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Woensdag 2 januari nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek.
Bijeenkomst om 18:50 uur bij Andre, aanvang receptie 19:00 uur.
Mario van den Elsen , Jan Rovers, Andre van Nunen en Geert-Jan van Rixtel Bzn.

Foto wedstrijd 3e prijs Harrie van de Eijnden, foto Leonardus kapel.
Woensdag 2 januari twee maandelijkse vergadering.
Is verplaatst naar woensdag 9 januari.
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur.
Donderdag 3 januari gesprek pastor Beekman.
Betreft mis 1 januari sluiting Leonarduskerk.
Jan, Franklin G-J Bzn en Fzn 20:00 uur.
Zaterdag 5 januari nieuwjaarsbijeenkomst.
Bijeenkomst op ’t Wipke aanvang 19:00 uur tot 22:00 uur
In de middag wordt alles voorbereidt door Jan R Mario Andre, Harrie en G-J Bzn , bijeenkomst 13:00 uur.
Catering in de avond Sjan en Liesette en andere die willen helpen.
Donderdag 10 Januari Vergadering Kringbestuur en Kringcommissies van Peelland
Geert-Jan van Rixtel (Fzn) en Jan Rovers
Zaterdag 12 januari weghalen kerstverlichting
(ster en Krans) bij de Leonarduskapel.
Mario van de Elsen.

Leonardus hoort op De Donck
Sluiting Leonarduskerk Donk
Zoals eerder meegedeeld wordt de Leonarduskerk aan de Kapelstraat op De
Donk definitief gesloten en aan de eredienst onttrokken. De laatste
Eucharistieviering, waar ook het gilde St. Leonardus bij aanwezig zal zijn, zal
plaatsvinden op zondag 13 januari a.s. om 11.00 uur. Voor veel van onze
parochianen, vooral van De Donk, is dit een hard gelag. Nog vorig jaar zijn
voor een groot bedrag, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant, vele kosten
gemaakt voor onderhoud van deze kerk. Men ging er toch vanuit dat deze
kerk nog vele jaren in gebruik zou zijn. Helaas is dit dus niet het geval.
Zonder inspraak van de parochianen komt dit bisschoppelijk besluit als een
koude douche over ons heen. Toch vinden wij dat St. Leonardus, als patroon
van De Donk, een blijvende plaats moet krijgen in onze gemeenschap.
Vroeger, al vanaf 1422, was De Donck een belangrijke bedevaartplaats van de
H. Leonardus en van heinde en verre kwamen de pelgrims naar de Donckse
Kapel om zijn gunsten af te smeken. Wij als gildebroeders van het gilde St.
Leonardus zullen de verering van deze grote Europese Heilige blijven
voortzetten. Onze Leonarduskapel aan de Goorloop, kruising Lage HeeswegKapelstraat, blijft hiervoor een belangrijk steunpunt en door de viering van
de Donckse Wijing, dit jaar op zondag 2 juni a.s en de viering van de sterfdag
van St. Leonardus op 6 november zullen we aan deze verering extra gestalte
geven. Daarnaast willen wij toch wel extra aandacht vragen voor de twee
beelden van de H. Leonardus. Ons voorstel zou zijn laat het grote eikenhouten
beeld van St. Leonardus , gemaakt in +/- 1900 door Jan Custers te Stratum, voorlopig in de

Leonarduskerk staan totdat de kerk een andere bestemming heeft gekregen. En het kleinere houten
beeld, zoals hiernaast afgebeeld, zouden wij graag een mooie en vaste plaats willen geven in onze
Leonarduskapel. Zo blijft Leonardus toch op De Donk. Er zijn hierover al gesprekken gevoerd met het
kerkbestuur en de leden daarvan staan welwillend tegenover dit voorstel, maar uiteindelijk beslist het
bisdom. In de komende week zullen wij een officieel verzoek richten aan het kerkbestuur om het kleine
houten beeld aan het gilde over te dragen en het een plaats te geven in de Leonarduskapel. Wij hopen van
harte op een positief besluit.

Leonardus hoort op De Donck!!
Gildebroeders van het Gilde St. Leonardus Donk.
Zondag 13 januari eucharistie viering in de Leonarduskerk op de Donck.
Mis i.v.m. de sluiting van de Leonardus kerk. Aanvang 11;00 uur.
Bijeenkomst het laantje langs Manders +/- 10:40 uur. Vertrek naar de Leonarduskerk 10:50 uur.
Pastor ophalen aan de zijkant sacristie.
Na de eucharistieviering gelegenheid tot koffie drinken.
Afspraken eucharistieviering 13 januari.
Bijeenkomst het laantje langs Robert Manders +/- 10:40 uur.
Om 10:50 uur vertrekken we richting de kerk en gaan de pastor ophalen aan de zijkant sacristie.
Als we in de kerk komen gaan, bij het priesterkoor, de tamboers direct rechts staan richting het koor, op
commando van Frans Konings gaan diegene die rechts staan plaats nemen in de banken. Diegene die links staan
gaan linksom naar achteren en komen via de gang van de zijbeuken rechts naar voren en nemen ook plaats.
Collectanten Cees , Jan Huijbers , Antoon de groot of Fons en Ruud Frans Konings als commandant volgens
protocol
Consecratie vendeliers, commandant en tamboers volgens protocol.
Einde van de dienst blijven we zitten en wachten af tot de pastor (en wat er verder gebeurd) buiten is of tot
wanneer we aan de koffie kunnen. Geen eigen initiatief Frans Konings is Commandant.
Na het koffie drinken moet Frans Meulensteen nog naar zijn moeder gebracht worden aan de Otterweg,
afgesproken dat dit gebeurd door Jan Huijbers.
G-J Bzn heeft Joke Doedart de la gree gebeld en zij zorgt ervoor dat bij het koor, zitten we toch recht tegenover,
boekjes zullen zijn voor het Gilde Sint leonardus.

Zondag 13 januari schuttersvergadering kring,
Lokatie gilde sint Servatius Lieshout.
Jan Rovers alleen i.v.m. de eucharistie viering.
Dinsdag 15 januari Hoofdmannen bijeenkomst.
Bijeenkomst 20:00 uur Sint Margaretha Aarle Rixtel.
Jan Rovers en Geert-Jan van Rixtel Bzn.
Zondag 20 januari vendeliersvergadering kring,
Zaal van Bragt te Aarle Rixtel 10:30 uur. Tijn, Theo, John
Maandag 21 januari overleg werkgroep Leonarduskerk en inboedel.
Bijeenkomst Bert Vogels 20:00 uur.
Geert-Jan Bzn en Jan Rovers.
Maandag 21 januari overleg kerkbestuur betreffende leonardus beeld.
Bijeenkomst Donkse kerk om 21:00 uur.
Geert-Jan Bzn en Fzn.
Zondag 27 januari tromcommissievergadering kring,
Zaal van Bragt te Aarle Rixtel 10:30 uur. Geert-Jan Bzn, Fzn en Andre
Woensdag 30 januari bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Jan Rovers. 20:30 uur.
Is verplaatst naar bij Geert-Jan Fzn, gewisseld november 2012.

Woensdag 6 februari twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur.
Zondag 10 februari carnavals mis in de Michael kerk om 12:30 uur.
Bijeenkomst nog onbekend.
De carnavals mis is om 12:30 uur.
Optocht vertrekt om 14:45 uur op het Piet van Thielplein.
Zaterdag 17 februari demonteren overige kerstverlichting kapel.
Mario.
Dinsdag 19 februari kascontrole.
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur. Andre maakt een afspraak.
Frans Konings en Jan Huijbers
Zaterdag 23 februari 2013 kringvoorjaarsvergadering te Lieshout.
Aanvang 10:00 uur
Mario, Jan Rovers Jan Huijbers Geert-Jan Bzn. en Fzn. en Andre.
Zondag 24 februari vergadering zaterdag competitie
Bijeenkomst Jan van Doorn Paviljorn Aarle-Rixtel 10:00 uur
Schutters Aarle Rixtel en Beek en Donk.
Woensdag 27 februari bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Harrie van Dijk om 20:30 uur.
Donderdag 28 februari vergadering stichting schiet accommodatie
Bijeenkomst bij Jo en Chris Verhoeven 20:30 uur.
Jan R, Andr, Mario e en Geert-Jan Bzn
Piet Swinkels en Bert van Kaathoven gilde Sint Antonius.
Woensdag 6 maart twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur.
Donderdag 7 maart materialen weghalen bij de Heemkunde.
19:00 uur bij de Heem Andre Mario Willy Harrie G-J Fzn en Bzn
Zaterdag 9 maart jaarvergadering gilde sint Leonardus,
Bij de zwaan bijeenkomst 13:00 uur.
Mis 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
Op zaterdagmiddag 9 maart 2013 heeft ons gilde
haar jaarvergadering gehouden. Traditiegetrouw
begonnen we om half twee met een gebedsviering
en zoals de kardinalen bij de pauskeuze de H.
Geest zijn werk laten doen, zo hebben we maar de
zegen van St. Leonardus afgesmeekt om tot goede
besluiten te komen.Om kwart over twee begonnen
we aan een lange vergadering met maar liefst
30 agenda-punten. Gelukkig waren daar ook
hamerstukken bij, maar enkele belangrijke
punten willen we hier toch wel vermelden. Dat was
op de eerste plaats de herverkiezing van onze

deken-schrijver Jan Rovers. Al ruim 25 jaar heeft hij, naast vele andere activiteiten, het secretariaat op
zich genomen en in al die jaren al heel wat verslagen op papier gezet. Voor zijn enthousiaste inzet ontving
Jan uit handen van onze voorzitter Geert-Jan van Rixtel (Bzn) een handgemaakte zilveren ganzenveer. En
’s avonds mocht ook zijn vrouw in de vreugde delen door het in ontvangst nemen van een mooie bos
bloemen. Ook het koningschieten op de kermismaandag kwam aan de beurt. Onlangs kregen we te horen
dat we niet meer mochten schieten met zware geweren bij de schutsboom aan de Goorloop. Willen we
daar schieten, dan moet er een kogelvanger komen en moeten we gebruik maken van andere, erg dure
wapens. En dat voor één keer per jaar. En op deze maandag uitwijken naar ’t Wipke is geen optie, omdat
het schietterrein de hele dag in gebruik is door het St. Antoniusgilde. Daarom hebben we besloten het
koningschieten te verplaatsen naar kermiszaterdag. Maar omdat we elk jaar op kermismaandag aanwezig
zijn bij De Zwaan, zullen we hiervoor nog een andere invulling moeten zoeken. Naast het aantrekken van
nieuwe leden voor ons gilde kwam ook het bezoek van onze Duitse vrienden uit Gittelde ter sprake. Het is
de bedoeling dat zij in het weekend van 2 juni a.s. naar Beek en Donk komen. Dit zal zijn gelijktijdig met
de viering van de Donckse Wijing, waarin, zoals het er nu uit ziet, het kleine Leonardusbeeld een plaats in
onze kapel zal krijgen. Een commissie gaat de mogelijkheden verder uitwerken om tot een goed
programma te komen. Om 18.00 uur kon de voorzitter deze vlotte vergadering afsluiten en was het
wachten op de dames voor een gezamenlijke Brabantse koffietafel.
Gildebroeders van het Gilde Sint leonardus
Dinsdag 12 maart materialen ophagen in het ontmoetingscentrum.
18:30 Andre Mario Willy Harrie G-J Fzn en Bzn
Zaterdag 16 maart is de eerste wedstrijd voor de zaterdag competitie
Aanvang 18:00 uur in Aarle Rixtel op het Jan van Doorn Paviljoen
Uitnodiging Leonardus Drumband
Zaterdag 23 maart zal de Leonardus drumband in muziekcentrum ’t Anker in Beek en Donk
een concert geven i.s.m. de Rimboband en het jeugdorkest van Harmonie O&U.
De middag duurt van 14.00u – 16.30u.
U bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren.
Met vriendelijke groet, marjolein van os
DBC De Lage Hees
Zaterdag 23 maart beukenhaag en afrastering plaatsen bij de
Leonarduskapel.
Aanvang 09:00 uur diverse gildebroeders.
Zaterdag 23 maart hebben Jan Rovers, Andre, Willie, John en Geert-Jan Bzn
de beukenhaag geplant en verder aan de voorzijde de planken geplaatst. Het
was koud met de oosten wind maar onze Theo kwam gelukkig koffie met
speculaas brengen.
Maandag 25 maart Jaarvergadering VBG te Oirschot.
Aanvang 20:00 uur Jan Rovers en Geert-Jan Bzn.
Woensdag 27 maart bestuursvergadering.
Was verplaatst naar dinsdag 26 maart.
Bijeenkomst bij Mario van den Elsen om 20:30 uur.
Woensdag 3 april twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur.
Nieuwe stola voor Franklin De Coninck onze gildeheer.
Zaterdag 6 april toiletwagen het dak vervangen op het wipke.
Aanvang 09:00 uur op het wipje
Zondag 7 april schietwedstrijd op ’t Wipke
Schutters aanvang 13:00 uur.

Sint Antonius Beek en Donk. Kringwedstrijd Brabants wipschieten
Maar liefst 35 schutters zijn komen opdagen op deze mooie zondag bij het Brabants wipschieten op
schietterrein “ t’Wipke” in Beek & Donk. De Laarbeekschutters presteren slecht gezien de resultaten en
moeten hun meerdere erkennen in Ad Vlemmix uit Lierop die op alle onderdelen de eerste of tweede prijs
bemachtigt.
Jan Rovers van het Sint Leonardus gilde uit Beek & Donk wordt 4e op het onderdeel personeel na vele
kamprondes. Henk van der Velden van het Onze Lieve Vrouwe gilde weet de 4e plaats vrije hand te
bemachtigen. Annie Rovers wordt op dit onderdeel 6e. Twan Steegs sint Antonius gilde Beek & Donk
behaald de 1e puistprijs, Mario van den Elsen van het Sint Leonardus gilde uit Beek & Donk 4e puistprijs,
Gerard Maas van het Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel 6e en Bjorn Kerkhof van hetzelfde gilde
behaald de 7e puistprijs. Volgende week zondag 14 April vindt er wederom een kringwedstrijd plaats bij
het sint Servatius gilde In Lieshout.
Woensdag 10 april programma maken voor uitwisseling Gittelde.
Andre G-J Fzn en Bzn. 20:30 uur bij Andre.
Zondag 21 april feest van Jan en Annie Rovers 40 jaar getrouwd.
Aanvang 15:00 uur op ‘t Wipke
Woensdag 24 april informatie avond voor dodenherdenking in het gemeentehuis.
Aanvang 18:15 tot 19:15 uur Jan Rovers en Geert-Jan Bzn
Woensdag 24 april bestuursvergadering.
Bijeenkomst bi j Andre van Nunen Om 20:30 uur.
Zondag 28 april Laarbeekskoningschieten te Aarle Rixtel gilde Sint Margaretha.
Vergeet je legitimatie niet, deze m.b.t. de deelnemende schutters.
Inschrijven tot uiterlijk 12:30 uur op zondag 28 april.
12.00: ontvangst gildebroeders Laarbeekse gilden en gasten.
12.30: Rondgang door het dorp. Op het Heuvelplein zal worden gepauzeerd en een consumptie genuttigd.
14.00 Kort gebed, het wijden van de koningsvogel en opening nieuwe 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
Laarbeekkoning 2013 Jos van de Heuvel O.L.V. Gilde Aarle-Rixtel, 151e s schot.
Maandag 29 april vendelgroet voor de gedecoreerde.
Bijeenkomst 20:30 uur bij Jo en Chris Verhoeven.
Vertrek richting het Anker 20:45 uur.
Harmonie 12:00 Vendelgroet 21:10 uur.
Nadien hebben Jo en Chris ons uitgenodigd om een borrel of pilsje bij hun te drinken.
Dinsdag 30 april Koninginnedag.
Staan (tot dus verre) geen activiteiten gepland.
Woensdag 1 mei twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur.
Zaterdag 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.
Maandag 6 mei vergadering op ’t Wipke i.v.m. voorbereidingen uitwisseling.
Bijeenkomst op ’t Wipke 20:30 uur Annie Dorethe Irma Henriette Nelly Andre Fzn en Bzn.

Dinsdag 7mei zilverpoetsen prijsschilden.
Bijeenkomst in het ontmoetingscentrum 18:30 uur iedereen die kan!
Woensdag 15 mei extra vergadering i.v.m. uitwisseling en Donckse Wij-ing.
Bijeenkomst op “t Wipke om 20:30 uur.
Betaling bijdrage uitwisseling gildebroeders € 50, gildezusters €25,- voor 15 mei via de bank of betalen op de
bijeenkomst van 15 mei.
Zaterdag 18 mei feest van Theo en Riek
Vermeulen 50 jaar getrouwd.
We gaan Theo en Riek thuis ophalen, kort bezoek
aan de kapel, daarna vendelgroet bij de zwaan.
Na de vendelgroet kunnen we ons omkleden en
terug komen voor het feest.
Bijeenkomst : info volgt nog
Dinsdag 21 mei School en gilde presentatie
Locatie Hogeschool Eindhoven Fontys aanvang 18:30 uur
Geert-Jan Bzn
Zondag 26 mei gildefeest Boekel Sint Agatha gilde.
Gildefeest in kring Peelland 2013.
http://www.gildefeestenboekel.nl/

Gildefeest Boekel 26 mei 2013
Leonardusgilde succesvol op gildefeest Boekel
Ondanks het gure weer is het toch gelukt om tijdens
de gildefeesten in Boekel een hele boel mensen op de
been te krijgen. Maar liefst 28 gilden uit Kring
Peelland en enkele gastgilden hebben gisteren
deelgenomen aan het gildefeest. We werden
verwelkomd in een prachtige tent en het ontbrak ons
aan niets. De optocht verliep erg soepel maar we
moesten wel vaak even stilstaan. Veel aandacht trok
onze jongste gildebroeder Koen (4 jaar), die samen
met opa Jan Rovers de hele optocht heeft
afgemaakt.
Opnieuw is het onze standaardrijder van het gilde St.Leonardus Beek en Donk, Han Konings, gelukt om
tijdens het gildefeest in Boekel de eerste prijs te behalen in de optocht en ook nog eens de eerste prijs op
het toernooiveld. Han van harte gefeliciteerd met dit mooie succes.
Maar er waren nog meer successen: gildebroeder André van Nunen
kreeg de eerste prijs in de klasse E-trommen en André, Geert-Jan van
Rixtel Fzn en Bzn ontvingen ook de eerste prijs in groepstrommen klass
A. Proficiat gildebroeders. Alles bij elkaar weer een geslaagd gildefeest.
En dit weekend staat ook weer bol van activiteiten: vrijdag komen onze
Duitse vrienden uit Gittelde op bezoek en blijven hier tot zondagmiddag.
Naast een mooi programma op zaterdag, zullen zij op zondagmorgen 2
juni om 10.00 uur bij de Leonarduskapel het feest van de Donckse Wijing meemaken, evenals een delegatie van 7 personen uit Zoutleeuw.
Volgens de weerberichten krijgen we een hoog drukgebied en dat
betekent mooi weer. Nou, dat kunnen we onderhand wel gebruiken.

Woensdag 29 mei bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Geert-Jan van Rixtel Bzn om 20:30 uur.
Vrijdag 31 mei t/m zondag 2 juni uitwisseling Schützengesellschaft Gittelde.
Aankomst vrijdag 31 mei tussen 15:00 en 16:00 uur Vereijken kwekerijen.
Locatie Beek en Donk
Peeldijk 8
Programma is nog niet bepaald. Het programma wordt momenteel uitgewerkt.

Feest van de Donckse wij-ing 1
In 1422 werd op De Donck een kapel gesticht toegewijd aan de H. Leonardus van Noblat. De H.
Leonardus leefde in de vroege middeleeuwen in Frankrijk. Hij was een zoon van een belangrijk adellijk
geslacht en zijn ouders bekleedden een hoge functie aan het hof van koning Clovis. En toen Clovis in 494
een belangrijke veldslag had gewonnen bij Tolbiac in Duitsland, liet hij zich dopen door Bisschop
Remigius en met hem nog wel duizend andere ridders en edelen. Ook de ouders van Leonardus lieten zich
dopen en toen in 495 Leonardus werd geboren, werd hij gedoopt en koning Clovis werd zijn peetoom. De
kleine Leonardus groeide op als een dapper en godsdienstig manneke.
Toen Leonardus wat groter werd mocht hij als edelman, evenals zijn ouders, in het kasteel van Clovis
gaan werken. Maar al gauw zag hij buiten het kasteel zoveel ellende. Vooral veel gehandicapte kinderen
en moeders die in verwachting waren hadden het heel zwaar. Ook de gevangenissen zaten vol met meestal
onschuldige mensen, vastgebonden aan kettingen. Hij zou deze mensen graag willen helpen en daarvoor
verliet hij zijn rijke omgeving van het kasteel en ging wonen op een eenzame plek, die Noblat heette.
Spoedig verspreidde zich de faam van zijn heiligheid. Mensen in nood kwamen naar hem toe en werden
door hem gastvrij ontvangen en geholpen.
De verering van Leonardus heeft zich in de loop van meer dan duizend jaar over heel Europa verspreid.
Ook op De Donck wordt Leonardus al honderden jaren vereerd en aangeroepen De aan hem toegewijde
kapel op De Donck in 1422 trok veel pelgrims om de machtige patroon aan te roepen.
In de archiefstukken hebben wij gelezen dat in de jaren 1700 en daarna een herdenking plaats vond van
de inwijding van een kapel- of kerkgebouw. Door zalving met H. Olie werd een gebouw aan God
toegewijd en voor de eredienst bestemd. Jaarlijks werd deze wijding feestelijk herdacht.
De oude Leonarduskapel verdween, maar de gildebroeders van het gilde St. Leonardus hebben in 1979
een nieuwe kapel gebouwd. Nu is de tijd aangebroken het feest van de Donckse Wijing in ere te herstellen.
Voor dit jaar is dit feest gepland op zondag 2 juni a.s. door een plechtige gebedsdienst bij onze
Leonardusklapel aan de Goorloop.
In een volgend artikel zullen we nog nader ingaan op de viering van deze feestdag.
Gilde St. Leonardus Beek en Donk.

Feest van de Donckse Wij-ing (2)
Op zondag 2 juni 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 2 juni 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 Seniorenkoor Sint Joachim o.l.v. dirigent Hans Kempe en pianiste Jolanda Demirel. De
versiering heeft gildezuster Maria Huijbers voor haar rekening genomen. Het is een eerbiedig samenzijn
van gildebroeders, gildezusters, vrienden en buurtgenoten, vereerders van St. Leonardus uit Beek en
Donk en wijde omgeving en met onze vrienden uit Gittelde (Duitsland) en Zoutleeuw (België)
Tevens zal dit jaar extra aandacht worden besteed aan de definitieve plaatsing van het Leonardusbeeld in
onze kapel. Nu de sluiting van de Leonarduskerk definitief is, heeft het kerkbestuur het kleine houten
beeeld van St. Leonardus aan ons gilde in bruikleen afgestaan. En zo blijft Leonardus toch op De Donck.
Het beeld zal door onze gildepastor worden gezegend en krijgt het daarna een vaste en veilige plaats in
onze kapel. Tevens wordt een aantal goud-gele speldjes gewijd van Leonardus die na de viering
vrijblijvend door de aanwezigen gekocht kunnen worden.
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.
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.
Zaterdag 1 juni opbouwen en voorbereiding Donckse Wij-ing.
Bijeenkomst : nog te bespreken.
Iedereen die tijd heeft.
Fzn tractor en platte wagen
Mario aanhang wagen
Zaterdag uitwisseling Gittelde
Bijeenkomst op ’t Wipke om 09:30 uur, diverse activiteiten en een BBQ om +/- 18:00 uur op ’t Wipke, zie
draaiboek uitwisseling
Zondag 2 juni Donckse Wijing.
Info en invulling zie draaiboek.
Opbouwen +/- 07:00 uur.
Aanvang gebedsienst +/- 10:00 uur
opruimen na de gebedsdienst
Daarna gaan we naar ’t Wipke om het uitwisselingsweekend te beëindigen en afscheid te nemen van de
gildebroeders en gildezusters uit Gittelde. Ook de gasten uit Zoutleeuw gaan mee naar ’t Wipke.

Weekendfestiviteiten 31 mei tot 2 juni 2013
Uitwisseling Gittelde en Donckse Wij-ing 31 mei, 1 en 2 juni 2013
Op vrijdag jl. 31 mei heeft het gilde St. Leonardus
een volle bus Duitse vrienden van
Schützengesellschaft Gittelde mogen ontvangen, die,
naar aanleiding van een 35-jarig vriendschapsband,
voor enkele dagen onze gasten waren in Beek en
Donk. Al vanaf 1978 bestaat er een hechte en
spontane band van vriendschap, die om de vier à 5
jaar uitmondt in een uitwisseling. De ontvangst
vond plaats in de kantine van Fa. Vereijken. Hierna
volgden een presentatie en rondleiding in de kassen
van de tomatenkwekerij om daarna te vertrekken
naar hun logeeradres.

Op zaterdagmorgen waren de gasten en onze gildebroeders weer vroeg present voor een excursie naar het
Boerenbondsmuseum in Gemert en om 12.00 uur vertrok het gezelschap naar het nationaal park van de
grote Peel. Tenslotte werd nog een bezoek gebracht aan de molen in Someren.
’s Avonds werd deze dag afgesloten met een
heerlijke barbecue op ’t Wipke voor alle gasten en
gildebroeders en gildezusters. Na het schieten voor
de dagkoning, gewonnen door Horst Otten, werd
door het gezelschap een mooie bank aan ons gilde
overhandigd als blijk van waardering voor de
jarenlange vriendschap. Deze bank krijgt een
mooie plaats bij de kapel.
Het hoogtepunt van dit weekend was toch wel de
gebedsviering in de open lucht bij onze kapel. Al
om half tien waren onze Duitse gasten aanwezig en
ook het bestuur van de Confrérie St. Leonardus
uit Zoutleeuw (België), waarmee ons gilde al vele
jaren goede contacten heeft, mochten wij van harte
welkom heten. Ook een aantal inwoners van
Laarbeek bezocht de Donckse Wij-ing en om 10. 00
uur waren alle stoelen bezet.
Voorganger, gildepastor Franklin De Coninck,
benadrukte in zijn overweging de bezorgdheid van
St. Leonardus vooral voor de armen, gehandicapten
en gevangenen en tijdens de voorbeden kregen de
Leonarduskaars, de boeien, het
kruis en het Leonardusbrood
een plaats op of bij het altaar.
Nog voor het einde van deze
viering kreeg het kleine houten
Leonardus-beeld, na zegening
door de pastor, een mooie,
veilige en definitieve plaats in
onze kapel. Zo blijft Leonardus
toch op De Donck. De
gezangen werden uitstekend
verzorgd door het seniorenkoor
St. Joachim, o.l.v. dirigent
Hans Kempe en pianiste Jolanda Demirel.
Na deze viering was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie en een
Leonardusbroodje. Hierna werden onze Duitse en Belgische gasten ontvangen op ’t Wipke voor een goed
verzorgde lunch en om 15.00 uur stonden de grote bus en de kleine bus klaar om onze gasten, na een
voldaan weekend, weer veilig thuis te brengen.

Zondag 2 juni venldegroet
Henk Heringa 80 jaar 16:00 uur muziektuin Thee huisje.
Woensdag 5 juni twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur.

Zaterdag 8 juni defilé Daan van Sleuwen
Gehandicaptenvoetbaltoernooi sparta 25.
Bijeenkomst sparta parkeerterrein om 12:15
uur.
Defiilé van 12:45 tot 13: 15 uur. Mogelijkheid
tot vendelen voor of na de toespraak van de
burgemeester en de voorzitter van sparta 25.
Zaterdag 8 juni receptie Aarle Rixtel
Aanvang 15:00 uur tot 17:00 uur.
Bzn, Mario, Andre en Jan Rovers
Zondag 9 juni pastor A.C. Wester verwelkomen.
Aanvang 11:00 uur, Michael kerk
Bijeenkomst 10:30 uur op het Heuvelplein We gaan de pastors ophalen bij de pastorie.
Zondag 9 juni schietwedstrijd op ’t Wipke.
Aanvang 13:00 uur, schutters

Kampioenen uit Beek & Donk Jan Rovers en Mario van den Elzen domineren
schietwedstrijd Brabants wipschieten.
Op een windering maar zonovergoten schietterrein “t’Wipke” te Beek & Donk domineren de schutters van het
sint Leonardus gilde Erekampioen Jan Rovers, Kampioen Mario van den Elzen. Onder moeilijke
weersomstandigheden zijn de 24 schutters de strijd aangegaan. De gildebroeders van het Sint Servatius uit
Lieshout en het Onze lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel ontbraken vanwege een gildefeest in Raamsdonk. Jan
Rovers van het sint Leonardus gilde wist naar een strijd met de medeschutters de titel Erekampioen te veroveren.
Mario van den Elsen van het zelfde gilde werd Kampioen na een felle strijd. Bij de vrije hand was de 5e prijs
voor Gerard van Ganzewinkel van het sint Margareta gilde uit Aarle-Rixtel. Annie Rovers van het sint
Leonardus gilde werd 2e op het onderdeel bejaarden. Verder waren er nog puistprijzen voor: 1e Andre’ v Nunen
sint Leonardus gilde Beek en Donk
2e Twan Steegs Sint Antonius gilde Beek en Donk 4e Klaas v/d Zanden Sint Servatius gilde Lieshout 5e Henk v/d
Velden Onze Lieve Vrouwe gilde Aarle-Rixtel
6e Klaas v/d Zanden Sint Servatius gilde
Lieshout 7e Gerard Maas Onze Lieve Vrouwe
gilde Aarle-Rixtel.De volgende kringwedstrijd
Brabants wipschieten is op zondag 30 Juni
2013 bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde te
Aarle-Rixtel op het “Jan van Doorenpaviljoen”
nabij “t’Hagelkruis” aanvang 13:00 uur u bent
van harte welkom.
De prijswinnende schutters. V.l.n.r. zittend
Thieu Scheepers, Patricia Vossen, Sjan
Vossen, Andre’v Nunen, Frits Kiggen, staand:
Angel van Moorsel, John v/d Vleuten, Jan
Rovers, Robbert v/d Broek, Annie Rovers, Klaas v/d Zanden, Jan van Bree, Willy Hoebergen, Mario v/d Elsen,
Ad Vlemmix
9 Juni 2013 Sint Leonardus Beek en Donk Kringwedstrijd.
Erekampioen:1e Jan Rovers Beek en Donk
Kampioen: 1e Mario v/d Elsen Beek en Donk 2e Angel van Moorsel Lierop
Personeel: 1e Jan van Bree Stiphout 2e Frits Kiggen Someren 3e Patricia Vossen Someren 4e Ad Vlemmix
Lierop 5e Sjan Vossen Someren, 6e Angel van Moorsel Lierop
Vrije Hand: 1e Ad Vlemmix Lierop 2e Thieu Scheepers Lierop 3e Robbert v/d Broek Someren-Eind 4e John v/d
Vleuten Someren 5e Gerard v Ganzenwinkel
Aarle-Rixtel 6e Frits Kiggen Someren
Viertal:
Gilde Sint Joris Someren Schutters 1 Patricia Vossen 2 Sjan Vossen 3 Huib Vossen 4 Frits
Kiggen
Bejaarden:
1e Jan van Bree Stiphout 2e Annie Rovers Beek en Donk
Puist:
1e Andre’v Nunen Beek en Donk 2e Twan Steegs Beek en Donk

3e Willy Hoebergen
Someren 4e Klaas v/d Zanden Lieshout
e
5 Henk v/d Velden
Aarle-Rixtel 6e Klaas v/d Zanden Lieshout
e
7 Gerard Maas Aarle-Rixtel
Verslag Henk van de Velden OLV
Zondag 9 juni vendelgroet Toon Meulendijks 80 jaar.
Bijeenkomst bij de zwaan om :19:15x uur
Vendelgroet 19:30 uur bij café zaal de Zwaan.
Zaterdag 22 juni receptie Liessel
Niemand geweest.
Woensdag 26 juni bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Geert-Jan van Rixtel Bzn om 20:30 uur.
Vrijdag 28 juni Man bijt hond.
Opnames op ’t Wipke
Bijeenkomst 18:00 uur op ’t Wipke
Kleding en materiaal nog te bespeken.

Opnames Man Bijt Hond
Op Vrijdag 28 juni 2013 hebben wij bezoek gehad
van Filmmaker Nienke Eijsink van het programma Man bijt
Hond. Zij en haar collega namen shots van ons gilde en met name
waren ze geïnteresseerd in het brabantswipschieten. De NCRV wil
een programma maken van diverse Nederlandsetradities en dit
programma aanbieden aan Unesco met de bedoeling deze tradities
op de werelderfgoed lijst van Unesco te krijgen. In september /
oktober zal de uitzending zijn. Ze hebben ongeveer drie uur
gefilmd maar ons aandeel zal maar 3 a 4 minuten zijn in het
programma. Toch leuk om als gilde gevraagd te worden en dit
alles mee te mogen maken.
Woensdag 3 juli twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur.
Donderdag4 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.
We hebben Funtrike weer voor de 6e keer geopend samen met pipes
and Drums, de De Neij Prinssen Garde uit Beek en Donk en een
onherkenbare wethouder Theodoor Biemans.
Zaterdag6 juli bestuur barbecue, bestuur, ereleden en de vrouwen.
Bij Jan Huijbers aanvang 14:00 uur, einde onbekend.
Aanwezig Jan en Maria Huijbers, Jan en Annie Rovers, Andre en Henriette van Nunen, Geert-Jan en Dorothe
van Rixtel en Geert-Jan en Irma van Rixtel.
Donderdag 18 juli vendelgroet Ties en Maria van
de Velden zij zijn 18 juli 2013 50 jaar getrouwd.
Ties en Maria houden al sinds 2008 toezicht op de
kapel, zorgen dat deze elke morgen en avond
gesloten wordt en dat de offerkaarsjes aangevuld
worden.
Bijeenkomst bij de Zwaan 20:00 uur vertrek naar Ties
en Maria 20:15 uur, daarna vendelgroet.

Woensdag 31 juli bestuursvergadering.
Vervalt i.v.m. vakantie?
Woensdag 31 juli vakantie bijeenkomst samen met de gildezusters.
Bijeenkomst op ’t Wipke vanaf 20:00 uur € 2,50- pp.

Woensdag 14 augustus ingelaste bestuursvergadering i.v.m. kermis activiteiten.
Bijeenkomst bij Jan Rovers om 20:30 uur.
Zondag 25 augustus stroizakken Fist
Bijeenkomst 15:30 uur bij Willy en Maria van der Heijden.

Maandag 25 augustus bijeenkomst Initiatiefgroep bestemming Leonarduskerk
Aanvang 20:30 uur bij Bert Vogels.
Woensdag 28 augustus bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Harrie van Dijk om 20:30 uur.
Zondag 1 september mis in de Michael kerk betreffende 70 jaar Eustachius.
Bijeenkomst op het Heuvelplein om 10:30 uur, pastor ophalen verder info volgt nog.
Zondag 1 september federatie toernooi wipschieten.
NBFS Kampioenschappen. Schutters 13:00 uur.
Kring Peelland. Lierop.
Jan Rovers Huub Mario en Geert-Jan Bzn
Woensdag 4 september twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur.

Gilde Sint Leonardus verplaats traditioneel koningsschieten van
kermismaandag naar kermiszaterdag.
Kermisactiviteiten van het Gilde St. Leonardus op zaterdag 7
september 2013.
De kermisactiviteiten van het gilde St. Leonardus zullen weer
drastisch aangepast moeten worden ten opzichte van de
voorgaande jaren. De rijkspolitie heeft de vergunning voor
het schieten op de schutsboom aan de Goorloop ingetrokken.
De beide zware geweren zijn in beslag genomen. Dit betekent
dat we genoodzaakt zijn het koningschieten te verplaatsen
naar ons schietterrein ’t Wipke. Maar helaas op

kermismaandag kunnen we daar niet terecht omdat dan ’t Wipke de hele dag bezet wordt door het Gilde
St. Antonius. Dit houdt in dat we het koningschieten moeten verplaatsen naar kermiszaterdag. Naast de
vele activiteiten die daar dan al plaatsvonden door ons gilde moet dan ook het schieten voor de nieuwe
koning van ons gilde een plaats krijgen.
Het programma op kermiszaterdag ziet er dan ook als volgt uit:
Om 10.00 uur komen alle gildebroeders samen op ’t Wipke. Om
10.30 gaan we de huidige koning Mario v.d. Elsen afhalen en na
traditiegetrouw bij de afgaande koning brandewijn te hebben
gedronken volgt er een gebedsdienst in onze Leonarduskapel. Hierna
vertrekt het gilde weer 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 13.30 uur begint het traditionele koningschieten. Als Mario voor
de derde keer achter elkaar de vogel eraf schiet, mag hij zich voor
zijn leven keizer noemen. Het wordt beslist een spannende strijd en
ook niet-gildebroeders van 25 jaar of ouder en wonend in Beek en
Donk mogen aan het koningschieten 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 en hierna (+/- 16:00 uur) wordt
er gestreden voor de drie zilveren koningskruisen. Om 18.00 uur begint de strijd om de titel van
kermiskoning of kermiskoningin 2013. Vorig jaar was dat Karin van der Aa en die zal haar titel
ongetwijfeld verdedigen. Dames en heren boven de 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 op het schietterrein
’t Wipke.

Links hiernaast de foto van de kermiskoningin
en de drie koningskruis winnaars van 2012,
verder de koning en de hoofdman van het gilde
Sint Leonardus.
Zoals hiervoor geschreven zijn de tijden
betreffende het puist- en koningskruisschieten aangepast t.o.v. de voorgaande jaren.
Programma van het gilde Sint leonardus zaterdag 7 september.
10:00 uur bijeenkomst op ’t wipke.
10:30 uur aankomst bij de afgaande koning, Mario van den Elsen.
• vendelgroet
• koffie en een borrel
• bezoek aan de Leonardus kapel
12:15 uur broodjes en soep op ’t Wipke.
13:00 uur ontvangen van de gasten op ’t Wipke mogelijkheid kopen van puist- en kruisloten
13:30 uur koningschieten Gilde Sint Leonardus. Als de vogel gevallen is wordt de nieuwe Koning
geïnstalleerd.
15:30 puistschieten
16:00 uur koningskruizen schieten. Kruisloten moeten voor 15:30 uur gekocht zijn.
18:00 uur kermiskoning(in) schieten.
Vrijdag6 september opening kermis Beek en Donk, 19:00 uur.
Wordt dit jaar gedaan door het gilde Sint Antonius.

Zaterdag 7 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 7 september 2011
Voorbereiding nog te bepalen en te bespreken.
• 09:30 - 10:00 uur bijeenkomst op ’t wipke.
• 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 8 september opruimen.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 10:00 uur.
Maandag 9 september kermis bezoek aan de Zwaan
•
•
•
•

14:00 uur bezoek aan het gilde Sint Antonius, koningschieten. (Vrijblijvend)
18:00 uur Bijeenkomst bij het Gildehuis De Zwaan.
18:30 uur Vendelgroet voor Hans en Martha.
Daarna gezellig samen gaan verder vrijl.

Woensdag 11 september feestje van onze koning op het schietterrein, van 19:00 uur tot 23:00 uur.

Verslag van de kermis 2013.
Tijn van der Bruggen koning gilde St. Leonardus.
Op kermiszaterdag 7 september was het een
drukke dag voor de gildebroeders van de “Rooi
schut”. Alle activiteiten, die vroeger over meerdere
kermisdagen waren verdeeld, vonden dit jaar
allemaal plaats op kermiszaterdag.
Om 10.00 uur kwamen we op het Wipke bij elkaar
om van daaruit de afgaande koning af te halen. In
vol ornaat en met slaande trom en vliegend vaandel
trokken we naar het huisadres van Mario v.d.
Elsen, waar aan hem en aan zijn vrouw Nellie een
vendelgroet werd aangeboden. Traditiegetrouw
werden we door het afgaand koningspaar
getrakteerd op een een borrel en een lekker hapje.
Om 11.00 uur trokken we naar de Leonarduskapel

voor een gebedsdienst, die dit jaar in het teken
stond van de Barmhartige Samaritaan. “Ga dan en
doe ook zo” in de hoop dat ook wij zullen zien en in
beweging komen.

Na de gebedsdienst trokken we weer naar het schietterrein ’t Wipke om samen met de gildebroeders en
gildezusters te genieten van erwtensoep met broodjes, aangeboden door onze gastheer en gastvrouw Hans
en Martha en verzorgd door onze gildezusters.
Om 13.30 uur begon het traditionele koningschieten. De met bloemen rijk versierde koningsvogel werd
midden op het veld geplaatst en volgens traditie trokken we driemaal rond de vogel en werden de
voorwaarden meegedeeld waaronder geschoten wordt en waaraan de nieuwe koning verplicht is te
voldoen.
Pastor Jos Verbraeken bevrijdde met het eerste schot de schutsboom van boze geesten, gevolgd door
schoten van burgemeester Ubachs en tweemaal door de afgaande koning. Nadat alle gildebroeders een
schot hadden gelost begon een felle strijd onder 10 gildebroeders en 4 personen buiten het gilde om de
felbegeerde titel van gildekoning 2013 te bemachtigen. Er werd geschoten met een licht geweer en daarom
duurde het wat lager voor de vogel het begaf. Bij het 188ste schot haalde Tijn van der Bruggen het laatste
restje naar beneden, waardoor hij de nieuwe koning van ons gilde werd. Voorzitter Geert-Jan van Rixtel
(Bzn) vroeg of Tijn het koningschap wilde aanvaarden. Dit wilde hij maar al te graag aannemen. Hierna
werd hem de koningsketting met daaraan de koningsvogel omgehangen en als teken van zijn waardigheid
mocht Tijn als enige over het vaandel lopen. Tijn van harte gefeliciteerd en we gunnen jou en Ria van
harte een heel mooi koningsjaar. Wij van het Leonardusgilde zijn blij met onze nieuwe koning, temeer
daar wij ervan overtuigd zijn dat Tijn de koningsvogel met trots zal dragen en aan al zijn verplichtingen
zal voldoen.
Uitslag prijzen levensmiddelenpakketten,
koningskruisen en kermiskoningin.
Nadat de nieuwe koning van het gilde St.
Leonardus bekend was werd begonnen aan het
schieten van de drie koningskruisen. Gelijktijdig
werd door de man of vrouw, die het laatste
stukje van de puist eraf schoot en dus recht had
op een zilveren kruis, 5 loten getrokken voor de
levensmiddelenpakketten. Deze
levensmiddelenpakketten zijn gevallen op de
volgende nummers: 117 167 359 384 520
526 901 1010 1068
1209 1369 1372
1377 1573 1596
Voor zover de prijzen niet persoonlijk zijn bezorgd kunnen die worden afgehaald bij de secretaris van het
gilde St. Leonardus, Jan Rovers, Margrietstraat 5 te Beek en
Donk, tel. 0492-463005.
De zilveren kruisen zijn
gewonnen door Harold
Migchels, Mario van de
Elsen en Ruben Potters. Van
harte gefeliciteerd met dit
mooi aandenken aan de
kermis van 2013.

Om 18.00 uur begon de laatste activiteit: het schieten van de kermiskoning
of kermiskoningin. Er hadden ruim 55 deelnemers buiten het gilde zich
aangemeld. Het was weer opnieuw een spannende strijd en een belangrijk
lid van onze vriendenclub, Ine van Dinteren, presteerde het het laatste
stukje van de puist eraf te schieten. Zo mag zij zich kermiskoningin
noemen van het gilde St. Leonardus 2013. Door de voorzitter Geert-Jan

van Rixtel (Bzn) werd zij omhangen met een gildesjerp en een paar handboeien als symbool van de H.
Leonardus en tevens werd zij uitgenodigd om in het komende gildejaar aanwezig te zijn bij alle
belangrijke activiteiten van ons gilde.
Ine, namens al onze gildebroeders, van harte gefeliciteerd en wij hopen dat je een gezellig koninginnejaar
mag beleven en dat jij als gast vaak in ons midden mag zijn.
Gildebroeders gilde Sint Leonardus.
Zaterdag 14 september receptie in Aarle Rixtel en Someren, Tijn van der Bruggen en Jan Huijbers.
Zondag 15 september Federatie wedstrijden VTBS vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden.
Kring Kempenland bij Gilde ?
Woensdag 18 september inrichten vitrine in het ontmoetingscentrum.
Bijeenkomst om 20:30 uur in het ontmoetingscentrum. Jan Huijbers ,Jan Rovers, Mario , Harrie, Tijn, . GeertJan {Bzn}
Woensdag 25 september bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur.
Woensdag 2 oktober twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur.
Het nieuwe gildepak meebrengen en de blouse en sokken van het actuele pak, de kleermaakster komt even nog
alles controleren en er kan dan indien nodig een afspraak gemaakt worden voor de aanpassing.
Jan Huijbers brengt de nieuwe sokken, stropdassen en hoeden mee.

Zaterdag 5 oktober hoofdlieden dag in den Bosch.
Tijn Piet en Geert-Jan Bzn.

Zondag 6 oktober kring kampioenschappen brabantswipschieten.
Aanvang 12:00 uur schietterrein ’t Wipke Beek en Donk

Kringkampioenen 2013
Kringkampioenen Brabants wipschieten 6 oktober 2013 komen uit
Aarle-Rixtel, Beek & Donk en Lierop.
Kringkampioenschappen kring Peelland 2013 bij Gilde Sint
Leonardus Beek en Donk op zondag 6 Oktober 2013. Hier
wordt door de schutters uit Laarbeek goed gepresteerd. Gerard
van Ganzenwinkel van het Sint Margaretha gilde uit AarleRixtel legt beslag op het onderdeel Kampioen Vrije hand. Dit na
diverse kamp rondes waarin Gerard de beste resultaten weet te
behalen en het kampioenschap opeist .
Het kringkorps word gewonnen door de schutters van
Gilde Sint Leonardus Beek & Donk met de schutters
Jan Rovers Annie Rovers Mario v/d Elsenen Geertjan
van Rixtel een helle mooie prestatie van de schutters uit
Laarbeek.
Kampioenen 2013 staand vlnr Mario van den Elsen,
Annie Rovers, Jan Rovers
Zittend vlnr Geert-Jan van Rixtel, Gerard van
Ganzenwinkel en Guus v/d Ven.
Kringkampioen Opgelegd:

Guus v/d Ven Lierop
Kringkampioen Vrije-Hand:
Gerard van Ganzenwinkel Aarle-Rixtel Sint Margaretha gilde uit Aarle-Rixtel
Kringkampioen Korps:
Gilde Sint Leonardus Beek en Donk
Jan Rovers Annie Rovers Mario v/d Elsen Geert-Jan van Rixtel
Naast het kringkampioenschap werd er ook een gewone wedstrijd geschoten met de volgende resultaten:
Het viertal van het Gilde Sint Leonardus Beek en Donk met de Schutters 1 Jan Rovers 2 Annie Rovers 3
Mario v/d Elsen 4 Geert-Jan van Rixtel waren
wederom onverslaanbaar, Jan Rovers van het Gilde
Sint Leonardus Beek en Donk wist ook nog de 3e prijs
personeel te bemachtigen. Geert-Jan van Rixtel van het
Gilde Sint Leonardus Beek en Donk werd na een felle
strijd zesde op het onderdeel vrije hand. Jo Verhoeven
van het Sint Antonius gilde uit Beek & Donk werd 2e op
het onderdeel bejaarde. Tenslotte was er een puistprijs
voor Jan Gevers van het Sint Antonius gilde uit Beek &
Donk. Het schiet seizoen loopt hiermede op zijn einde.
Wel zal er nog geschoten gaan worden om het
kampioenschap van Laarbeek en wel op 27 Oktober
2013 op schietterrein ” t’wipke ” te Beek & Donk.
Erekampioen:
1e John v/d Vleuten
Someren
Kampioen:
1e John v/d Vleuten Someren 2 Thjeu Knapen Someren-Eind
Personeel:
1e Guus v/d Ven Lierop 2e John v/d Vleuten Someren
3e Jan Rovers Beek en Donk
4e Ad Vlemmix Lierop 5e Jan van Bree Stiphout
6e Frans v/d Ven Lierop
Vrije Hand:
1e Angel van Moorsel Lierop 2e Jasper Thijs Lierop
3e Jan van Bree Stiphout
4e Ton v/d Ven Lierop 5e Ad Vlemmix Lierop
6e Geertjan van Rixtel Beek en Donk
Viertal: Gilde Sint Leonardus Beek en Donk
Schutters 1 Jan Rovers 2 Annie Rovers 3 Mario v/d
Elsen 4 Geert-Jan van Rixtel
Bejaarden:
1e Jan van Seggelen Lierop 2e Jo Verhoeven Beek en Donk.

Zondag 27 oktober is de afsluitingswedstrijd voor de zaterdag competitie.
Aanvang 13:00 uur in Aarle Rixtel op schietterrein ’t Wipke Beek en Donk met BBQ.
Opgeven BBQ voor 1 oktober bij Jan Rovers, kosten € 15,Laarbeek kampioenschappen Brabants Wipschieten 2013 op zondag 27 oktober 2013 Op schietterrein
“t’Wipke” te Beek&Donk.
Op het mooie schietterrein van “t’Wipke” te Beek&Donk is op
zondagmiddag geschoten om het Laarbeek kampioenschap
Brabants wipschieten. De weersomstandigheden waren niet ideaal
voor de schutters en speelde ze danig parten. De aanwezige
schutter voerde onderling een felle strijd voor de hoogste eer op
de diverse onderdelen, Als grote winnaar komt Henk van der
Velden van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel uit de
bus die Kampioen opgelegd wipschieten 2013 wordt. Ook weet hij
de titel Brabants wipschieten vrije hand 2013 op zijn naam te

zetten. Voor de Laarbeekkampioenschap worden de geschoten punten over 14 wedstrijden geteld plus de
afsluitingswedstrijd.
Verder wordt er om de guldenbeker opgelegd en vrije hand geschoten. Ook hier weet Henk van der
Velden van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel als beste uit de strijd te komen en bemachtigt
hiermede ook deze wisselbekers.
Hiermede loopt het seizoen 2013 met betrekking tot het Brabants wipschieten ten einde. In 2014 zal de
nieuwe competitie Brabants wipschieten wederom starten in Laarbeek.
Henk namens alle gildebroeders van de rooi skut van de Donck Hartelijk Gefeliciteerd. Bzn
Woensdag 30 oktober bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Geert-Jan van Rixtel Bzn. om 20:30 uur.
Zaterdag 2 november jaarvergadering kring Peelland
Te Boekel, aanvang 19:00 uur.
Vergader gilde-uniform.
Zondag 3 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.

Woensdag 6 november vieren we de patroonsdag Sint Leonardus.
Programma Teerdag.
8.30 uur Samenkomst van de Gildebroeders in Gildehuis "De Zwaan"
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.
10.00 uur Vendelgroet verzorgingstehuis de Regt
10.30 uur Vendelgroet aan de De Werf (Leonardus huis) in Beek en Donk.
11.00 uur Vendelgroet aan het Gemeentehuis in Beek en Donk voor,
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Laarbeek.
12.15 uur Vendelgroet voor onze Gastheer en Gastvrouw,
Hans en Martha Claas van Gildehuis "De Zwaan".
12:30 uur Brabantse Koffietafel. Daarna gezellig samen zijn.
Organisatie middagprogramma in handen van Mario en Fons. Duurt tot 17:00 uur.
13:15 uur Vertrek organisatie voor de middag.
18.30 uur Worden de Gildebroeders en Gildezusters verwacht in
Gildehuis "De Zwaan" voor het diner.
Organisatie avondprogramma in handen van Mario en Fons.

Verslag van de teerdag van het gilde St. Leonardus
Op zondag 3 november 2013 om 11.00 uur werd samen
met onze Beek en Donkse gemeenschap in de Michaëlkerk
in een druk bezochte Eucharistieviering het patroonsfeest
gevierd van de H. Leonardus. Na deze viering werd de eed
van trouw afgelegd aan het kerkelijk gezag en volgde een
vendelgroet voor de pastores en alle aanwezigen.
Op woensdag 6 november, de sterfdag van de H.
Leonardus, waren we weer vroeg aanwezig in ons
gildehuis om samen met alle gildebroeders de jaarlijkse
teerdag te vieren.. Traditiegetrouw begon deze feestelijke
dag in onze Leonarduskapel met een gebedsdienst,
voorgegaan door onze gildeheer Franklin De Coninck met
als thema de viering van een bruiloftsfeest. Na deze gebedsviering werd een vendelgroet gebracht aan het
kerkelijk gezag en aan Ties van de Velden, die al vele jaren de dagelijkse verzorging rond de kapel voor

zijn rekening heeft genomen. Als dank werd hem een enveloppe aangeboden, vergezeld van een mooie bos
bloemen voor zijn vrouw. Hierna trokken de gildebroeders in hun nieuwe uniformen naar het
verzorgingshuis De Regt om de senioren een vendelgroet te brengen.
Ook de bewoners van de Nieuwe Werf kwamen aan de beurt en om 11.00 uur trokken we naar het
gemeentehuis waar de eed van trouw werd afgelegd aan het wereldlijk gezag. Na de vendelgroet werden
wij gastvrij ontvangen door de burgemeester Ubachs en wethouders Van Zeeland en Biemans. Tot slot
volgde nog een vendelgroet voor onze gastheer en gastvrouw Hans en Martha Claes. De goed verzorgde
lunch gaf ons weer voldoende energie om aan de verrassing van deze dag te beginnen: een tocht naar
Eindhoven voor een bezoek aan het Dafmuseum.
Ook onze fotograaf was meegekomen om de nieuwe uniformen op de gevoelige
plaat vast te leggen.
Tijdens het avonddiner, waarbij ook de
gildezusters waren uitgenodigd, werd extra
aandacht geschonken aan Frans Meulensteen
en Frans Verhoeven, die 25 jaar lid waren
van de Donkse Schut. Beide gildebroeders
willen wij van harte feliciteren en nog vele
mooie jaren bij ons gilde toewensen.En onze
nieuwe koning Tijn van der Bruggen
presenteerde zijn prachtige schild, dat hij
beloofd had toen hij koning werd.
Nog tijdens het diner werden wij verrast
door het optreden van Mia DekkersSwinkels, die ons geweldig wist te amuseren
met vertellingen en liedjes in het Beek en
Donks dialect, waarbij de belevenissen in de
“Werme Hoek” wel extra aandacht kregen. Er werd regelmatig
geapplaudisseerd en gelachen, waaruit duidelijk bleek dat de conference in de smaak viel.
Alle bij elkaar weer een succesvolle teerdag die rond de klok van twaalf tot ieders tevredenheid werd
afgesloten.
In een volgend artikel zullen we nader ingaan op de nieuwe uniformen.
Voor meer informatie: www.gildesintleonardus.nl

Nieuwe uniformen voor gilde St. Leonardus
Na vele jaren sparen door de gildebroeders en
dankzij een mooie bijdrage van het Prins
Bernhard Cultuurfonds is het uniformenfonds
erin geslaagd voor haar leden nieuwe uniformen
aan te schaffen. De opdracht hiervoor is enkele
jaren geleden toevertrouwd aan Couture Maja,
Julianastr. 52 in Mariahout, een eenmanszaak
voor kledingreparatie en kinderkleding. En omdat
zij er alleen voor stond had ze bij de opdracht
beloofd elke maand één uniform af te leveren en
aan deze belofte heeft zij zich strikt gehouden.
Een week voor de onze teerdag werden nog kleine
plooitjes glad gestreken en op 6 november konden
wij de nieuwe en de keurig op maat gemaakte
uniformen presenteren aan de Beek en Donkse bevolking tijdens onze rondgang door de gemeente. Maja,
hartelijk bedankt voor de goede verzorging van onze uniformen en zeker zullen wij in de toekomst nog
wel meer een beroep op u doen. Ook gaat onze dank uit naar fa ISA borduurstudio in Beek en Donk, die
het embleem van St. Leonardus heeft ontworpen en geborduurd zowel op de jas als het vest en dat alles
tegen een zeer redelijke prijs. Dat geldt ook voor onze hoedenmaakster: Jeanne’s Had uit Beek en Donk,
die ervoor gezorgd heeft dat alle hoeden met veer pasklaar op tijd geleverd werden
Intussen is ook de toilettenunit op ’t Wipke gerestaureerd met dank aan het gemeentebestuur en van
Basisschool De Raagten die hiervoor gratis materialen beschikbaar hebben gesteld uit de oude gymzaal en
de oude basisschool De Raagten

Tot slot mogen wij nog meedelen dat een nieuwe gildebroeder Jan Rooiakkers zich bij ons gilde heeft
aangemeld en intussen met witte en zwarte bonen met algemene stemmen is benoemd. Jan, hartelijk
welkom, en wij hopen dat jij nog vele jaren ons gilde komt versterken en dat jij als gildebroeder er een
heel, prettige tijd aan zult beleven.
Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Financiële bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds
voor het gilde St. Leonardus.
Al geruime tijd bestonden bij het gilde St. Leonardus te Beek en Donk plannen om nieuwe uniformen aan
te schaffen. De huidige uniformen dateerden van 1993 en het werd hoog tijd dat ze vervangen werden.
Maar eerst moest de begroting van het uniformenfonds op orde zijn voor wij tot aanschaf konden
overgaan. Dankzij vele jaren sparen door de gildebroeders en diverse activiteiten, o.a de organisatie van
Luikse Markten en een forse subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds konden wij de begroting
sluitend maken.
Al in maart 2008 ontvingen wij van het Prins Bernhard Cultuurfonds bericht dat we op een subsidie van €
2500,- mochten rekenen. Maar in verband met wat problemen met een Tilburgse kleermaker heeeft het
wat langer geduurd voor wij de opdracht konden geven aan Couture Maja in Mariahout. Inmniddels zijn
alle pakken klaar en heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds het toegezegde bedrag aan de
penningmeester overgemaakt. Wij zijn uiteraard erg blij met deze gift en wij willen dan ook het bestuur
van het Prins Bernhard Cultuurfonds hartelijk danken voor de financiële bijdrage, die door haar subsidie
het steeds mogelijk maakt ons cultureel erfgoed in stand te houden. De jaarlijkse collecte van het Prins
Bernhard Cultuurfonds (vh Anjerfonds) bevelen wij dan ook van harte aan.
Bestuur St. Leonardusgildse Beek en Donk
Woensdag 13 november twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur.
Vergadering met toegezonden agenda i.v.m. stemming nieuwe gildebroeder Jan Rooijakkers.
Maandag 18 november uitzending man bijt hond.
Opnames van op ’t Wipke.
Uitzending +/- 18;50 uur Nederland 2.
Woensdag 20 november bestuursvergadering stichting schietaccommodatie ’t Wipke.
Bijeenkomst op ’t Wipke. Wie: besturen van ’t Wipke, Antonius en Leonardus om 20:00 uur.

Uitzending Man bijt Hond
Gilde Sint Leonardus donderdag 21 november bij 'Man bijt
Hond'
Op vrijdag 28 juni bracht het programma 'Man bijt Hond' een
bezoek aan het Sint Leonardus gilde in Beek en Donk.
Reporter Nienke Eijsink en haar collega's van de NCRV hebben
een programma gemaakt over de diverse Nederlandse tradities.
Dit programma willen ze aan Unesco aanbieden met de
bedoeling om deze tradities op de werelderfgoedlijst te krijgen.
De interesse ging met name uit naar het Brabants wipschieten. Donderdag 21 november 2013 werd het
programma uitgezonden op Nederland 2 om 18.50 uur.
http://www.manbijthond.nl/fragmenten/brabants-wipschieten

Zaterdag 23 november openen schandpaal op het Heuvelplein.
Bijeenkomst 10:30 uur bij Chris en Jo Verhoeven, openen schandpaal 11:00 uur.

Zaterdag 23 november Abraham feestje Geert-Jan Bzn
Aanvang 20:00 uur op ‘t Wipke

Woensdag 27 november bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Geert-Jan van Rixtel Fzn. om 20:30 uur.
Woensdag 4 december mogelijkheid voor afscheid nemen van onze
gildezuster Rieky Huibregts.
18:30 uur tot 19:30 uur uitvaartcentrum de Groof.
Woensdag 4 december twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur.
Vrijdag 6 december uitvaartdienst van onze gildezuster Rieky Huibregts.
10:30 uur in de Michaelkerk, Gildebroeders daarna uitgenodigd voor de
koffietafel.
Donderdag 12 december vergadering NBFS op naar 2025
Deurne Zaal van de Puttel Walsberg 20:00 uur G-J Bzn Jan R
Zaterdag 14 december ophangen kerstverlichting kapel.
Mario, Andre, Jan Rovers Harrie Theo Geert-Jan Bzn.
Vanmorgen zaterdag 14 december hebben we de lampjes weer
geplaatst rondom onze Sint LeonardusKapel aan de Goorloop op
de Donck, Jan R, Andre, Mario, Harrie en Geert-Jan Bzn. Theo
bedankt voor het brengen van de koffie en de speculaas, konnen
we lekker soppen. Zonet nog even een foto gemaakt voor de
avond impressie.

Woensdag 25 december bestuursvergadering.
Verplaatst naar maandag 23 december.
Bijeenkomst bij Jan Huijbers om 20:30 uur.

Zaterdag 28 december vendelgroet Harrie en Jeanne van
Dijk 40 jaar getrouwd.
Bijeenkomst 15:30 op het speelpleintje bij Harrie.

Beste wensen voor 2014
Op deze manier willen wij iedereen een fijne kerst wensen en alles wat wenselijk is voor 2014
en verder, en misschien tot ziens op onze nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 4 januari 2014
om 19:00 uur op schietterrein ’t Wipke te Beek en Donk.
Gilde Sint Leonardus Donck.

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.
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