 1979 door de gildebroeders van het St. 
Leonardusgilde een nieuwe kapel is gebouwd, willen wij deze traditie van de vorige eeuwen 
voortzetten en jaarlijks de wijding van onze kapel gaan vieren..  
Zoals gezegd zal dit jaar het feest van de Donckse Wij-ing gevierd worden op zondag 25 mei met 

een plechtige openluchtviering ’s 
morgens om 10.00 uur bij onze 
Leonarduskapel aan de Goorloop. 
Deze viering wordt voorgegaan 
door onze gildepastor diaken F. De 
Coninck en de gezangen zullen 
verzorgd worden door 
Leonarduskoor o.l.v. dirigent 
Harrie Heesakkers en organist 
Tony Werners. Het is een 
eerbiedig samenzijn van vrienden, 



buurtgenoten, gildezusters en gildebroeders . Vereerders van St. Leonardus uit Beek en Donk en wijde 
omgeving. 
Vorig jaar bij de Donckse Wij-ing heeft het kerkbestuur het kleine houten beeld van St. Leonardus aan 
ons gilde in bruikleen afgestaan. Het Leonardusbeeld heeft nu een definitieve plaats gekregen in onze 
kapel. . En zo blijft Leonardus toch op De Donck  
 
Aan het einde van de gebedsviering wordt Leonardusbrood uitgedeeld en wordt een kopje koffie 
aangeboden. 
 
Aan de zijde van de Kapelstraat zal de Lage Heesweg geheel worden afgesloten en aan de zijde van de Model 
van de Donckstraat gedeeltelijk. Met de auto is het mogelijk de kapel te benaderen via de zijde van de Model 
van de Donckstraat en tevens kan daar geparkeerd worden. 
 
Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats, breng dan zelf een tuinstoel of klapstoel mee. 
 
                                                                                                                      Kapel 
                                                                                                                                           Afzetting 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 25 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. 

Feest van de Donckse Wij-ing 2014 

Leonardusgilde blaast eeuwenoude traditie nieuw leven in bij de Donckse Wij-ing 

Redacteur Jac Rabin, Mooilaarbeek krant  Beek  en  Donk  25 mei 2014 

 Het  was  afgelopen zondag  een  drukte  van  jewelste  bij de Leonarduskapel 
aan de Kapelstraat in   Donk.   Kleurrijk   uitgedoste   gildebroeders  van  het  
Leonardusgilde vierden bij hun kapel het traditionele wijdingsfeest,  in  de  
volksmond,  ‘De Donckse  Wij-ing’  genoemd.  Bij  dit feest wordt de 
inwijding herdacht van de  middeleeuwse  kapel,  die  vroeger op de Donk 
heeft gestaan. 

 

 



Eeuwenoude traditie. 

Deze middeleeuwse kapel was toegewijd aan de H. Leonardus van Noblat. Vanaf ongeveer 1700 werd 
jaarlijks de inwijding  van  de  kapel  herdacht  met een  groot  feest.  De  middeleeuwse Leonarduskapel 
staat er niet meer. Het Leonardusgilde bouwde in 1979 aan de Goorloop een nieuwe Leonarduskapel. 
“Met  de  gebedsdienst  van  vandaag wil   het  Leonardusgilde   de   traditie van een jaarlijks 
inwijdingsfeest, weer nieuw  leven  inblazen”,  zegt  hoofd-man Geert-Jan van Rixtel Bzn. 

 

Leonardus ‘duizendpoot onder de heiligen. 

’Sint  Leonardus  is  een  zeer  veelzijdig heilige. Hij is de patroon van de boeren en het vee, de paarden, de 
stallen, de stalknechten,  de  vervoerders,  (koper)smeden,  slotenmakers,  lastendragers en kuipers, 
fruithandelaars en berglie-den,  mijnwerkers  en  kruideniers.  Hij wordt   aangeroepen   door   vrouwen 
tijdens  hun  bevalling.  Hij  helpt  tegen hoofdpijn en geslachtsziekten en tegen inbraken  en  inbrekers.  
Maar  bovenal was   de   heilige   Leonardus   patroon van de gevangenen. Hij kreeg van de koning het 
recht om gevangenen vrij te laten. Kortom de gemiddelde middeleeuwse  pelgrim  zal  altijd  wel  iets te 
bespreken hebben gehad met deze ‘duizendpoot onder de heiligen’. 

Hedendaagse pelgrims. 

Tegen  tien  uur  hebben  ongeveer  90 bezoekers  
een  plaatsje  gevonden  bij de kapel. Het gilde 
heeft gezorgd voor flink  wat  zitplaatsen.  Het  is  
stralend weer.  De  kapel  staat  er,  dankzij  
het vrijwilligerswerk  van  ‘Ties  de  Keuster’ en 
zijn vrouw Ria, keurig bij. Het gaat er voorafgaand 
aan de viering gemoe-delijk aan toe. Buren en 
bekenden begroeten  elkaar.  
DeMooiLaarbeekKrant informeert   voorzichtig  
bij  de  bezoekers wat Leonardus vandaag voor hen 
kan betekenen. Dan blijkt, dat de  hedendaagse 

pelgrim zo zijn eigen intenties heeft om vandaag hier aanwezig te zijn. Cor Verschuren zegt dat hij erg 
opziet tegen een operatieve ingreep. Cor Biemans zegt, ”Ik leef mee met alle activiteiten van het 
Leonardusgilde.” En iemand merkt gevat op: “Ge moet iets, als er geen kerk meer is op de Donk.” 

Gildesymboliek. 

Klokslag  tien  uur  wordt  gildepastor diaken 
  Franklin   De   Coninck,   omringd  door  
gildebroeders,  naar  het altaar   geleid.   Het      
Leonarduskoor, o.l.v.  dirigent  Harrie  Heesakkers  
met muzikale   ondersteuning   van  organist  Johan  
Heesakkers,  zingt  mooie liederen.  Het  wordt  een  
stemmige viering met veel symboliek: het kruis, de   

Leonarduskaars,   de   
boeien   en het  
 Leonardusbrood.   Het   vendelgebed  maakt  het  meeste  indruk  op de  
aanwezigen.  Terwijl  gildebroeder Geert-Jan  van  Rixtel  (Fzn)  tromt  en 
gildebroeder Tijn van der Bruggen de tekst leest, vendelt gildebroeder Frans 
Meulensteen op werkelijk adembenemende wijze de strijd tussen goed en 
kwaad. Er volgt dan ook een spontaan applaus.  

Slotwoord. 

 In zijn slotwoord dankt een zichtbaar tevreden    hoofdman  Geert-Jan  van 
Rixtel  (Bzn) alle aanwezigen en overhandigt  een  cheque  van  vijfhonderd 



euro  aan  de  Stichting  Leergeld.  Een stichting die opkomt voor kinderen die slachtoffer dreigen te 
worden van verborgen armoede. Deze stichting maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat die kinderen  mee 
kunnen op schoolreisje, of  lid  kunnen  blijven  van  een  sportclub.  Het  Leonardusgilde  ondersteunt  
deze stichting krachtig. 

Prachtige initiatieven. 

Na    afloop    van    de    gebedsdienst is    er    voor    iedereen    koffie    en Leonardusbrood. Iedereen was 
vol lof over de prachtige initiatieven van het Leonardusgilde. 
 
27 mei  begrafenis te veghel Jan van Hoof Sint Antonius Stiphout 
Jan Huijbers, Piet Rovers Harrie van Dijk en Theo Vermeulen 
 
Woensdag 28 mei bestuursvergadering.  
Bijeenkomst bij Geert-Jan van Rixtel Bzn  om 20:30 uur. 
 
Vrijdag en zaterdag 30 en 31 mei herbestrating op ’t Wipke, samen met het Gilde Sint Antonius. 
 

         
 
 

 

          
 

 
Zaterdag 31 mei receptie Lierop  
Jan Rovers, Mario en Tijn. 
 
Zondag 1 juni gilde feest Sint Antonius abt  Lierop 
Geert-Jan van Rixtel Fzn 1e klasse U  Bzn 2e.  
Trommen klasse A Geert-Jan van Rixtel Bzn en Fzn en Andre van Nunen 1e prijs.  

Gildefeest Lierop Sint Antonius Abt 

Succes voor het Gilde Sint Leonardus op het Gilde Feest in Lierop. 

Zondag 1 juni 2014 was het gilde Sint Leonardus uit Beek en Donk aanwezig op 
het Gildefeest van gilde Sint Antonius Abt te Lierop, We werden daar ontvangen 
op een prachtig ingericht feestterrein. Het was een gemoedelijk samenzijn van 
gildezusters gildebroeders en alle overige bezoekers. De stemming en de sfeer zat 
er goed in en de  optocht door het dorp, waar alle gilden zich presenteerden aan 



de inwoners van Lierop, verliep erg soepel. Veel aandacht trok onze jongste gildebroeder Koen (4 jaar), 
die samen met Opa Jan Rovers de hele optocht heeft afgemaakt. Na de massale opmars, wat toespraken en 
het slangendefilé, konden de wedstrijden beginnen. Voor de schutters van het gilde Sint Leonardus wilde 
het deze dag niet zo lukken, maar de tamboers hadden meer succes. Geert-Jan van Rixtel (Fzn) haalde een 
eerste prijs individueel in de klassen U. Met het  groepstrommen werd het gilde Sint Leonardus eerste in 
de klasse A met de tamboers Andre van Nunen, G-J van Rixtel Fzn en G-J van Rixtel Bzn. We kunnen 
terugzien op een gezellig en zeker zonnig goed georganiseerd gildefeest en onze dank gaat dan ook  uit 
naar het organiserende gilde Sint Antonius Abt uit Lierop.  

Woensdag 4 juni twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 7  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. 
 
Maandag 9 juni 2e pinksterdag processie Zoutleeuw. 
Hiervan nog de interesse navragen. We gaan met de bus , momenteel 47 aanmeldingen. 
Vertrek bij het gemeentehuis 07:00 uur. 
Vertrek terug vanuit Zoutleeuw 16:00 uur. 

Pinkstermaandag : Sint-Leonardusommegang 

Op Pinkstermaandag is er om 10u de hoogmis in de Sint-Leonarduskerk, gevolgd door de Sint-Leonardus-
ommegang om 11u, een processie ter ere van de patroonheilige. Na deze processie is er weer volop 
kermisplezier voor iedereen. 

Zoutleeuw 9 juni 2014 

Sint Lenardusgilde in de Leonardusprocessie in Zoutleeuw.      Tekst Martin Philipsen. 

In het Belgische stadje Zoutleeuw, gelegen in 
Vlaams Brabant ongeveer tussen Tingeren en 
Brussel, wordt jaarlijks op Tweede Pinksterdag de 
Sint-Leonardusprocessie gehouden en dat gebeurt 
al sedert 1274, dus bijna 800 jaar! 

Deze processie groeide uit tot een evenement voor 
ontelbare bedevaardgangers die de heilige kwamen 
vereren.  Honderden inwoners van Zoutleeuw 
figureerden en figureren nog in de processie en 
beschouwen dit als een grote eer. De rol die ze 

binnen de processie vervullen, wordt vaak aan hun kinderen doorgegeven zodat opeenvolgende generaties 
vergroeid blijven met dit evenement. 



 

Dit jaar toog het Sint-Leonardusgilde op 
uitnodiging van de Confrèrie Sint Leonardus, die 
het vorig jaar  op de Donkse Wij-inge aanwezig 
waren, op tweede Pinksterdag naar Zoutleeuw om 
aan de Leonardusprocessie deel te nemen.  

Om op tijd in de Hoogmis van 10.00 uur aanwezig 
te zijn moest het gilde vroeg uit de veren. 

Ze werd door leden van de Confrèrie onder leiding van Fernand Thomaese netjes en gastvrij ontvangen 
met een lekker kopje koffie, waarna het gilde met slaande trom naar de stampvolle kerk trok. De plechtige 
Eucharistieviering, waarin door de bisschop van Gent werd voorgegaan, werd aangevangen met 
welluidend klaroengeschal. 

Na de mis begon onder grote belangstelling de Leonardusprocessie te trekken. Kleurige groepen in allerlei 
vaak Middeleeuws aandoende gewaden trokken langs, telkens een aspect van het leven van Sint 
Leonardus uitbeeldend. Ook de in Zoutleeuw aanwezig relieken van Sint Leonardus werden getoond. In 
deze processie kwam het optrekkend Sint Leonardusgilde goed tot zijn recht in hun kleurige outfit. 

Helaas was het weer spelbreker. Donkere wolken 
pakten zich samen boven Zoutleeuw. Zowel de 
regen, maar vooral de wind speelden de 
processiegangers parten, Niet alleen de deelnemers 
aan de processie, maar ook de mensen langs de 
kant zochten een schuilplaats. De processie kon dus 
spijtig genoeg niet geheel voltooid worden. Zoals de 
traditie het wil, werd de processie afgesloten met 
een woorddienst in de kerk. 

  Na een uitstekende 
lunch werd het hele gezelschap door de Confrèrie uitgenodigd voor een 
excursie in de 12e eeuwse Leonarduskerk, een prachtige gothische kerk. In de 
kerk leidde de conservator, dhr. Ward Hendrickx, het gezelschap langs 
allerlei prachtige kunstwerken uit de 15e en 16e eeuw, waaraan de kerk zo rijk 
is. Er was prachtig houtsnijwerk in de verschillende retabels te zien, een 
16e eeuwse koperen paaskaarskandelaar van maar liefst 7 meter hoog en niet 
te vergeten een zeer zeldzame sacramentstoren, de voorganger van het 
tabernakel op het altaar. Deze toren waarin  het H. Hostie werd bewaard, is 
meestal is een zuil die in het koor is gebouwd, in de vorm van een 
torenmonstrans versierd met beeldjes en snijwerk. Die van de Leonarduskerk 
in Zoutleeuw is 18 meter hoog met ruim 120 beelden en beeldjes. Ook was er 
een prachtig gepolychromeerd beeld van Sint Leonardus uit de 15e eeuw 

aanwezig. Dat stond nu 
tijdelijk midden in de 
kerk . Op een heldere 
wijze legde hij de 
betekenis en de 
geschiedenis van deze 
kunstwerken uit. Door 
zijn verhalen werd de rijke geschiedenis van dit 
mooie bouwwerk  aan iedereen duidelijk. Voor de 
liefhebber van religieuze kunst is een bezoek aan 
Zouleeuw een aanrader. 

Maandag23 juni bijeenkomst op het gemeentehuis betrefende subsidie jeugd Gilden Laarbeek. 
Aanvang 16:30 uur Jan Rovers. 
 



Woensdag 25 juni bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Geert-Jan van Rixtel Fzn  om 20:30 uur. 
 
Zondag 29 juni schietwedstrijd op  schietterrein ’t Wipke. 
Aanvang 13:00 uur, schutters. 
  Gildeschutters uit Laarbeek doen goede zaken bij het Brabants wipschieten. 

 
Op zondag 29 Juni 2014 heeft er wederom een kringwedstrijd Brabants wipschieten plaats gevonden op 
schietterrein “t’Wipke” in Beek & Donk. Onder auspi ciën van het Sint Antonius gilde werd er gezellig 

gestreden om de hoogste eer en de bijbehorende prijzen. 

28 schutters traden aan om 12 uur, dit i.v.m. het WK 
voetbal dat later op de middag gespeeld zou worden. De 
Laarbeek schutters wisten hun huid duur te verkopen en 
eisten ondanks het regenachtig weer de prijzen op.  Bjorn 
Kerkhof van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel 
werd 3e op het onderdeel Personeel en 4e op het onderdeel 
Vrije hand. Erekampioen werd Henk van der Velden ook 
van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel, die 
tevens 2e op het onderdeel Kampioen werd en ook bij het 

onderdeel Personeel en Vrije hand veroverde hij de 2e plaats. Bij het onderdeel Vrije Hand was de 1e 
plaats voor Bert Vorstenbosch van het Sint Servatius gilde uit Lieshout. Voor Mario van den Elsen van 
het Sint Leonardus gilde uit Beek & Donk was de 2e plaats van het onderdeel Bejaarden. Ook enkele 
puistprijzen vielen in Laarbeek: 1e Jan Rovers Beek & Donk 4e Jan Gevers Beek & Donk 6e Tonny Gevers 
Beek & Donk 7e Mario v/d Elsen Beek & Donk. Gezien het aantal behaalde prijzen een succesvolle 
wedstrijd voor de Laarbeek schutters. De volgende wedstrijd Brabants wipschieten vind plaats op Zondag 
13 juli bij Gilde Sint Lambertus in Someren-Eind.  

Tekst Henk van de Velden OLV Aarle Rixtel 

 
De prijswinnaars onder de schietmasten in Beek & Bonk 

 
 
29 Juni 2014 Sint Antonius Beek en Donk. Kringwedstrijd. 
Erekampioen:1e Henk v/d Velden  Aarle-Rixtel      
Kampioen:  1e John v/d Vleuten Someren 2e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel 
Personeel:  1e John v/d Vleuten Someren 2e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel   3e 
Bjorn Kerkhof Aarle-Rixtel 4 e Willy Hoebergen Someren 
  5e Thieu Scheepers Lierop 6e Jan van Bree Stiphout 
Vrije Hand: 1 e Bert Vorstenbosch Lieshout 2e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel 
  3e Jan van Seggelen Lierop 4e Bjorn Kerkhof Aarle-Rixtel 
  5e Sjan Vossen Someren 6e Angel van Moorsel Lierop  
Viertal: Gilde   St Joris Someren 
Schutters: 1 Martien Barten.2 Willy Hoebergen.Huib Vossen. 4 John v/d Vleuten 
Bejaarden: 1e Jan van Seggelen Lierop 2e Mario v/d Elsen Beek en Donk 
Puist:  1e Jan Rovers Beek en Donk 2e Frits Kiggen Someren 
  3e Hann van Seggelen Lierop 4e Jan Gevers Beek en Donk 

5e Angel van Moorsel Lierop 6e Tonnie Gevers Beek en Donk 7e Mario v/d Elsen Beek en 
Donk. 
 

Woensdag 2 juli twee maandelijkse vergadering.  
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
 
Donderdag 3 juli  juni 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.  



 

8 juli internationaal Jeugd op bezoek op schietterein ’t Wipke. 
 
 
Op 8 juli 2014 was er op ’t Wipke een ontvangst van 
internationale jeugd organisatie. Omstreeks 10.00 uur 
waren 14 jongens en meisjes aanwezig welke veelal in 
Helmond een week logeerden bij gastgezinnen van de 
internationale rotary club. 
Op dat moment waren ze al een week elders geweest in 
Nederland. Ze kwamen uit allerlei landen, Verenigde 
Staten, Spanje , Engeland, IJsland, Roemenië, Italië, 
Frankrijk Een begeleider van de rotary club uit 
Gemert was aanwezig op de natste en koudste dag van 
de maand juli. Ook was Miriam Berkvens - 
Raaijmakers van St. Leergeld aanwezig.  
Tijn had in het engels een verhaal over het ontstaan en 
gebruiken van het gilde vanaf de middeleeuwen. Onder 
het genot van koffie-thee-frisdrank luisterde iedereen 
maar stelden geen enkele vraag. Diverse meisjes waren actiever op hun mobiel. Het verblijf in de 2 de 
week was voor velen een zware beproeving. Op de vraag van Tijn na een half uur of er nog “questions ” 
waren reageerde niemand. Toen hen medegedeeld werd dat het nu “ shooting time “ was werden vooral de 
jongens actief. Helaas regende het zo hard dat Jan na enige tijd dit moest staken. Ook de geplande 
vendeloefening door Willie ging niet door. Op de tafel waren diverse gilde attributen en foto boeken 

uitgesteld. 
Omstreeks 12.00 uur werden de lunch pakketjes 
door een cateraar uit Gemert binnen gebracht. Ook 
voor de aanwezige gildebroeders was gezorgd.  
Van het Leonardus gilde waren aanwezig naast 
Tijn van der Bruggen en Jan Rovers, Cees 
Huijbregts, Jan Huijbers, Piet Rovers, Andre van 
Nunen ,Huub van den Heuvel, Willie van der 
Heijden, Frans Verhoeven  en Mario van den 
Elsen.  
Ik kijk terug op een morgen waar we als gilde ons 
van een goede kant hebben laten zien richting de 
organiserende club uit de regio. Maar voor de 
uitgenodigde jeugd was het een van de vele 
activiteiten in 2 weken Nederland en vermoedelijk 

waren ze overvoerd en daarvan erg vermoeid.  
 
 
 
Dinsdag 8 juli 2014 voorlichting VBG Quick scan en certificatie 
In Zaal 't Vrijthof en vangt aan om 20.00 uur. 

Het adres is Molenstraat 6, 5688 AD Oirschot. 

 
 
Dinsdag 15 juli 2014 eerste drie zilver vesten in orde maken. 
Iedereen die tijd heeft, Op 't Wipke aanvang 20:00 uur. zie mail 4 juli. 
 
 
 
 
Vrijdag  18 juli 2014 snoeien op ‘t Wipke. 
Iedereen die tijd heeft  Op 't Wipke aanvang xx:xx uur.  

 



Zondag 20 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. 
        
Vrijdag 25 juli tot maandag 28 juli gildefeest in Gittelde. 
Delegatie?! Valt in de bouwvak vakantie! 
 
Woensdag 30 juli bestuursvergadering. 
Vervalt i.v.m. vakantie?  
 
2 augustus begrafenis Bert van de Linden Sint Antonius Beek en Donk. 
Jan Huijbers, Jan Roves, Geert-Jan van Rixtel Fzn., Piet Rovers en Huub van de Heuvel.  
 
Maandag 4 augustus tot zaterdag 10 augustus zijn de schietbomen geschilderd. 
Mario en Jan Rovers. 
 

            
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



Dinsdag 5 augustus tweede bijeenkomst Quick scan certificering Gilde en schietterrein. 
Jan Rovers en Mario.  
 
Woensdag 6 augustus vakantie bijeenkomst samen met de gildezusters. 
Bijeenkomst bij John en Corry Verhoeven vanaf 20:00 uur i.v.m. beide 50 samen 100 jaar .  
 
Zaterdag 16 augustus schietboom gemaakt die vernield was door een radiografisch vliegtuig 
Jan Rovers en Mario 
 
Woensdag 27 augustus bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Jan Rovers  om 20:30 uur. 
 
Zondag 31 augustus eucharistieviering pater Eustachius in de Michael kerk. 
Aanvang 11:00 uur, Bijeenkomst op het Heuvelplein om 10:30 uur.. 
 
Zondag 31 augustus schietwedstrijd op  schietterrein ’t Wipke. 
Aanvang 13:00 uur, schutters. 
 

31 Augustus 2014 Sint Leonardus Beek en Donk Kringwedstrijd Brabants 
wipschieten. 

 
Op mooie schieterrein “t’Wipke” in Beek & Donk is door het 

Sint Leonardus gilde zondag een kringwedstrijd Brabants 
Wipschieten gehouden. 27 schutter uit de kring gingen de 
onderlinge strijd aan. Het weer was slecht door de diverse 

regenbuien en de matige wind die er stond. Op het onderdeel 
bejaarde was Huub van den Heuvel van het Sint Leonardus 
gilde uit Beek&Donk de grote winnaar met de eerste prijs. 
Bij de vrije hand moest Gerard van de Linden van het Sint 
Servatius gilde uit Lieshout genoegen nemen met 2e prijs na 

afkampen met Jan van Bree uit Stiphout. Jan Rovers van het 
Sint Leonardus gilde uit Beek&Donk gebeurde hetzelfde bij 

het onderdeel Kampioen en werd hierdoor 2e op dit 
onderdeel. Voor henk Van der Velden van het Onze Lieve 

Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel was een 3e prijs weggelegd op het onderdeel Personeel. Verder vielen nog de 
volgende puistprijzen voor: 2e Mario v/d Elsen uit Beek en Donk 5e Andre v Nuenen uit Beek en Donk en 
de 7e voor  Jan Geevers uit Beek en Donk. De volgende kringschietwedstrijd is op 14 september 2014 bij 

het Sint Antonius gilde in Lierop  
 
Erekampioen:   1e Ad Vlemmix Lierop     
Kampioen:  1e Angel van Moorsel Lierop 2e Jan Rovers Beek en Donk  
Personeel:  1e Willie Donkers Lierop 2e Thjeu Knapen Someren-Eind   
   3e Henk v/d Velden Aarle Rixtel 4e Angel van Moorsel Lierop 
   5e Thieu Scheepers Lierop 6e John v/d Vleuten  Someren  
Vrije Hand:  1 e Jan van Bree Stiphout 2e Gerard v/d Linden Lieshout 
   3e Ad Vlemmix Lierop 4e Huib Vossen Someren 
   5e John v/d Vleuten Someren 6e Willy Hoebergen Someren 
Viertal:      Gilde Onze Lieve Vrouw v/d 7 Weeën Lierop  
Schutters 1 Ad Vlemmix 2 Angel van Moorsel   3 Thieu Scheepers  4 Willie Donkers 
Bejaarden:  1e Huub v/d Heuvel Beek en Donk 2e Thieu Scheepers Lierop 
Puist:   1e Frits Kiggen Someren 2e Mario v/d Elsen Beek en Donk 
   3e Walter Benders Stiphout 4e Willy Hoebergen Someren  
   5e Andre v Nunen Beek en Donk 6e Walter Benders Stiphout  
   7e Jan Geevers Beek en Donk 
 
 
 
 
 



Woensdag 3 september twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Zondag 7 september federatie toernooi wipschieten. 
NBFS Kampioenschappen. Schutters 13:00 uur. 
Kring. 
Jan Rovers Huub Mario en Geert-Jan Bzn. 
 
Aankondiging kermis 2014 

Kermis met het Gilde Sint Leonardus 2014 
 
Het wordt weer een spannende tijd  voor de leden 
en de vrienden van het gilde St, Leonardus, als zij 
op  vrijdag 12 september om 19.00 uur kermis 2014 
gaan openen op het P.v.Tielplein. 
Omdat vorig jaar de rijkspolitie geen vergunning 
meer gaf voor het schieten op de schutsboom aan 
de Goorloop, moesten wij toen al voor het schieten 
van de nieuwe koning uitwijken naar ´t Wipke. 
Alle 

kermisactiviteiten van het gilde St. Leonardus o.a. koning schieten, 
prijs- en koningskruisen  schieten, en schieten voor de titel van 
kermiskoning(in) vinden nu plaats op kermiszaterdag . 
Het programma op kermiszaterdag 13 septembera.s. ziet er dan ook als 
volgt uit:  
Om 10.00 uur komen alle gildebroeders bij elkaar op ’t Wipke en gaan 
vanaf 10.30 uur in vol ornaat de afgaande koning Tijn van der Bruggen 
afhalen. Bij hem aangekomen wordt eerst een vendelgroet gebracht. 
Traditiegetrouw  wordt bij de koning koffie met een broodje 
aangeboden en een borrel  brandewijn. Hierna, rond 11.45 uur, 
vertrekken we naar onze St. Leonarduskapel voor een gebedsdienst, die 
zal worden voorgegaan door onze gildeheer Franklin De Coninck. 
Na deze gebedsdienst gaan we terug naar ´t Wipke om samen met de 
gildezusters  en genodigden te genieten van een heerlijke maaltijd:  
erwtensoep met broodjes. Vanaf 13.00 uur worden belangstellenden 
ontvangen op ‘t Wipke en bestaat er nog een mogelijkheid om 
kermisloten te kopen. 
Vanaf 13.30 uur begint het traditionele schieten voor een nieuwe koning van het gilde St. Leonardus. Het 
wordt beslist weer een spannende strijd en ook niet-gildebroeders  van 25 jaar en ouder en wonend in 
Beek en Donk mogen aan het koning schieten deelnemen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij 
dit evenement en eventueel daaraan deel  te nemen. 
Na de installatie van de nieuwe koning vindt het prijsschieten plaats voor de 15 levensmiddelen-pakketten. 
Hierna, rond 16.00 uur, wordt gestreden voor de drie zilveren koningskruisen.  Zowel dames als heren  
vanaf 18 jaar mogen hieraan deelnemen. 
Om 18.00 uur begint de strijd om de titel van kermiskoning of kermiskoningin 2014. Vorig jaar was dat 
Ine van Dinteren en die zal haar titel ongetwijfeld verdedigen. Iedereen  vanaf 18 jaar mag proberen deze 
titel te veroveren.  Deelname schept geen enkele verplichting ten opzichte van 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 13 september 
a.s. op het schietterrein ’t Wipke. 
 
Maandag 2 september bijeenkomst besturen Gilde Sint Antonius,  Leonardus en stichting schiet 
accommodatie. . 
Locatie : T Wipke , Aanvang 19:00 uur.  
 
 



Donderdag 11 september opruimen en opbouwen op ’t Wipke i.v.m. de kermis. 
Wie : iedereen die tijd heeft, tijdstip 19:00 uur. 
 
Vrijdag 12 september opening kermis Beek en Donk, 19:00 uur.  
Bijeenkomst op de parkeerplaats van de Leonardus kerk :  tijd : 18.30 uur 
 
Zaterdag 13 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  

• 09:30 - 10:00 uur bijeenkomst op ’t wipke. Vertrek naar Koning Tijn omstreeks 10:00 uur. 
• 10:30 uur aankomst bij de afgaande koning, vendelgroet en ontvangst. 
• +/- 11:15 uur vertrek bij afgaande koning, afhankelijk van de afstand. 
• 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. 
• 13:30 uur 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!? 

 
Zondag 14 september opruimen. 
Bijeenkomst op ’t Wipke om 10:00 uur. 
 
Maandag 15 september kermis bezoek aan de Zwaan 
 

• 15:00 uur bezoek aan het gilde Sint Antonius, koningschieten. (Vrijblijvend) 
• 19:00 uur Bijeenkomst bij het Gildehuis De Zwaan. (Vrijblijvend) 

Jan Huijbers Koning 2014 
Jan Huijbers voor de vierde keer koning van het St. Leonardusgilde. 
 

Nadat het gilde St. Leonardus uit Beek en Donk op 
vrijdagavond 12 september 2014 de kermis had 
geopend, volgde op zaterdag 13 september tijdens 
een zonovergoten dag een erg druk programma. 
Om 10:00 uur trok het gilde naar het huis van de 
afgaande koning Tijn van der Bruggen, waar hem 
een vendelgroet werd aangeboden. Hierna nodigde 
hij ons uit voor een kop koffie met een sneetje koek 
en een goed gekoelde borrel. 
Rond 11.45 uur zaten we al weer in onze 
Leonarduskapel voor een gebedsdienst, 

voorgegaan door onze gildeheer Franklin De Coninck. Het thema van zijn overweging was “vrijheid”. 
Vrijheid voor elkaar. Laten we die vrijheid volledig omarmen.  Een prachtig thema in deze tijd van 
herdenking dat 70 jaar geleden het zuiden van 
Nederland werd bevrijd van de Duitsers. Sindsdien 
hebben we van die vrijheid mogen genieten. Maar 
hoe gaan we vandaag om met vrede en vrijheid? Een 
belangrijke vraag om regelmatig bij stil te staan. 
Na deze gebedsdienst gingen we terug naar ’t Wipke 
om samen met de gildezusters en genodigden te 
genieten van  een heerlijke maaltijd bestaande uit 
erwtensoep met broodjes. Kort daarna kondigde het 
volgende programma zich al aan: het schieten van 
een nieuwe koning voor ons gilde. 



Vooraf liepen we met alle gildebroeders driemaal rond de mooi versierde koningsvogel,  dan werd het 
protocol voorgelezen door onze voorzitter Geert-Jan van Rixtel (Bzn) en werd de vogel op de schietboom 
geplaatst. De eerste schoten werden  gelost door pastor De Coninck en de Heer Frans Biemans (als 
raadsnestor), de afgaande koning en alle gildebroeders. Daarna  barstte de strijd los tussen 8 
gildebroeders om de felbegeerde koningstitel  te veroveren.  En tot verbazing van iedereen viel de fraaie 
vogel bij het 132 ste schot in twee flinke brokken naar beneden.  Het was voor de vierde keer dat Jan 
Huijbers dit presteerde.  Vol  trots raapte hij de beide brokken van de koningsvogel op om daarmee aan te 
geven dat hij het koningschap wilde aanvaarden.  Jan, van harte gefeliciteerd met het koningschap, geniet 
ervan en wij wensen jou daarbij veel succes toe. 
Gelijktijdig met het schieten voor de zilveren kruisen werden ook de 15 levensmiddelenpakketten verloot. 

De zilveren kruisen zijn gewonnen door André van 
Nunen, Truus v.d. Heuvel en Andy Hellings. De 
levensmiddelenpakketten zijn gevallen op de nummers: 
141   406   425   493   612   710   915   1013   1137   1185   
1258   1300   1328   1430   1600 
Deze prijzen , voor zover die niet persoonlijk bezorgd 
zijn, kunnen worden afgehaald  bij de secretaris van het 
gilde St. Leonardus  Jan Rovers, Margrietstraat 5 te 
Beek en Donk, tel. 0492-463005 
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en iedereen 
die heeft bijgedragen aan de kermisactiviteiten van het 

Leonardusgilde en de loterij willen wij graag hartelijk bedanken voor hun spontane medewerking en 
actieve deelname.. 
Om ongeveer 18.00 uur begon de laatste activiteit: het schieten van de kermiskoning(in).  Het was weer 
een spannende wedstrijd en onze gildezuster Dorothé van Rixtel-Vereijken wist de laatste rest van de puist 
eraf te schieten. De nieuwe koning Jan Huijbers hing de nieuwe kermiskoningin de sjerp om en daarmee 
is Dorothé uitgenodigd om in het komende gildejaar aanwezig te zijn bij alle belangrijke activiteiten van 
ons gilde. Dorothé van harte gefeliciteerd. 
 
 
 
 
Na de soep werden alle gildebroeders en gildezusters bijeen geroepen om de nieuwe 
vlag (banier) met onze H. Leonardus  te onthullen . 
Deze vlag werd aan de vlaggenmast (die geschonken was door BouwCenter Swinkels ) 
bevestigd. 
BouwCenter Swinkels had 3   van deze masten aan het gilde geschonken ,waarvan er 
nog een bij de kapel geplaatst zal worden. 
Koning Tijn van der Bruggen, mocht als allerlaatste officiële handeling als koning, de 
vlag hijsen samen met de beheerders van ’t Wipke, Jan Rovers en Mario v d Elsen. 
 
 
 
 
 

Zaterdag 20 september receptie Aarle Rixtel bij OLV Gilde Jos van de Ven 50 
jaar en Stephan Kweens 25 jaar gildebroeder 
 Jan Huijbers en Tijn van der Bruggen. 
 
Zondag 21 september Federatie wedstrijden VTBS vendelen, 
trommen, bazuinblazen en standaardrijden.  
Kring Peelland bij Gilde Sint Willbrordus Aanvang ? Wie o.a. de 
tamboers.  
Andre van Nunen 1e klasse E 
 
Woensdag 24 september bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Jan Rovers om 20:30 uur. 
 
 

 



Zondag 28 september 70 jaarbevrijding 
Bijeenkomst bij de Heem , info volgt nog. 
 
Dinsdag 30 september in beslag namen geweren van T Wipke bij Christ 
Verhoeven. Op 8 oktober hebben we de geweren terug gekregen op een nieuwe vergunning. De geweren 
zijn nu bij Jan Rovers. 
 
Woensdag 1 oktober twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Zondag 5 oktober kringkampioenschappen Brabantswipschieten 
Lierop Sint Antonius abt. Aanvang 12:00 uur. 
 
Maandag 6 oktober afscheidsborrel bij de Zwaan 
Gildebroeders en gildezusters aanvang 20:00 uur. 
 
Zaterdag 11 oktober hoofdliedendag in Eindhoven. 
Eucharistieviering in Best 
Opgeven bij Jan Rovers , uitnodiging en programma is bij jan Rovers. 
Tijn van der Bruggen en Piet Rovers hebben zich aangemeld.  
 
Zaterdag 18 oktober najaarsvergadering kring Peelland gilde Sint Antonius Abt te Lierop. 
Te  Lierop     , aanvang 19:00 uur. Jan Rovers en Geert-Jan Fzn 
Vergader gilde-uniform. 
 
Zaterdag 25 oktober vendelgroet bij Jan en Tonny Gevers.  
Dit omdat de vendelgroet op de dag zelf i.v.m. het slecht weer niet uitgeveord kan worden. 
Aanvang 16:00 uur bij Jan en Tonny Gevers. 
 
Woensdag 29 oktober bestuursvergadering. Verplaatst naar dinsdag 28 oktober. 
Bijeenkomst bij  Harrie  om  20:30 uur. 
 
Zaterdag 1 november is de vergadering van de oprichting voor de koepel KNTS. 
Aanvang 10:00 uur in Overloon, Jan Rovers 
 
Zaterdag 1 november is de afsluitingswedstrijd voor de zaterdag competitie. 
Aanvang 13:00 uur in Aarle Rixtel op het Jan van Doorn Paviljoen met BBQ. 
 
Woensdag 5 november twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst  voor de eerste keer op ‘t Wipke  20:30 uur. 
 
Donderdag  6 november vieren we de patroonsdag 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.. Cees Huijbregts 25 jaar gildebroeders Installeren Jan     
Rooijakkers. 

 



Patroonsdag 2014 

Het gilde St. Leonardus viert het feest van zijn patroon.  6 november 2014. 

Op donderdag 6 november 2014 kwamen we dit jaar bij elkaar in Café-Restaurant ´t Huukske om samen 
met alle gildebroeders de jaarlijkse teerdag te vieren in verband met de sterfdag van haar patroon de H. 

Leonardus. Nadat we op een heerlijke kop koffie 
werden getrakteerd, trokken we met z´n allen 
naar de Leonarduskapel voor een gebedsdienst. 
Deze viering stond in het teken van gastvrijheid 
en dienstbaarheid. Onze patroonheilige heeft 
daarvan  een goed voorbeeld gegeven.  Zijn motto 
is ongetwijfeld geweest: “Leven is mens zijn en 
mens zijn is medemens zijn”. En deze boodschap 
moeten ook wij elke dag proberen waar te maken. 
Na deze dienst werd een vendelgroet gebracht aan 
Ties v.d.Velden en aan hem een enveloppe 
aangeboden als dank voor de goede zorg voor 

onze kapel. En voorlopig mogen wij op hem blijven rekenen. Via verzorgingshuis De Regt en de Nieuwe 
werf trokken we naar het gemeentehuis, waar wij ontvangen werden door loco-burgemeester Greet Buter 
en de gemeentesecretaris  Carelien Liebrecht. Na de eed van trouw en de vendelgroet werden wij 
uitgenodigd voor het traditionele brandewijntje. Hierna zetten we weer koers naar ’t Huukske en ook Jos 
en Cobie werden getrakteerd op een vendelgroet. Na de goed verzorgde Brabantse koffietafel  trokken we 
met z’n allen naar de boerderij van Michel en Tanja v.d.Ven-Vogels. Eerst kregen we onder het genot van 
koffie en heerlijk gebak een concrete en duidelijke uitleg van Tanja over de gang van zaken van een 
boerenbedrijf. Hierna hebben we vol bewondering de prachtige koeienstallen bezichtigd met vooral ook 
de werking van de drie melkrobots. 
Tijdens het goed verzorgd avonddiner, ook in ’t 
Huukske, werd Jan Rooijakkers als nieuwe 
gildebroeder geïnstalleerd, kreeg Cees 
Huijbregts in verband met zijn 25-jarig 
lidmaatschap een zilveren speld van de 
voorzitter aangeboden en kreeg Hans Claes  een 
oorkonde voor de geweldige inzet voor ons gilde 
in de voorgaande jaren.  Tevens kreeg Hans in 
overweging om  zich ook bij ons gilde aan te 
sluiten.  Alles bij elkaar weer een succesvolle 
teerdag die rond de klok van twaalf tot ieders 
tevredenheid werd afgesloten. 
Op zondag 9 november  werd om 11.00 uur, samen met onze Beek en Donkse gemeenschap, in een 
sfeervolle Eucharistieviering  in  de Michaëlkerk het patroonsfeest gevierd van de H. Leonardus. 
Het Leonarduskoor onder leiding van de dirigent J. Vos en organiste A.Werners hebben op een 
uitstekende manier de gezangen verzorgd. Na de mis kreeg de celebrant Fr. Lennssen een vendelgroet 
aangeboden. 
Gilde St. Leonardus, Beek en Donk 
 
 Zondag 9 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. 
 
 
 
 
                                                                                                               Aanbieden van het koningsschild 



Leonardus Viering 9 november 2014 

Eucharistieviering Patroonsfeest St. Leonardus 9 november 
2014 

Het gilde St. Leonardus viert met de parochiegemeenschap van 
Beek en Donk op zondag 9 november 2014 om 11.00 uur het 
feest van zijn patroon. Deze plechtige viering vindt plaats in de 

H.Michaëlkerk in Beek en wordt voorgegaan door pater Frans 
Lenssen en diaken-gildepastor Franklin De Coninck. Pater lenssen 
is de rector van het Missieklooster  H. Bloed in Aarle-Rixtel. De 
muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het St. 
Leonarduskoor, onder leiding van de dirigent J.Vos en organiste 
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 vorig  jaar 
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 pat roon. 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.       

        

 

Gilde St. Leonardus Beek en Donk 



Nobele Orde van de Papegay 22 november 2014. 

TWEE GILDEBROEDERS VAN HET LEONARDUSGILDE EUROPEES ONDERSCHEIDEN 

Cees Huijbregts en Jan Rovers opgenomen in de ‘Nobele Orde van de 
Papegay’ 

Twee niets vermoedende gildebroeders van het Leonardusgilde uit Beek 
en Donk, werden zaterdag 22 november, tijdens een plechtigheid in 
 Antwerpen, opgenomen in de ‘Ordo Nobilis Papegayi’. 
DeMooiLaarbeekKrant was aanwezig toen het gezelschap gildebroeders, 
met in hun midden een trotse Cees Huijbregts en een al even trotse Jan 
Rovers, aankwam bij ‘Het Wipke’ aan de Zwinkelweg. 

De Nobele Orde van de Papegay 

Geert-Jan van Rixtel, hoofdman van het Leonardusgilde, legt uit dat de 
Nobele Orde van de Papegay een Europese onderscheiding is, die wordt 
uitgereikt aan gildebroeders die zich op uitzonderlijke wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt. “Ons verzoek om Cees Huijbregts en 
Jan Rovers op te nemen in De Nobele Orde van de Papegay heeft als 

resultaat gehad dat Cees is onderscheiden met een onderscheiding in brons, met daarop twee ‘papegayen’ 
en Jan met een gouden onderscheiding met daarop één ‘papegay’ .Op beide gildebroeders zijn we 
apetrots”, zegt de hoofdman. 

Uitzonderlijk verdienstelijk  

Cees is al 25 jaar gildebroeder. In 1988 schoot hij zich als 
buitenstaander tot koning. En in 2005 lukte het hem voor de 
tweede keer om de vogel (de Papegay) naar beneden te halen. 
Binnen de vereniging bekleedt Cees de rang van Gildebroeder, 
Zilverdrager. “Cees is van onschatbare waarde voor ons als 
bestuur”, zo gaat de Hoofdman verder. “Hoewel hij geen 
bestuurslid is, verzorgt hij onze PR, schrijft brieven, organiseert 
gildefeesten en  verzorgt onze website.” 

Jan is al vanaf 1976 gildebroeder. In 1987 nam hij de functie van Deken, Schrijver op zich. Vanaf 2003 is 
Jan tevens voorzitter van de schietcommissie van de kring Peelland. Vanaf 1980 bekleedt Jan de functie 
van secretaris van de Stichting Beek en Donkse Schietaccomodatie. “De officiële rang van Jan Rovers 
binnen het Leonardusgilde is Gildebroeder,Deken schrijver, Schutter”, zegt Hoofdman Geert-Jan van 
Rixtel Bzn. “Maar dat is nog lang niet alles”, voegt hij er aan toe. “Jan is in vele functies, al heel lang en 
heel nadrukkelijk aanwezig in het Leonardusgilde.” 

Een prachtige dag 

Een prachtige dag vonden beide heren het. Cees Huijbregts hoorde het nieuws pas zaterdagochtend. Of 
hij zijn gildepak aan wilde trekken om mee te gaan naar Antwerpen. “Ik stond eigenlijk klaar om naar 
het voetballen te gaan kijken”, lacht Cees. 

Bij Jan verliep het nog komischer. Als bestuurslid 
regelde hij alles voor de onderscheiding van Cees, 
niet wetende dat ook hij voorgedragen was voor 
een onderscheiding. Toen hij die zaterdagochtend 
zijn vrouw Annie tegenkwam in een Antwerpse 
parkeergarage kon hij alleen maar stamelen: “Hee, 
wè doede gij hier?” Het antwoord op die vraag 
kwam pas, toen ook, hij tijdens de 



indrukwekkende  plechtigheid in de Kolveniershof,  naar voren werd geroepen. Nog een verrassing volgde 
bij terugkomst in Beek en Donk. Het clubhuis zat vol gildebroeders en familieleden. Zij ontvingen de 
onderscheiden gildebroeders met applaus. 

Tot slot 

Na de eerste honger gestild te hebben aan het 
voortreffelijke buffet, bedankten Cees en Jan de 
gildebroeders en het bestuur voor deze mooie dag. Ze 
beloofden hun huidige werkzaamheden voor het 
Leonardusgilde voort te zetten. “Gildebroeder ben je 
nou eenmaal voor het leven.”, zo besloten Cees en Jan 
hun dankwoord. 

Auteur Jac Babin mooilaarbeekkrant. 

 
 

 
Woensdag 26 november bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Andre om 20:30 uur. 
 
 
Woensdag 3 december twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst op ‘t Wipke om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 13 december ophangen kerstverlichting kapel,plaatsen bank uit Gittelde en 
fundering storten vlaggenmast. Aanvang 09:00 uur bij de Leonarduskapel/ 
Mario, Andre, Jan Rovers, Harrie, Theo Geert-Jan Bzn , Fzn Jan Rooijakkers, John  en Jan Huijbers.. 

Werkzaamheden Leonardus kapel 13-12-2014 

Afgelopen zaterdag 13 december 2014 hebben we weer de winterverlichting aangebracht 
bij onze Leonardus Kapel aan de Goorloop. Verder hebben we de geschonken bank van 
onze vrienden uit Gittelde een vaste plaats gegeven bij onze kapel. In de voorzorg toch 
maar met ijzeren pinnen in de beton gestort. Ook de fundering voor de vlaggenmast is 
gestort. Omdat alles zo vlot was verlopen zijn ook de struiken rondom de kapel gesnoeid 
zodat de kapel weer goed zichtbaar is. Iedereen hartelijk dank voor de inzet. 

    
 

           
 
 



Dinsdag 16 december oprichtingsakte Goede Doelen Laarbeek 4 gildebroeders in oprichtingsbestuur Cees 
Huijbregts Tijn van der Bruggen Geert-Jan Bzn en FZn o.a voortzetten fietse mee op 2e  pinsterdag in 
toekomst. 
 
Woensdag 31 december bestuursvergadering. 
Verplaatsen i.v.m. Oudejaarsdag naar : dinsdag 22 december. 
Bijeenkomst bij Jan Huijbers  om 20:30 uur. 
 

In memoriam Frans Meulensteen 

Daags voor Kerstmis 2014 bereikte ons het droeve bericht dat Frans Meulensteen, 
een van onze jongste gildebroeders van het Gilde  Sint. Leonardus te Beek en 
donk, is overleden. Helaas heeft hij op 54-jarige leeftijd de strijd tegen een korte, 
maar heftige ongeneeslijke ziekte moeten verliezen. Maar een zoon, een broer, 
een familielid, een vriend, een gildebroeder op zo’n jonge leeftijd te moeten 
afgeven is een zwaar gelag. Maar Gods wegen zijn onvoorspelbaar en 
menselijkerwijs gesproken lag er nog een mooie toekomst voor hem in het 
verschiet. Dit heeft zo niet mogen zijn en zullen wij hierin moeten berusten. 

Frans was een man die op zijn eigen manier op velerlei terreinen zich 
verdienstelijk maakte voor zijn familie, zijn vrienden, onze gemeenschap en voor 
onze vereniging. In 1988 is hij lid geworden van ons gilde. Al meteen na zijn 
aanmelding ontpopte Frans zich als een kundig vendelier. Met veel enthousiasme 
heeft hij talloze keren het vaandel gezwaaid voor God, Koning(in) en vaderland.  
In 1989 schoot hij zich tot koning.  Hij heeft enkele jaren als bestuurslid 
gefunctioneerd, maar hij voelde zich beter thuis als gewone gildebroeder in het 
gilde, waarvan hij nu ruim 26 jaar lid was. Hij trad nooit op de voorgrond en 
iedereen kon een beroep op hem doen. 

In Frans verliezen wij een jonge en zeer gewaardeerde 
gildebroeder, die met veel gevoel voor tradities, voor eenvoud, voor saamhorigheid 
binnen onze groep, er op uit was om zich dienstbaar op te stellen voor ons gilde.  Met 
onvermoeibare inspanning heeft hij zich ingezet om zijn idealen te realiseren. 
Oprechtheid, sociale bewogenheid, broederschap en trouw stonden bij hem hoog in het 
vaandel geschreven, kortom, een gildebroeder uit het goede hout gesneden met een 
warm gevoel voor zijn familie, voor zijn vrienden en voor het gilde St. Leonardus. 

Nu de dood ons heeft verrast en de banden zijn doorgesneden, nu zijn stem niet meer 
klinkt, nu hij niet meer vendelt en niet meer in ons midden is, voelen wij een leegte, die 
maar nauwelijks op te vullen is. Maar ons gezamenlijk verdriet heeft zich gevormd tot 
saamhorigheid, kracht en steun. 
Achter de tranen van verdriet schuilt de glimlach en de mooie herinnering aan Frans. 
 Op maandag 29 december na een plechtige viering bij het uitvaartcentrum De Groof 
zullen we van Frans met gilde-eer afscheid  nemen. 
Rust zacht beste gildebroeder. Moge St. Leonardus, onze schutspatroon, jou genadig 
zijn. 

Gildebroeders van het gilde St. Leonardus Beek en Donk 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
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,  

 

Frans Meulensteen ,  
 

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 Gilde jaar 2014.  
 
 
 
 
 


