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Jaarverslag 2016
Zaterdag 2 januari nieuwjaarsbijeenkomst.
Voorbereidingen door Jan Rovers en Mario.
Bijeenkomst op ’t Wipke aanvang 19:00 uur tot 22:00 uur
In de middag wordt alles voorbereidt door : Jan Rovers,
Jan Rooijakkers, Harrie van Dijk, Theo Vermeulen, Andre
van Nunen en Geert-Jan van Rixtel Bzn., bijeenkomst
13:00 uur.
Geert-Jan van Rixtel Bzn biedt zijn koning-schild aan
deze avond.

Maandag 4 januari nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek.
Bijeenkomst om 18:50 uur bij Andre, aanvang receptie 19:00 uur.
Jan Rovers, Andre van Nunen en Geert-Jan van Rixtel Bzn.
Woensdag 6 januari twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst op ‘t Wipke om 20:30 uur.
Zaterdag 9 januari weghalen kerstverlichting
(ster en Krans) bij de Leonarduskapel.
Mario van de Elsen.
Zondag 10 januari schuttersvergadering kring,
Lokatie Asten Aanvang 10:00 uur. .
Jan Rovers, Mario en Geert-Jan Bzn.
Woensdag 13 januari vergadering stichting Goede Doelen Laarbeek.
Bij Joost (Scoutng) aanvang 20:00 uur.
Cees Tijn G-J Bzn en Fzn.
Donderdag 29 januari kascontrole.
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur.
Zondag 24 januari vendeliersvergadering kring,
Zaal van Bragt te Aarle Rixtel 10:30 uur. Tijn, Theo, John, Jan Rovers namens de schiet commissie.
Dinsdag 26 januari Hoofdmannen bijeenkomst i.v.m. Laarbeekskoningschieten .
Bijeenkomst 20:00 uur bij het gilde Sint Antonius schietterrein ’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.
Woensdag 27 januari bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij G-J Bzn 20:30 uur.
Zondag 31 januari tamboersvergadering kring,
Locatie van Bragt Aarle Rixtel .10:30 uur.
G-J Bzn, Fzn en Andre. Jan Rovers namens de schiet commissie.

op

Woensdag 4 februari twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Zaterdag 7 februari demonteren overige kerstverlichting kapel.
Mario.
Zondag 7 februari carnavals mis in de Michael kerk om 12:00
uur.
Bijeenkomst Taperij om11:30 uur.
De carnavals mis is om 12:00 uur.
Optocht vertrekt om 14:45 uur op het Piet van Thielplein.

Zaterdag 13 februari jaarvergadering gilde sint Leonardus,
Bijeenkomst 13:00 uur bij het Huukske.
Gebedsdienst in de Leonarduskapel om 13:30 uur aanvang vergadering 14:15 uur.
Aanvang koffietafel jaarvergadering met de dames om 19:00 uur.
Bijeenkomst 18:30 uur bij het Huukske.
Loterij, prijzen kunnen afgegeven worden bij Jan Rovers en Andre van Nunen.

Jaarvergadering 2016 13 februari
Verslag jaarvergadering Gilde St. Leonardus Beek en Donk
Keuze van een niet-geüniformeerde gildebroeder.
Op zaterdagmiddag 13 februari 2016 heeft het gilde St.
Leonardus haar jaarvergadering gehouden. Het was een
vergadering van maar liefst 19 agendapunten. Maar er
waren veel hamerstukken bij, zodat deze vergadering
toch een goed verloop had. Van enkele agendapunten
willen we toch wat dieper op ingaan.
Om 13.15 uur marcheerden we naar de Leonarduskapel
voor een gebedsdienst. Deze werd weer voorgegaan door
onze Gildeheer Franklin De Coninck. Het thema van
deze viering was barmhartigheid en het verhaal van de
Barmhartige Samaritaan gaf ons voldoende inhoud om
ons bewust te maken van
wie onze naaste is. Voor
onze samenleving is
barmhartigheid belangrijk, ja zelfs meer dan noodzakelijk, zo belangrijk dat
onze Paus Franciscus een heilig jaar van barmhartigheid heeft afgekondigd.
Barmhartigheid breekt muren open, brengt verzoening, maakt vrede, brengt
voedsel voor iedereen.
Om half drie waren we weer terug in ’t Huukske en kon de vergadering
beginnen. De deken/secretaris Jan Rovers had vooraf al een zeer uitgebreid
jaarverslag via e-mail aan de leden toegestuurd en aan de penningmeester
André van Nunen werd decharge verleend voor het keurige financiële
verslag.
De hoofdman/voorzitter Geert Jan van Rixtel en de commandant Mario van
de Elsen waren aftredend, maar zij stelden zich weer herkiesbaar, waarmee
de hele vergadering unaniem akkoord ging.
Het belangrijkste agendapunt was wel de verkiezing van een niet-geüniformeerde gildebroeder.

Hans Claes had zich hiervoor aangemeld. Als uitbater van Café-Restaurant De Zwaan, voorheen ons
gildehuis, was hij al veel jaren betrokken bij ons gilde. Hij gaf er de voorkeur aan om lid te worden van
ons gilde, zonder de verplichting een uniform te dragen. Voor ons gilde betekende dit toch een belangrijke
wijziging van ons huishoudelijk reglement. Zoals gebruikelijk werd met witte en zwarte bonen gestemd en
ook hier, op één stem na, werd hij gekozen tot lid van ons gilde. Tijdens de teerdag in november zal hij als
zodanig worden geïnstalleerd.
We zullen later in een artikel bekend maken wat precies de rechten
en de plichten zijn van een niet-geüniformeerde gildebroeder.
Maar mocht hiervoor meer belangstelling bestaan, dan kan men
zich nu al melden bij de secretaris Jan Rovers, Margrietstaat 5 te
Beek en Donk, tel. 463005
Om 18.00 uur kon de voorzitter deze vlotte vergadering afsluiten
en gingen we om 19.00 uur , samen met alle gildezusters, naar de
grote zaal voor een zeer goed verzorgde Brabantse koffietafel,
gevolgd door een loterij onder de leden om de kosten een beetje te
dekken.
Gilde St.Leonardus Beek en Donk
Zondag 28 februari vergadering zaterdag competitie
Bijeenkomst : Jan van Doorn Paviljoen Aarle-Rixtel. Aanvang 10:00 uur
Schutters Aarle Rixtel en Beek en Donk(Jan Rovers, Mario van de Elsen Huub van de Heuvel en Geert-Jan Bzn..
Woensdag 24 februarit bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij G-J Fzn om 20:30 uur.
Dinsdag 1 maart informatie avond voor dodenherdenking in het gemeentehuis.
Aanvang 19:00 uur G-J Bzn Mario en Jan Rovers
Woensdag 2 maart twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Zaterdag 5 maart 2014 kringvoorjaarsvergadering te Asten
Aanvang 10:00 uur
Jan Rovers Jan Huijbers Geert-Jan Bzn. en Andre.
Zaterdag 5 maart is de eerste wedstrijd voor de zaterdag competitie
Aanvang 16:00 uur te Beek en Donk op ’t Wipke.
Zaterdag 12 maart NL doet Leonardus kapel
NL doet, De voorbereidingen zijn vrijdag 11 maart al gestart . Kapel leeg geruimd. Muren en plafond
afgewassen en gaten in de muur weer gevuld. Zaterdag is het tex werk en werkzaamheden buiten de kapel
uitgevoerd. Het werk zit er nu op. Allemaal hartelijk dank voor de inzet. Volgende week kan de kapel
weer ingericht worden en uiteindelijk de glas in lood Leonardus geplaats worden.

Maandag 21 maart Jaarvergadering VBG te Oirschot.
Aanvang 20:00 uur Jan Rovers.
Zondag 20 maart vergadering stichting schiet accommodatie
Bijeenkomst op ‘t Wipke 10:00 uur.
Jan R, , Mario, Geert-Jan Bzn,.
Gilde Sint Antonius.
Woensdag 23 maart Afscheid burgemeester Frans Ronnes.
Jan Rovers en Harrie van Dijk.
Woensdag 23 maart bijeenkomst Goede Doelen, Fietste mee.
Bijeenkomst 20:00 uur bij Cees Huijbregts.
Cees, Tijn G-J Bzn Jos van der Kamp en Joris Coolen. Fzn. afgemeld.
Woensdag 30 maart bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Jan Rovers om 20:30 uur.

Glas in lood leonardus in kapel geplaatst.
Aanvang 1 en 2 april 2016
Het vervolg van NL doet, De glas in Lood leonardus is geplaatst, nu nog de
afwerking en de verlichting. Stapje voor stapje krijgt de glas in Lood
leonardus afkomstig van het oude klooster uit de Schoolstraat een definitieve
plaats in de leonardus kapel, kruising lage Heesweg Kapelstraat Beek en
Donk. Mario Jan en Willie alvast zover bedankt voor de werkzaamheden de
afgelopen dagen . G-J Bzn.

Woensdag 6 april twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Zondag 10 april schietwedstrijd op schietterrein ’t Wipke.
Aanvang 13:00 uur, schutters

Goede wedstrijd voor Laarbeekse schutters op 't Wipke' in Beek en Donk
Op schietterrein 't Wipke in Beek en Donk vond op Zondag 10 April de 4e
kringwedstrijd wipschieten plaats.
Onder het genot van een hapje en een drankje was het op deze mooie
lentedag lekker genieten in Beek en Donk.

De Gemertse schutters, die regelmatig oefenen in Laarbeek, deden het
opvallend goed.
Hans v/d Boomen uit Gemert wist heel knap op het onderdeel 'vrije hand' een
2e plaats te bemachtigen, daar waar zijn collega schutter uit Gemert Hans
Kanters zich een 6e plaats wist toe te eigenen.
Helaas was op het onderdeel 'vrije hand' Henk v/d Velden van het Onze Lieve
Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel toch te sterk en wist de 1e prijs mee te nemen
naar Maria.
Op het onderdeel 'Personeel' wist Annie Rovers de 2e plaats, Henk v/d
Velden de 3e plaats en Jo Verhoeven de 6e plaats te bemachtigen.
Bij het onderdeel 'Bejaarden' vielen alle prijzen in Laarbeek.
Geert van Ganzewinkel wist de 2e prijs te bemachtigen maar Gerard v/d Linden was te sterk en werd 1e.
Verder werden de puistprijzen in Laarbeek gewonnen door Gerard Maas(1e), Andre van Nunen (3e) en Bert
Vorstenbosch(6e).

Zondag 17 april kofferbakverkoop Vlierden.
Andre en Jan Rooijakkers.
Woensdag 20 april bijeenkomst Goede Doelen, Fietste mee.
Bijeenkomst 20:00 uur bij Tijn van der Brugge.
Cees, Tijn G-J Bzn Jos van der Kamp en Joris Coolen.
April Zaterdag 23 receptie Someren Jubilarissen.
G-J Bzn Jan R Andre en Mario 14:30 tot 16:30 uur.
Gildehuis Krabbendam Wilhelminaplein 14
Te Someren.

Zondag 24 april Laarbeekskoningschieten in Beek en Donk
Gilde Sint Antonius.
Op schietaccommodatie ’t Wipke aan de Zwinkelweg 6 in Beek
en Donk
13.00 uur Ontvangst van de Laarbeekse Gilden met koffie.
14.00 uur Kort gebed met wijding van de koningsvogel, gevolgd door de gebruikelijke ceremonies.
14:25 uur Plaatsen van de vogel en vervolgens het vrijen van de boom door de schutters.
14.30 uur Begin van het Koningschieten: Het 1e schot wordt gelost door de vertegenwoordiger van het kerkelijk
gezag, het 2e schot door de vertegenwoordiger van het wereldlijk gezag, het 3e schot door de afgaande
Laarbeekkoning en het 4e schot door Frans Biemans.

Vermoedelijk gaat na 16.00 uur de vogel vallen. Hierna volgt het ritueel behorende bij de installatie van de
nieuwe koning, warbij ook de voormalige Laarbeekkoningen worden betrokken. Een en ander volgens het
protocol zoals opgenomen in het reglement op het Laarbeekkoningschieten.
Na de installatie en de vendelgroet aan de nieuwe Laarbeekkoning wordt de koningswijn geschonken en is er
gelgenheid om de nieuwe Laarbeekkoning te feliciteren. Eerst door zijn of haar eigen gilde, vervolgens door het
organiserende gilde en hierna de andere gilden in de volgorde van de cyclus.
Aan het Laarbeekkoningschieten mag alleen deel genomen worden door geüniformeerde leden van de
Laarbeekse gilden. Opgave kan bij de secretaris tegen betaling van €5,-, bij aanmelding graag opgeven naam,
soort identiteitsbewijs (id-kaart, rijbewijs, paspoort of KNTS-pasje) en nr. van het bewijs.
Let op: het identiteitsbewijs waaronder ingeschreven is moet de schutter ook bij zich hebben.
Wie geen identiteitsbewijs bij zich heeft mag niet mee schieten.
P.S. Inschrijfgeld kan overgemaakt worden op NL53 RABO 0105 0037 35 t.n.v. Gilde van St. Antonius Beek
Inschrijven kan ook nog tot 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd, tegen contante betaling.

Laarbeekkoning 2016
LAARBEEKKONING SCHIETEN
tekst : Bert van Kaathoven Gilde Sint Antonius.
Jan Rovers Laarbeekkoning 2016.
Schutters van het Sint Margarethagilde en het Onze Lieve
Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel, het Sint Servatiusgilde uit Lieshout en
het Sint Leonardusgilde van de Donk zijn op 24 april naar de
schietaccommodatie ’t Wipke in Beek en Donk gegaan om daar deel te
nemen aan het Laarbeek Koning Schieten, deze keer georganiseerd
door het Sint Antoniusgilde Beek. Om twee uur beginnen daar de
ceremonies die deel uit maken van het koningschieten. De afgaand
Laarbeekkoning Peter van den Burgt legt het koningszilver af en
vervolgens trekken de schutters drie maal om de koningsvogel om deze
te vrijwaren van het kwade. Of het een gevolg is van dit oude ritueel is
niet duidelijk, maar al tijdens dit ritueel barst een felle bui los met veel
hagel, sneeuw en wind. De rest van de ceremonie wordt dan ook
binnen afgewerkt. Na een gebed door de gildepastor en de eerste
schoten door vertegenwoordigers van de geestelijke en wereldlijke
overheid, de afgaand Laarbeekkoning en Frans Biemans, steunpilaar
van de Laarbeekse gilden, kan toch op de afgesproken tijd met het
schieten begonnen worden. De schutters, 35 in totaal, schieten er aardig op los en worden maar even
onderbroken door de regen. Na 153 schoten is er nog niets wat wijst op een naderende val van de vogel,
maar dan is het de gerenommeerde schutter Jan Rovers van het Sint Leonardusgilde die met een
welgemikt schot onverwacht de vogel naar beneden haalt. Na ten overstaan van de wethouder Frans van
Zeeland, kapitein Piet Swinkels van het Antoniusgilde, de voormalige Laarbeekkoningen en de andere
gildebroeders en –zusters beloofd te hebben aan de verplichtingen,
verbonden aan het Laarbeekkoningschap te zullen voldoen, wordt Jan
geïnstalleerd als Laarbeekkoning.
Ook de jeugd weert zich. Aan het schieten met de luchtbuks wordt
enthousiast mee gedaan, ook door jongens en meisjes die geen lid zijn
van een gilde. Toch is het gildelid dat zich jeugdkoning mag noemen,
Pieter Smulders van het Sint Margarethagilde. Voor hem was er een
schildje.Na de vendelgroet voor de de Laarbeekkoning en de
jeugdkoning blijft het nog lang heel gezellig op ’t Wipke. Mede
dankzij de hulp van gildebroeders van het Sint Leonardusgilde is het
een heel mooie dag geworden.

Jan Rovers Laarbeekkoning 2016

24 april 2017

De vijf Laarbeekse gildes zetten zich op de kaart tijdens het
Koningschieten
Redacteur: Ans van de Kerkhof Mooilaarbeekkrant.

Beek en Donk - Op het schietterrein van Gilde Sint Leonardus uit Beek en Donk ‘Het Wipke’ is
het jaarlijkse Laarbeekkoningschieten zondag in volle gang. Hier wordt bepaald wie zich het
komend jaar Koning van de Laarbeekse gilden mag
noemen. Na het 154e schot valt die eer viel te beurt aan
Jan Rovers. De gewijde vogel valt.
In Jans 40e jubileumjaar bij het Gilde Sint Leonardus een
mooi extraatje voor deze toegewijde gildebroeder. Leuke
bijkomstigheid: het idee voor het Koningschild dat hij dit
jaar mag dragen, komt uit zijn koker. Anderen hebben
het uitgewerkt en vormgegeven.
Geschiedenis van het gilde
Gilden stammen al uit de middeleeuwen. In die tijd hielden zij zich vooral bezig met de orde
handhaven en de veiligheid van de gemeenschap. Totdat de Fransen het tijdens de bezetting
afschaften. Nadat de Fransen verdwenen uit ons land werden de gilden nieuw leven ingeblazen.
De veiligheid en orde bleef echter voortaan in handen van professionele organisaties. Daarmee
kregen de gilden hun huidige bestemming, vooral bewaren van tradities, veel gezelligheid,
vriendschap en broederschap.
Gildes in Laarbeek
Laarbeek telt 5 gilden. Het oudste stamt uit 1324: het Onze
Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel. Aarle-Rixtel kent ook nog
het Margaretha Gilde. In Lieshout is het St.Servatius Gilde
actief en in Beek en Donk het Leonardus Gilde ofwel de ‘Rooi
skut’ en het St. Antonius Gilde, ook wel bekend als de ‘Gruun
skut’.
Dat de gilden tradities bewaken, blijkt wel uit het gegeven dat alleen het Antonius Gilde
inmiddels gildezusters kent. Volgens Piet van der Burgt “uit armoede omdat ze niet genoeg
gildebroeders kunnen rekruteren.” De vijf gilden van Laarbeek kennen gemiddeld zo’n 35
geüniformeerde gildebroeders. Ze hebben allemaal wel meer leden of vrienden die met een
gereduceerd tarief aan activiteiten mogen meedoen. De leden van het St.Servatius Gilde mogen
ook mee stemmen tijdens de vergadering. Piet van der Burgt vertelt: “Bij ons moet je nog
‘ingeboond’ worden. Inbonen betekent dat je wordt aangenomen als lid.” Traditiegetrouw doen
ze dat daar nog met bonen en erwten. Vroeger konden namelijk lang niet alle mensen lezen en
schrijven. Bonen staan voor akkoord en erwten staan voor
tegen omdat ze kleiner zijn.
Autonoom
“Elk gilde is autonoom in haar regelgeving. De grote lijn is
echter voor de meeste gilden wel gelijk”, legt Jos van den
Heuvel, hoofdman van het onze Lieve vrouw Gilde, uit. De
kring Peelland, waar de Laarbeekse gilden onder vallen,
timmert flink aan de weg.

Jongeren
Het Margaretha Gilde is actief met het werven van
jeugdleden. Zij zijn in de luxe positie dat zij een tiental echte
jeugdleden hebben, die nog geen 16 jaar zijn. De jeugdgroep
waar Koning Pieter Smulders toebehoort, is afgelopen maart
tijdens het Vendeltoernooi in Oploo 1e geworden.
Het wedstrijdelement boeit jongeren meer dan de traditie.
Wedstrijden zijn er vooral met schieten, met luchtbuks,
geweer en kruisboog, vendelen en trommelen. Al met al ook
voor jongeren kan het aantrekkelijk zijn om bij het gilde te horen.
Doop
Voor het eerst in 30 jaar zal er volgende week bij het Antonius Gilde een Gilde doop worden
gehouden. Een pasgeborene van een gildebroeder, die traditioneel gedoopt wordt. Volgens de
verzamelde gildebroeders is het leuk om bij het gilde te zijn. “Wij zijn de oudste verenigingen,
die alle woelige tijden hebben doorstaan en nog altijd levend
zijn.”
Woensdag 27 april Koningsdag.
Bijeenkomst 11:00 uur bij Jo Verhoeven.
11:30 uur bij het Anker vendelgroet.

Afsluiten bij café Thuis.
Maandag 25 april bijeenkomst i.v.m. Noblat
Bijeenkomst 20:30 uur Bij Tijn,
Maria Cees Franklin Tijn en Geert-Jan Bzn.
Woensdag 27 april bestuursvergadering.
Bijeenkomst bi j Harrie van Dijk Om 20:30 uur.

Vendelgroet in ’t Anker. 27 april 2016

Woensdag 4 mei dodenherdenking, Aanvang 18:45 uur in de Michael kerk.
Bijeenkomst +/- 18:15 uur op het Heuvelplein.
Vertrek 18:35 van het Heuvelplein naar de Michaelkerk.
Aanvang herdenking in de Michaelkerk 18:45, daarna naar het monument bij het
gemeentehuis.
Woensdag 4 mei twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Donderdag 5 mei vertrek deligatie naar Noblat t/m maandag 9 mei.
Cees Franklin G-J Bzn Tijn en Maria van der Heijden.

Noblat 5 - 9 mei 2016

Op Bedevaart naar Saint Leonard de Noblat.
Een delegatie van het St. Leonardusgilde heeft van 5 t/m 9 mei
2016 deelgenomen aan een pelgrimstocht naar St.Leonard-deNoblat. Dit stadje ligt ongeveer 20 km van Limoges, een bekend
centrum van porseleinindustrie in Frankrijk.
Volgens een eeuwenoude traditie eren de steden van de Limousin
hun patroonheilige elke zeven jaar met grootse manifestaties. De
inwoners van St-Léonard beschouwen het als een hoge eer de
plechtigheden voor te bereiden. De relikwieën van ook onze Beek
en Donkse patroonheilige worden door de stad rondgedragen. De
pracht van deze processie wordt vergroot door de aanwezigheid
van delegaties afkomstig van plaatsen die gewijd zijn aan St.
Leonardus in Frankrijk en heel Europa en in andere werelddelen.
Omdat St. Leonardus de patroon is van ons gilde ontvingen wij een
uitnodiging om aan deze manifestatie deel te nemen.
Omdat onze delegatie maar uit vier personen bestond, hebben wij
ons aangesloten bij de Confrèrie van St. Leonardus van Zoutleeuw.
Op donderdag 5 mei ‘s morgens om 4.00 uur vertrokken wij met de
auto naar Zoutleeuw om daarna om 6.00 uur met 56 personen te beginnen aan een reis van ongeveer 800
km.in een gloednieuwe bus “De Witte Merel”.
Onderweg in Orleans, de stad van Jeanne D’arc, hebben we nog een bezoek gebracht aan de prachtige
kathedraal.
De reis naar Limoges, waar wij 5 dagen in een hotel zouden
logeren, verliep erg voorspoedig.
De volgende dag op vrijdag 6 mei kregen we al zittend in een
tram een sightseeing in de prachtige stad Limoges. Hierna
vertrokken we naar Vassivièra voor een boottocht op het
grootste meer in de Limousin. Vervolgens hebben we nog een
bezoek gebracht aan het nationale porseleinmuseum.
Op zaterdagmorgen 7 mei hebben we bezoek gebracht aan het dorp Oradour-sur-Glane, waar op 10 juni
1944 een drama heeft plaatsgevonden. Slechts enkele uren volstonden om 642 mensenlevens te vernietigen
en 328 gebouwen te verwoesten. Alle ruïnes zijn nog in staat van na de verwoesting.
Na deze trieste excursie zijn we naar Noblat vertrokken voor
een kennismaking met alle buitenlandse delegaties in een
ontspannend en feestelijk decor met aansluitend een
verbroederingsbarbecue. Om 18.00 uur werd een
bedevaartsmis opgedragen in de Collegiale kerk, gevolgd
door een ontvangstbuffet voor alle pelgrims.
Op zondag 8 mei was het een plechtige hoogdag met en
pontificale mis in de kapittelkerk. Na deze plechtigheid
volgde nog een dodenherdenking bij het monument.
’s Middags om drie uur vertrok een prachtige praalprocessie
met relikwieën en vertegenwoordigers van alle buitenlandse delegaties en de plaatselijke bevolking,
meestal in klederdracht, door de versierde straten van het stadje. De straten stonden propvol met
belangstellenden.

Na het ontbijt op maandagmorgen 9 mei vertrokken we met mooie herinneringen aan dit onvergetelijke
weekend richting Zoutleeuw en Beek en Donk. Onderweg hadden we nog even de gelegenheid de mooie en
grote kathedraal van Chartres te bezichtigen.
De reis met onze vrienden uit Belgie is ons erg goed bevallen en de vele foto’s zullen de herinneringen aan
deze pelgrimage levend houden.

Movie youtube :
La montée du drapeau : https://www.youtube.com/watch?v=wEFJ6GKNrkk
Concert Gospels : https://www.youtube.com/watch?v=bPFJeKKjnvY
La Messe des Pèlerins : https://www.youtube.com/watch?v=8lJvpfJiOlg
Ostensions (Michel Ciria) : https://www.youtube.com/watch?v=bpdAH-zXsXA
Ostensions (Esprit Nature) : https://www.youtube.com/watch?v=q7L_lREhKEE
Ostensions (Coeur limousin) : https://www.youtube.com/watch?v=vTP6b8wWIFQ
Ostensions (Esprit Nature) : https://www.youtube.com/watch?v=ElC4EqwmJ_E
Défilé des Ostensions (Michel Ciria) : https://www.youtube.com/watch?v=xJhc4t-LeSQ

Artikel 1 fietste mee 2016

28 april 2016

Fietste Mee voor het goede doel op de 2e Pinksterdag 16 mei a.s.
Op 16 mei 2016, 2e Pinksterdag, wordt door Wethouder Van
Zeeland het startsein gegeven voor de 27 ste Fietste Meetocht.
Het is vooral een gezellige fietstocht van ongeveer 35 km met
drie rustmomenten, waarbij telkens iets te drinken wordt
aangeboden. Deze fietstocht start tussen 11.00 en 13.00 uur bij
de blokhut van de Scouting aan de IJsweg (achter de vroegere
basisschool De Raagten). Het inschrijfbedrag bedraagt € 3,-.
Kinderen beneden 12 jaar mogen gratis meefietsen met hun
ouders.
Deze fietstocht wordt georganiseerd door de Stichting Goede
Doelen Laarbeek. Deze is twee jaar geleden opgericht door het
St. Leonardusgilde en Scouting Beek en Donk. De opbrengst is
dit jaar bestemd voor een project in Namibië. Dit project is
aangevraagd door Pater Martin v.d. Avoird, lid van de
congregatie van de Paters Oblaten, die vroeger in Beek en
Donk een klooster hadden.
Pater Martin is in mei 1969 vertrokken naar de missie en werkt nu al 47 jaar als missionaris in Namibië.
Op dit moment bestuurt hij twee parochies in Witkrans en Cambridge, twee plaatsen die ruim 100 km
van elkaar liggen. Daar is ook een grote school bij. Ruim 200 kinderen, die erg ver van school wonen,
verblijven in een hostel(pensionaat) en gaan alleen maar tijdens de vakanties naar huis. Vooral in de
koude woestijnnachten in de maanden juli, augustus en september is daar behoefte aan warme dekens.
Martin zou die graag willen aanschaffen, maar hij heeft hiervoor geen geld. En daarom willen wij hem

hierbij financieel ondersteunen. Voor dit doel houden we ook een loterij en zowel voor, tijdens als na de
fietstocht kunt u loten kopen voor 50 cent per stuk. De trekking vindt plaats na afloop van de fietstocht
om 16.00 uur bij de finish op het terrein van de Scouting onder toeziend oog van Wethouder van Zeeland.
We gaan wandelen of fietsen om te genieten van de natuur, maar ook omdat bewegen erg positief is voor
onze gezondheid. Door deel te nemen aan deze Fietste Meetocht ondersteunt u tevens een project voor een
goed doel in een ontwikkelingsland. Daarom nodigen wij u van harte uit om aan deze fietstocht deel te
nemen.
Stichting Goede Doelen Laarbeek

Artikel 2: 6 mei 2016
Fietste Mee voor het goede doel 2e Pinksterdag 16
mei a.s.
Op maandag 2e Pinksterdag wordt voor de tweede keer door de
Stichting Goede Doelen Laarbeek een Fietste Meetocht
georganiseerd. Deze fietstocht voor het hele gezin start tussen
11.00 en 13.00 uur bij de blokhut van de Scouting aan de IJsweg
Beek en Donk.(achter de vroegere basisschool De Raagten). Het
bestuur van deze stichting heeft weer een prachtige en veilige
route uitgezet van ongeveer 35 km, richting Gemert, Boekel, en
Handel. Het is een fietstocht voor het hele gezin, jong en oud
kunnen eraan deelnemen. Bij de drie controleposten wordt
telkens iets te drinken aangeboden. De deelnemerskaart en de
fietsroute ontvangt u bij de start en omdat wij graag veel
mensen voor deze tocht willen uitnodigen, hebben wij het inschrijfgeld erg laag gehouden. Dat bedraagt € 3,per persoon en kinderen beneden 12 jaar mogen gratis meefietsen met hun ouders. De tocht eindigt bij de
blokhut van de Scouting met nog een gezellig samenzijn en de trekking van de loterij. Hier zijn ook broodjes,
drank en hapjes verkrijgbaar.
De opbrengst van deze Fietste Meetocht, aangevraagd door Pater Martin van de Avoird, is bestemd voor
aanschaf van dekens ten behoeve van ongeveer 200 kinderen die in Cambridge (Namibië) in een hostel
(pensionaat) wonen. Vooral in de koude woestijnnachten in de maanden juli, augustus en september is daar
behoefte aan warme dekens. Ook de opbrengst van de loterij wordt hieraan besteed.
Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan deze fietstocht. Niet alleen voor het goede doel maar ook omdat
fietsen zo gezond is. Wij wensen u een gezellige fietstocht.
Maandag 16 mei 2e pinksterdag Fietste mee (leonardus gilde en Scouting)
Aanvang 11:00 uur bij de scouting, verder info volgt nog.

Verslag Fietste Mee 2016
Verslag Fietste Mee op de Tweede Pinksterdag
2016
De Stichting Goede Doelen Laarbeek, die enkele
jaren terug door het St. Leonardusglde en de
Scouting van Beek en Donk is opgericht, heeft op
maandag jl. voor de tweede keer de Fietste
Meetocht georganiseerd.
Omdat er iets minder goed weer was voorspeld viel
het aantal deelnemers wat tegen. Ongeveer 240
volwassenen en kinderen hebben aan de fietstocht
deelgenomen en dat is beduidend minder dan vorig jaar. Maar ondanks de lage temperatuur waren de
meeste deelnemers erg enthousiast, zowel over de mooie en met verkeersbrigadiers beveiligde route als
over de ontvangst bij elke controlepost.
Door de leden van de Scouting en de leden van het St. Leonardusgilde en zeker niet te vergeten door de
vele vrijwilligers werd flink gewerkt om ieder deelnemer een gezellige fietstocht te bezorgen. Bij de drie

controleposten werd telkens wat te drinken aangeboden. Alles bij elkaar toch een geslaagde fietstocht. Een
aantal deelnemers heeft de route te voet afgelegd
En belangrijk gedeelte van het inschrijfbedrag en de opbrengst van de loterij zullen worden besteed aan
een project in Namibië. Aan Pater van de Avoird, die in juli op vakantie komt, kan dan een mooi bedrag
overhandigd worden voor de aankoop van dekens bestemd voor de kinderen die bij hem in een hostel
verblijven. Vooral in de koude woestijnnachten, juli, augustus en september, is hieraan een grote behoefte.
Toen alle deelnemers bij de finish terug waren, werd door Wethouder van Zeeland de loten getrokken
voor de prijzen, die aan de loterij verbonden waren.
De hoofdprijs een levensmiddelenpakket is gevallen op lotnummer 2709
De andere prijzen zijn gevallen op de volgende nummers:
2047 2170
2293
2396
2651
2853
2925
2958
2995
De prijzen, voor zover zij nog niet bezorgd zijn, kunnen elke dag na 18.00 uur worden afgehaald bij
gildebroeder Jan Rovers, Margrietstraat 5 te Beek en Donk. Jan wil de prijs ook thuis bezorgen als hij
door de prijswinnaar wordt gebeld: telefoon 0492-463005 of 06 21 65 00 38
Graag willen wij alle deelnemers en iedereen die aan de organisatie van deze fietstocht heeft meegewerkt,
hartelijk danken.
Stichting Goede Doelen Laarbeek.
Zondag 22 mei Mis in de kapel van Lieshout
Frans Verhoeven en Jan Huijbers.
Zondag 22 mei activiteiten O&U 125 jaar.

Woensdag 25 mei bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur.

Donckse Wij-ing 2016
Donckse Wij-ing en Renovatie Leonarduskapel.
· Donckse Wij-ing Leonardus kapel. openlucht gebedsdienst.
· Kruising Lage Heesweg Kapelstraat Donck.
· Zondag 29 mei 2016.
· Aanvang 10:00 uur.
· Mogelijkheid voor misintentie.
Renovatie Leonarduskapel en Donkse Wij-ing op zondag 29 mei a.s.
De laatste tijd heeft onze Leonarduskapel een hele metamorfose doorgemaakt. Vele
gildebroeders van het St. Leonardusgilde hebben zich ingezet om onze kapel een grote
schoonmaakbeurt te geven. Het werk begon al door de geschonken bank van onze vrienden
uit Gittelde een vaste plaats te geven, het storten van een fundering voor de vlaggenmast en
het snoeien van de struiken rond de kapel, zodat die weer goed zichtbaar werd. Hierna begon

men onlangs aan een grote schoonmaak. Nadat de hele kapel was leeggeruimd zijn de muren en het plafond
gewassen, de gaten in de muur weer gevuld en alles opnieuw getext en geverfd. Verder is de stoep weer ontdaan
van het onkruid.
Nadat deze werkzaamheden hun beslag hadden gekregen, werd de kapel opnieuw ingericht en tenslotte werd het
glas in lood raam met de afbeelding van Leonardus
tegen de achterzijde geplaatst.
Dit glas in lood raam stond boven de ingang van het
vroegere Leonardusklooster aan de school-straat (zie
afbeelding).
Dit klooster is in het midden van de zeventiger jaren
afgebroken. Gelukkig dat dit raam gespaard is
gebleven en later aan het Leonardusgilde werd
geschonken. Het heeft nu een definitieve plaats in
onze kapel. Enkele dagen terug heeft men achter het
raam ledverlichting aangebracht en met een
bewegingssensor aangesloten. Dit geeft bij het
binnenkomen een leuk effect; echt de moeite waard
om een keer een bezoek aan deze kapel te brengen.
De kapel met omgeving is nu helemaal klaar om de mensen te ontvangen bij de Donckse Wij-ing, die plaatsvindt
op zondag 29 mei a.s. De gebedsviering begint om 10.00 uur en zal worden voorgegaan door onze gildeheer
Franklin De Coninck. De gezangen worden verzorgd door het Leonarduskoor o.l.v. dirigent Mevr. J. Vos en
organiste Mevr. A. Werners.
Voor vele generaties, al vanaf 1700, was de jaarlijkse herdenking van de wijding van een kerk of kapel een groot
feest. Als gilde van St. Leonardus willen wij de verering van onze patroon, een van de grote Europese heiligen,
zoveel mogelijk blijven bevorderen.
Daarom nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan deze openluchtviering. Er bestaat een mogelijkheid om
een misintentie op te geven voor € 10,- via e-mail:info@gildesintleonardus.nl of per telefoon: 0492-463005.
En wilt u verzekerd zijn van een zitplaats breng dan een klapstoel mee.
Graag tot zondag 29 mei om 10.00 uur.
Gilde St. Leonardus Beek en Donk.
Gildebroeders van het Gilde St. Leonardus Donk.
Zaterdag 28 mei opruimen en klaarzetten i.v.m.Donckse Wijing.
13:00 uur bij de leonarduskapel info en invulling zie draaiboek.
Zondag 29 mei Donckse Wijing.
Info en invulling zie draaiboek.
Opbouwen +/- 07:00 uur.
Aanvang gebedsdienst +/- 10:00 uur
opruimen na de gebedsdienst

Verslag Donckse Wij-ing
Gilde St. Leonardus viert het feest van de Donckse Wij-ing
MooiLaarbeek redacteur Martin Prick
Beek en Donk - Het Sint Leonardus gilde viert het feest van
de Donckse Wij-ing met een gebedsdienst rond de
Leonarduskapel aan de Lage Heesweg.
Verering
Gelukkig zijn de weergoden het gilde vandaag goed gezind.
Tijdens de hele dienst blijft het droog. Hoofdman Geert-Jan
van Rixtel heet de aanwezigen welkom op de herdenking van
de opening van de allereerste Leonarduskapel. Al sinds het
jaar 1422 vindt de verering van de heilige Leonardus plaats
op de Donk in Beek en Donk. Twee dagen in het jaar krijgen
speciale aandacht in verband met de patroonheilige van de
Donkse kerk en vroegere parochie. Dat zijn de patroondag op 6 november en de dag van de Donckse Wij-

ing op 28 juli. Deze laatste dag wordt herdacht tijdens de Wij-ing, die elk jaar plaatsvindt op de laatste
zondag van mei of de eerste van juni. Dit jaar wordt de dienst weer geleid door gildepastor Franklin de
Coninck, die dit op een erg toegankelijke manier doet. Het koor van deze dienst die om 10 uur begint, is
het dameskoor Sint Leonardus onder leiding van Jolanda Vos. Het koor viert binnenkort het 50-jarig
bestaan en het wordt begeleid door Tony Wernens.
Glas-in-lood
De kapel aan de Goorloop werd opnieuw opgebouwd in 1978. Sinds 2012 is er elk jaar een ‘Wij-ing’. In de
kapel staat een klein beeld van Leonardus. Vandaag heeft het een plaats gekregen op het altaar, naast een
beeld van Maria want de maand mei is mariamaand. De kapel is van oudsher een bedevaartplek geweest.
Zelfs in de tijd vanaf 1648, toen de vrede van Münster de praktisering van het katholieke geloof verbood,
bleef de verering van Leonardus in stand. Leonardus is de patroon van de boeren en het vee, maar ook
van de smeden, slotenmakers, kruideniers, mijnwerkers en erg veel ambachten. De ketting in zijn
rechterhand herinnert echter aan het feit dat hij ook steun en toeverlaat is van de gevangenen. Leonardus,
die leefde in de tijd van koning Clovis de eerste, kreeg van deze koning de gunst gevangenen vrij te laten
als hij van oordeel was dat hij of zij deze gratie waardig was. Sinds kort staat achter het altaar een glas-inlood raam, dat afkomstig is uit het afgebroken Donkse klooster. Bij binnenkomst in de kapel wordt het
verlicht door daglicht-leds.
Brood
Een jaarlijks terugkerend ritueel is het vendelgebed, waarbij het vaandel de strijd uitbeeldt tussen goed
en kwaad, Sint Joris en de draak. Er zijn drie ronden, waarbij achtereenvolgens de wens van de mens
voor aanmoediging, de eigenlijke strijd en het bidden tot God na het behalen van de zegen centraal staan.
De dienst werd goed bezocht en na de dienst was er koffie en leonardusbroodjes, gebakken door Jan
Leenders.
Volgend jaar is er weer een dienst op zondag 28 mei.
Woensdag 1 juni twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ‘t Wipke om 20:30 uur.

Zondag 5 juni Jubileum Leonarduskoor in de Michaelkerk
Aanvang eucharistieviering 11:00 uur.
Bijeenkomst 10:30 uur op het Heuvelplein.

Zaterdag 11 juni defilé Daan van Sleuwen
Gehandicaptenvoetbaltoernooi sparta 25.
Bijeenkomst sparta parkeerterrein om 12:15 uur.
Defilé van 12:45 tot 13: 15 uur. Mogelijkheid tot vendelen voor
of na de toespraak van de burgemeester en de voorzitter van
Sparta 25.

Zondag 12 juni gildefeest Vlierden Gilde Sint Willibrordus.
(Geert-Jan Bzn, Jan Rovers en Mario gaan de de kerkdienst om 09:30 uur. Bijeenkomst vanaf 08:45.
Bijeenkomst in Asten uiterlijk 11:30 uur aanvang optocht 12:00 uur.

08.45 uur

Bijeenkomst van gildedelegaties in het MFA ('t Huis)
en opening van de kringdag Peelland 2016 door overdracht
van het kringvaandel door kringvoorzitter Henk de Hair

09.30 uur
10.30 uur

11.30 uur
12.00 uur
13.15 uur

14.00 uur

14.30 uur
18.00 uur
19.30 uur
21.00 uur

Plechtige gildemis in de kerk
Na de H.Mis de eed van trouw aan het geestelijk gezag
Erewijn in het MFA
Volgens de traditie wordt deze aangeboden door het
gemeentebestuur
Vertrek van gildedelegaties naar het gildeterrein op het
sportpark SPV aan de Hoge Zijdeweg
Optocht der gilden door de straten van Vlierden.
Massale opmars onder leiding van de kringcommandant.
- vernieuwing van de eed van trouw aan het wereldlijk gezag
- toespraak door de burgemeester
- toespraak door de hoofdman
- opening van de wedstrijden door de kringvoorzitter
- massale vendelgroet en slangendefilé
Gildewedstrijden
Rond de feesttent worden de wedstrijden gehouden in
standaardrijden, trommen, vendelen, bazuinblazen, kruigboogen geweerschieten en jeugdactiviteiten.
Koningschieten
Prijsuitreiking door de koning van het gilde en de
kringvoorzitter.
Sluiting van het kringgildefeest door overdracht van het
kringvaandel aan kringvoorzitter.
Dagafsluiting

Maandag 27 juni inhalen nieuwe burgemeester Dhr. Frank
van der Meijden
Verzamelen 18.45 uur bij de brandweerkazerne, vandaar naar
de hoofdingang van het raadhuis aan de Koppelstraat trekken
de gebruikelijke opstelling, trommen bij elkaar en door elkaar,
hoofdvaandels, koningen en keizers enz. en in die volgorde op
stellen vanaf de Koppelstraat over de brug tot de hoofdingang,
dit naar gelang het aantal gildeleden dat er is.
Woensdag 29 juni bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij G-J Fzn om 20:30 uur.
Verplaatst naar dinsdag i.v.m. bezoek aan Gittelde, overlijden van Helmut Kubitzky
Donderdag 30 juni bezoek Gittelde i.v.m. overlijden van Helmut
Kubitzky
Vertrek woensdagavond tot Donderdag.
Antoon en Tilly, Andre en Henriette, Harrie, Geert-Jan en Irma

Vriendschapsboom Gittelde.

Zaterdag 02 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,
Harrie en Sjeane van Dijk en Geert-Jan en Irma van Rixtel.
Woensdag 6 juli twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.

Zondag 10 juli schietwedstrijd op schietterrein ’t Wipke.
Aanvang 13:00 uur, schutters.

Kringwedstrijd 10-07-2016
Kringwedstrijd Beek en Donk 10 juli 2016
Op 10 juli werd op schietterrein 't Wipke een kringwedstrijd
gehouden, georganiseerd door het sint Anthonius Gilde. Op
deze mooie zomerdag was het goed vertoeven op het
gildeterrein.
De Laarbeekse schutters hebben zich weer strijdbaar
getoond wat in de uitslag terug te zien is.
Op het onderdeel kampioen werd Gerard vd Linden 1e
en Mario van den Elsen 2e.
Op het onderdeel personeel ging de 2e prijs naar Henk van
der Velden, de 3e prijs naar Mario vd Elsen, de 5e prijs naar
Jo Verhoeven, en de 6e prijs ging naar Ruud Mijnsbergen.
De 3e prijs vrije hand ging naar Annie Rovers, en de4e prijs naar
Mario vd Elsen.

Het viertal werd gewonnen door het Gilde Sint Leonardus uit Beek en
Donk met schutters Jan Rovers, Annie Rovers, Mario vd Elsen en
Geert-Jan van Rixtel Bzn.
Bij de bejaarden werd Gerard vd Linden 1e en Annie Rovers 2e.
Dan rest ons nog de puistprijzen , en deze zijn in laarbeek gewonnen
door Twan Steegs (1e) Gerard Maas (2e) en Joshy Gevers (5e en 6e).
Tekst Bjorn Kerkhof O.L.V Aarle Rixtel

Zaterdag 16 juli de schiet activiteiten i.v.m. afgelasting Gildefeest Vlierden.
Aanvang 13:00 uur locatie schietterrein Deurne.

Vervolg Kringdag Vlierden, geweerschieten
Gilde Sint leonardus wint het Korps.
Zaterdagmiddag 16 juli is deel 3 van Kringdag 2016
gehouden op het schietterrein van gilde sint Joris op Brugge
in Deurne. Vele gildebroeders en -zuster hebben zich in
uniform gestoken om het geweerschieten van Kringdag
Vlierden 2016 te verschieten.
De wedstrijden werden officieel geopend door Kringpastor
Paul Janssen en Burgemeester Hilko Mak. De pastor moest
toch even terugblikken op de regen van de Kringdag op 12
juni. De Clarissen zijn er bijna niet meer om voor goed weer te bidden. De worst is niet meer nodig, want
ze zijn vergetarisch geworden, aldus de pastor. De worst mag naar de Pastor gebracht worden om voor
goed weer te bidden. Het heeft wel een nadeel; slechts garantie tot de voordeur. Een hele worst voor de
pastor was niet goed volgens de burgemeester; de andere helft mag gerust naar hem gebracht worden. Zo
begon de dag in een ontspannen sfeer.
Na ereschoten voor kringpastor, burgemeester en vice-voorzitter Toon Bergh was het de beurt aan de 3
keizers. Keizer Hans van Rooij van gilde sint Joris Deurne haalde met het 48-ste schot de vogel naar
beneden. Daarna was het de beurt aan de 15 koningen. Koning Maikel van de Meer van gilde sint
Willibrordus Bakel haalde de vogel, een kleine plaatje reste nog, met het 43-ste schot naar de beneden.
De geweerschutters streden om de 3 resterende zilveren schilden.

Kampioen werd Thieu Scheepers van het gilde Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën Lierop. Reserve kampioen
werd Patricia Vossen van gilde sint Joris Someren.

De korpsprijs ging naar het gilde sint Leonardus Donk met
schutters; Mario van den Elsen, Huub van den Heuvel,
Geert-Jan van Rixtel Bzn en Jan Rovers.
Aan de vertegenwoordigers van de betreffende gilden werden
tevens de prijzen van het standaardrijden uitgereikt.
Het gilde sint Willibrordus Vlierden kan weer terugkijken op
een geslaagd deel 3 van de kringdag.
Deel 4 zal zijn op zondag 4 september aanvang 11:00 uur op de schutskakker in Vlierden voor de
wedstrijden in Trommen, Bazuinblazen, Vendelen en jeugdspelen.
Dinsdag 19 juli Uitleg van het Gilde aan het Joachimkoor
Jan Rovers, Jan Huijbers, Tijn van der Bruggen, Cees Huijbregts Mario van den Elsen.
Woensdag 27 juli bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Jan Rovers om 20:30 uur.

Woensdag 3 augustus vakantie bijeenkomst.
Op schietterrein ’t Wipke. Aanvang 20:00 uur.
Zondag 28 augustus eucharistie viering pater Eustachius.
Aanvang eucharistieviering 11:00 uur.
Bijeenkomst 10:30 uur op het Heuvelplein.
Woensdag 31 augustus bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Jan Rovers om 20:30 uur.
Zondag 4 september trom- en vendelactiviteiten i.v.m. afgelasting Gildefeest Vlierden.
Aanvang 11:00 uur locatie sportpark Vlierden.
Zondag 4 september feestje 25 jaar huwelijk Geert-Jan en Irma.
Locatie schietterrein ’t Wipke, Zwinkelweg 6 te Beek en Donk.
Aanvang 14:00 uur tot +/- 19;00 uur.
Indien je niet aanwezig bent, graag afmelden bij Geert-Jan Bzn.

Gilde St. Leonardus viert kermis.
Programma op zaterdag 10 september 2016
Evenals voorgaande jaren zullen ook dit jaar alle
activiteiten, zoals het traditioneel koningsschieten,
schieten voor kermiskoning(in), het prijsschieten en het
koningskruisschieten, op zaterdag 10 september
plaatsvinden. Maar de activiteiten van dit jaar worden
uitgebreid met de aanbieding van een geldbedrag aan
missionaris pater Martin van de Avoird door de
Stichting Goede Doelen Laarbeek. Pater Martin gaat
dit bedrag gebruiken voor aanschaf van dekens voor de
kinderen in zijn hostel. Die aanbieding vindt plaats na
het koningsschieten. Hierna wordt een nieuw
programma ingevoerd namelijk luchtbusschieten voor de jeugd tot 18 jaar.
Voor Joshy Gevers komt een einde aan zijn kermiskoningsjaar. Wie zal het dit jaar worden?? Dat blijft elk jaar
een spannende vraag.
Het programma op kermiszaterdag 10 september ziet er dan ook als volgt uit:
Om 10.00 uur komen alle gildebroeders samen op ’t Wipke om onze afgaande koning Geert-Jan van Rixtel
(Bzn) af te halen. Traditiegetrouw wordt aan hem en aan zijn vrouw een vendelgroet aangeboden. Na een kopje
koffie met broodjes en een borrel brandewijn vertrekken we naar onze St. Leonarduskapel voor een korte
gebedsviering, voorgegaan door onze gildeheer Franklin De Coninck. Hierna gaan we met z’n allen weer terug
naar ons schietterrein om samen met onze gildezusters en enkele genodigden te genieten van erwtensoep met
broodjes. Vanaf 13.00 uur worden belangstellenden ontvangen op ’t Wipke en bestaat er nog een mogelijkheid
om puist- en kruisloten te kopen.
Om 13.30 uur begint het traditionele koningsschieten. Het wordt beslist een spannende strijd en ook nietgildebroeders van 25 jaar of ouder en wonend in Beek en Donk mogen aan het koningsschieten deelnemen.
Zodra de vogel gevallen is wordt de nieuwe koning geïnstalleerd.
Graag nodigen wij u allen uit om dit schouwspel bij te wonen.
Na de installatie van de nieuwe koning wordt aan Pater Martin
een geldbedrag aangeboden door de Stg. Goede Doelen Laarbeek
en vindt om ca. 15.30 uur het puist- schieten en
jeugdgeweerschieten met de luchtbuks plaats. Voor de priizen bij
het puistschieten worden 15 levensmiddelenpakketten ter
beschikking gesteld. Na het puistschieten wordt er om ongeveer
16.00 uur gestreden voor drie zilveren koningskruisen.
Om 18.00 uur begint de strijd om de titel van kermiskoning of
kermiskoningin 2016. Dames en heren vanaf 18 jaar mogen
hieraan deelnemen. Deze titel schept geen enkele verplichting t.o.v. het gilde. Het is enkel voor de eer en de
gezelligheid.

Wij wensen u allen heel prettige kermisdagen en wij ontvangen u graag op kermiszaterdag 10 september op het
schietterrein ’t Wipke.
Gilde St. Leonardus Beek en Donk.
Programma van het gilde Sint Leonardus zaterdag 10 september 2016.
10.00 uur: Bijeenkomst gildebroeders.
Aankomst bij de afgaande koning, Geert-Jan van Rixtel (Bzn)
Vendelgroet, koffie en een borrel, gebedsdienst
12.15 uur: Broodjes en soep op ’t Wipke.
13.00 uur: Ontvangst van de gasten op ’t Wipke. Er is dan nog
een mogelijkheid voor het kopen van puist- en kruisloten.
Aanvang koningsschieten gilde Sint Leonardus.
Als de vogel gevallen is wordt de nieuwe Koning geïnstalleerd.
Hierna aanbieding sponsorbedrag aan pater Martin van de Avoird.
15.30 uur: Jeugdgeweerschieten met de luchtbuks en puistschieten
16.00 uur: Koningskruisen schieten. Kruisloten moeten voor 15.30 uur gekocht zijn.
18.00 uur: Kermiskoning(in) schieten. Iedereen vanaf 18 jaar mag hieraan meedoen.
Woensdag 7 september twee maandelijkse vergadering.
In de ochtend schoonnaken op ’t Wipke i.v.m. de kermis.Aanvang 09:30 uur.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Donderdag 8 september opruimen en opbouwen op ’t Wipke i.v.m. de kermis.
Wie: iedereen die tijd heeft, tijdstip 19:00 uur. .
Vrijdag 9 september opening kermis Beek en Donk, 19:00 uur.
Bijeenkomst : (Leonarduskerk) tijdstip 18:30 uur.?!
Programma van het gilde Sint Leonardus zaterdag 10 september 2016.
Zaterdag 10 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 10 september 2015.
• 09:3000 uur bijeenkomst op ’t Wipke
• 10:00 uur vertrek naar de afgaande koning G-J Bzn .
• Bij aankomst bij de afgaande koning, vendelgroet en ontvangst.
• +/- 11:15 uur vertrek bij afgaande koning. Geert-Jan Bzn.
• 11:30 tot 12:00 uur gebedsdienst in de kapel.
• +/- 12:15 uur broodjes en soep op ’t Wipke.
• Vanaf 13:00 uur mogelijkheid ontvangen van de gasten, verkoop loten etc.
• Tussen 13:00 uur en 13:30 uur aanvang koningschieten Gilde Sint Leonardus.
• Als de vogel gevallen is de nieuwe Koning installeren.
• 15:30 puistschieten eerste drie prijzen.
• 16:00 uur koningskruizen schieten bij elk koningskruis worden ook vier loten getrokken,
• 18:00 uur of indien mogelijk eerder kermiskoning(in) schieten.
• Afsluiting!?

Geert-Jan van Rixtel Bzn. koning 2016 - 2017
Geert-Jan van Rixtel(Bzn) weer koning van het St. Leonardusgilde
Nadat het gilde St. Leonardus uit Beek en
Donk op vrijdagavond 9 september 2016 de
kermis had geopend, volgde op zaterdag 10
september tijdens een zonovergoten dag een
erg druk programma, waarbij met veel
spanning werd uitgezien naar de nieuwe
koning van ons gilde.
Al vroeg in de zaterdagmorgen trokken we in
vol ornaat naar de Oude Bemmerstraat om
bij onze afgaande koning Geert-Jan van
Rixtel een vendelgroet te brengen. Na de
vendelgroet stonden de jongens Van GeertJan al klaar met een borrel brandewijn. Ook
de koffie en worstenbroodjes lieten ons goed
smaken. Hierna trokken we naar de
Leonarduskapel voor een gebedsdienst, die
voorgegaan werd door onze gildeheer
Franklin De Coninck. Zijn overweging stond in het teken van vertrouwen.
Geloof, heb vertrouwen in de natuur, vertrouwen in de kracht van de aarde, op de kracht in jezelf, de
geest van God, die in je is. Na wat kaarsjes aangestoken te hebben vertrokken we weer naar ons
schietterrein, waar de gildezusters alles hadden klaarstaan om
samen met hen en enkele genodigden te genieten van een heerlijke
maaltijd, bestaande uit erwtensoep met broodjes.
Rond 13.30 uur startte het officiële programma met de wijding van
de vogel en de drievoudige rondgang om de koningsvogel. Het
startschot voor het koningsschieten werd gegeven door onze
gildeheer Franklin De Coninck, door wethouder Frans van
Zeeland, door de afgaande koning Geert-Jan van Rixtel en door
alle gildebroeders in de volgorde van hun leeftijd. Daarna
barstte de strijd los tussen een 8-tal gildebroeders om de
felbegeerde koningstitel te veroveren. Al vrij snel, na het
114de schot viel het laatste stukje van de vogel naar beneden. En het
was voor de tweede achtereen= volgende keer gelukt dat
gildebroeder Geert-Jan van Rixtel het presteerde het laatste restje
naar beneden te halen. En daarmee werd hij de nieuwe koning van
ons gilde in de jaren 2016-2017. Met trots raapte hij een stuk van
de kapotgeschoten vogel op als bewijs dat hij het koningschap met
al zijn verplichtingen wil aanvaarden. Geert-Jan, wij gunnen je
deze titel van harte en we hopen dat het voor jou weer een bijzonder fijn koningsjaar gaat worden.
Intussen was Pater Martin v.d. Avoird aangekomen en aan hem werd het toegezegde geldbedrag
overhandigd. In de volgende editie van de Mooi Laarbeek Krant hierover meer.
Gelijktijdig met het schieten van de zilveren kruisen werden ook de 15 levensmiddelenpakketten verloot.
De zilveren kruisen zijn gewonnen door Erwin van der Bruggen, Johnny Donkers en Jos van Lieshout. De
levensmiddelenpakketten zijn gevallen op de volgende nummers:
249 473 623 670 726 903 952 1059 1094 1240 1372 1524 1535 1599 1576
Deze prijzen, voor zover die niet persoonlijk bezorgd zijn, kunnen worden afgehaald bij Jan Rovers,
Margrietstr. 5 te Beek en Donk. tel. 0492-463005.
Het jeugdgeweerschieten met de luchtbuks werd gewonnen door Sam en Raf van der Bruggen.

Om ongeveer 18.00 uur begon de laatste activiteit: het schieten van de kermiskoning(in). Het werd weer
een spannende wedstrijd en het was Dennis van Ham gelukt om het laatste restje van de vogel naar
beneden te halen. Daarmee is hij de kermiskoning 2016-2017 van het Gilde St. Leonardus en gerechtigd
alle

belangrijke activiteiten van ons gilde bij te wonen.
Graag willen wij onze nieuwe koning Geert-Jan, alle prijswinnaars, inclusief het jeugdgeweerschieten en
de nieuwe kermiskoning Dennis van harte feliciteren. En graag willen wij iedereen die heeft bijgedragen
aan onze kermisactiviteiten en de loterij hartelijk bedanken voor hun spontane medewerking en hun
actieve deelname.
Zondag 11 september opruimen.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 10:00 uur.
Maandag 12 september kermis.
15:00 uur bezoek aan het gilde Sint Antonius, koningschieten. (Vrijblijvend).

Aanbieding Cheque aan Pater Martin v.d. Avoird
Op kermiszaterdag na het koningsschieten werd aan Pater
Martin van de Avoird een cheque overhandigd,
bijeengebracht door de stichting Goede Doelen Laarbeek.
Deze stichting is enkele jaren geleden opgericht door het St.
Leonardusgilde en de Scouting Beek en Donk. Beide
instellingen willen graag hun sociaal gezicht laten zien. Eén
van de activiteiten, die de stichting heeft opgevat is het
voortzetten van de traditie van het organiseren van de Fietste
Meetocht, die al 25 jaar in Beek en Donk op de Tweede
Pinksterdag heeft plaats gevonden. De opbrengst van deze gezinsfietstocht is bestemd voor
een goed doel; dit jaar voor een project in Namibië. Dit
project is aangevraagd door Pater Martin v.d. Avoird, lid
van de congregatie van de Paters Oblaten, die vroeger in
Beek en Donk tot 1965 een klooster hadden. Pater Martin is
in mei 1969 vertrokken naar de missie in Namibië. Hij
bestuurt daar twee parochies in Witkrans en Cambridge,
twee plaatsen die 100 km van elkaar liggen. Daar is ook
twee scholen bij van samen ruim 200 leerlingen, die erg ver
van school wonen en daarom bij die school in een
internaat(hostel) verblijven en alleen maar tijdens de vakanties
naar huis gaan. Vooral in de koude wintermaanden is daar
behoefte aan warme dekens.
Martin zou die graag willen aanschaffen, maar het ontbrak

hem aan de nodige financiën. Daarom dat wij hem met de opbrengst van de Fietste Meetocht
2016 graag financieel wilden ondersteunen.
En omdat hij op dit moment in Nederland op vakantie is, hebben wij op kermiszaterdag een
bedrag van € 600,- kunnen aanbieden. Met nog een andere sponsor kon hij voor alle kinderen
een warme deken aanschaffen. (zie foto). Martin heeft in een toespraak gezegd dat zij erg blij
waren met deze aanschaf en heeft mede namens de ouders en de leerlingen van Witkrans en
Cambridge alle deelnemers aan de Fietste meetocht hartelijk bedankt voor hun bijdrage.
Gilde St.Leonardus en Scouting Beek en Donk
Zaterdag 17 september
Jubilarissen bij gilde Onze Lieve Vrouw Aarle-Rixtel
Op zaterdag 17 september vieren we tijdens onze jaarlijkse teerdag, dat
Joop Kester 50 jaar en Rik van de Ven 25 jaar lid zijn van het gilde.
U bent van Harte welkom op de receptie van 19:00 tot 20:30 uur in het
gildepaviljoen aan de Torenakkerweg in Aarle-Rixtel.
Koning Geert-Jan van Rixtel
Laarbeekkoning Jan Rovers

Zondag 18 september vendelgroet Geert-Jan Fzn en Dorothe.
Correctie vergeten vendelgroet i.v.m. 25 jarig huwelijk 2015.
Bijeenkomst 11:00 uur bij Geert-Jan Bzn.
Vrijdag 23 september overlijden gildebroeder Frans Konings.
Zondag 25 september
Jubilarissen bij gilde sint Antonius Beek
Dit jaar viert ons gilde dat het 60 jaar geleden is dat
Harrie Vermeulen en Christ Verhoeven lid van het Sint
Antoniusgilde Beek zijn geworden.
Ook zijn Frans Panhuijzen, Joshy Gevers en Alexander Jonkers dit jaar 25 jaar lid.
U bent van harte welkom op de receptie die gehouden wordt op zondag 25
september, van 15.00 tot 16.30 uur in de schietaccommodatie ’t Wipke,
Zwinkelweg 6 Beek en Donk
Geert-Jan Bzn Jan Rovers Andre Mario en Huub.
Woensdag 28 september bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Harrie van Dijk om 20:30 uur.
Is gewijzigd in een bijeenkomst op ’t Wipke met alle gildebroeders i.v.m. de voorbereidingen van de
afscheidsviering van Gildebroeder Frans Konings.
Donderdag 29 september afscheidsviering Gildebroeder Frans Konings.

In memoriam Gildebroeder Frans Konings 1946 – 2016.
Op vrijdag 23 september werd ons gilde St. Leonardus opnieuw
geconfronteerd met het overlijden van een van haar gildebroeders: Frans
Konings. Nog maar amper 70 jaar oud moest hij de lange strijd tegen een
ongeneeslijke ziekte opgeven.
Wij verliezen in hem een actief lid met een grote betrokkenheid en een
warm hart voor het gilde. Al vanaf 1976 is Frans aan ons gilde verbonden en
zou hij dit jaar zijn 40-jarig jubileum gaan vieren. Hij begon al meteen als

standaardrijder om vervolgens in 1994 deel te nemen aan het bestuur standaardrijden kring Peelland en
vanaf 2002 bestuurslid van het standaardcommissie van de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden. De functie standaardrijder heeft hij na 30 jaar overgedragen aan zijn zoon Han. Ook
was hij 6 jaar commandant van ons gilde en in 1977/1978 heeft hij zich tot koning geschoten van ons gilde.
Helaas heeft hij zijn 40-jarig jubileum niet meer mogen vieren. We zullen hem in
ons gilde erg missen.
Op de eerste plaats gaan onze gedachten uit naar zijn vrouw Paula en zijn kinderen
en kleinkinderen. Moge de mooie herinneringen aan
hem een troost zijn voor de leegte die hij achterlaat.
Maar ook wij verliezen in hem een gildebroeder met
gevoel voor traditie, voor eenvoud, voor saamhorigheid
binnen onze groep. Trouw, broederschap en
dienstbaarheid stonden bij hem hoog in het vaandel
geschreven.
Op donderdag 29 september zullen we hem in een
plechtige viering, voorgegaan door onze gildeheer
Franklin De Coninck, met gilde-eer afscheid van hem
nemen.
Frans, rust zacht en moge St. Leonardus, onze
schutspatroon, jou genadig zijn.
Gildebroeders van het gilde St. Leonardus Beek en Donk

Zondag 2 oktober kringkampioenschappen Brabantswipschieten
Organisatie O.L.V. Aarle Rixtel. Aanvang 12:00 uur. Locatie Aarle Rixtel OLV.

Viertal Gilde Sint Leonardus kringkampioen
Op zondag 2 oktober werd er een kringwedstrijd en
het kringkampioenschap gehouden op het Jan van
Dooren paviljoen bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde
in Aarle-Rixtel.
Bij de kringwedstrijd werd Henk van der Velden 2e
op het onderdeel Personeel en Mario van den Elsen
wist daar de 6e prijs te veroveren. Gerard van der
Linden werd reservekampioen.
Puistprijzen gingen naar Tonnie vd Rijt, Jan Gevers,
Tonnie vd Rijt en Joop Kester.
Verder werd er ook nog geschoten voor de
Kringkampioenschappen. Hieraan mogen alleen
deelnemers meedoen die afgelopen seizoen 1e of 2e
zijn geworden op een bepaald onderdeel.
Bij deze wedstrijd deed het Sint Leonardusgulde het
uitermate goed en werd kringkampioen op het
onderdeel viertal met schutters Huub van den Heuvel, Jan Rovers, Geert-Jan van Rixtel en Mario van den
Elsen.

Woensdag 5 oktober twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Zaterdag 8 oktober hoofdliedendag in Hertogen Bosch.
Opgeven bij Jan Rovers , uitnodiging en programma is bij jan Rovers
Aanwezig ( van L naar R.) Tijn van der Bruggen, Geert-Jan van Rixtel
Bzn. Andre van Nunen en Jan Rovers

.

Zondag 23 oktober / november is de afsluitingswedstrijd voor de zaterdag competitie.
Aanvang 13:00 uur locatie Gilde paviljoen Jan van Doorn Aarle Rixtel met BBQ.
Woensdag 28 oktober bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Harrie van Dijk om 20:30 uur.
Woensdag 2 november twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst op ‘t Wipke 20:30 uur.

Aankondiging Leonardusviering 6 November 2016
Eucharistieviering Patroonsfeest St. Leonardus 6 november 2016 11:00 uur in de H.Michaëlkerk in Beek.
Het gilde St. Leonardus viert met de
parochiegemeenschap van Beek en Donk op
zondag 6 november 2016 om 11.00 uur het feest
van zijn patroon. Deze plechtige viering vindt
plaats in de H.Michaëlkerk in Beek en wordt
voorgegaan door pastoor Jos Verbraeken en
diaken-gildepastor Franklin De Coninck. De
muzikale ondersteuning wordt verzorgd door
het St. Leonarduskoor, onder leiding van de
dirigente Mevrouw Y.Vos en organiste Mevrouw
A. Werners.
Sint Leonardus is niet alleen de patroon van ons gilde maar ook heel speciaal van de parochie Donk waar
de Leonarduskerk naar hem is genoemd. Natuurlijk hadden wij deze viering graag gehouden in onze
mooie en vertrouwde Leonarduskerk, maar die is in januari 2013 onttrokken aan de eredienst. Wij hopen
dat ondanks de sluiting van de Leonarduskerk toch veel parochianen uit Beek en Donk deze viering zullen
bijwonen. U bent van harte welkom.
De viering van Leonardus heeft zich in de loop van meer dan duizend jaar over heel Europa verspreid.
Ook op De Donk wordt Leonardus al honderden jaren vereerd en aangeroepen. De aan hem toegewijde
kapel op De Donk in 1422 trok veel pelgrims om de machtige patroon aan te roepen. Helaas verdween de
oude kapel, maar de gildebroeders van het Leonardusgilde hebben in 1979 een nieuwe kapel gebouwd aan
de Goorloop. Dus Leonardus blijft toch op De Donk
De echte feestdag van Leonardus is op 6 november, de sterfdag van onze patroon. Echter onze teerdag, die
gekoppeld is aan deze dag, vieren wij op vrijdag 4 november. Deze dag begint met een gebedsdienst in
onze leonardus kapel aan de Goorloop. Achtereenvolgens zullen wij een vendelgroet brengen bij het
zorgcentrum de regt, De Nieuwe Werf en bij het gemeenthuis voor B&W. Een verslag hiervan zult u
kunnen lezen in de mooilaarbeek krant van volgende week

Vrijdag 4 november vieren we de patroons dag Sint Leonardus.
Programma Teerdag.
8.30 uur Samenkomst van de Gildebroeders bij ’t Huukske, koffie.
9.00 uur Gebedsdienst in de Leonarduskapel.
Voorgegaan door Gildeheer Franklin De Coninck.
9.30 uur Vendelgroet voor Gildeheer Franklin De Coninck en voor de
Heer Ties 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)
13.00 uur (Vendelgroet voor onze Gastheer en Gastvrouw,
13:30 uur Brabantse Koffietafel. Daarna gezellig samen zijn.
Organisatie middagprogramma in handen van Cees Huijbregts Mario en Jan Rovers. Duurt tot
17:00 uur.
18.30 uur Worden de Gildebroeders en Gildezusters verwacht bij ’t Huukske.
avondprogramma nog te bepalen..

Zaterdag 5 november najaarsvergadering kring Peelland gilde
Te Vlierden in de handboogdoelen van Rozenjacht Hogezijdeweg 118 a ,
Aanvang 19:00 uur. Jan Rovers, Jan Huijbers en Geert-Jan Fzn, Bzn. ??
Zondag 6 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.

Patroonsdag 2016
Sfeervolle en gezellige teerdag van het St. Leonardusgilde.
Vrijdag 4 november 2016 heeft het Gilde
St. Leonardus haar patroonsfeest gevierd.
De feestdag begon met een gebedsdienst in
onze kapel, voorgegaan door onze
gildeheer Franklin De Coninck. In zijn
overweging spoort hij ons aan elkaar
positief te benaderen zoals Jezus ook heel
veel goeds in ons ziet. Wij zullen ervan
opknappen, betere mensen van worden
voor elkaar, voor de samenleving, de
wereld.
Na deze gebedsviering werd een
vendelgroet gebracht aan onze gildeheer
voor de samenstelling van diverse

gebedsdiensten in de loop van het jaar en aan Ties v.d. Velden
die weer een heel jaar er voor had gezorgd dat onze kapel en
de omgeving er keurig uitziet.
Hierna volgden nog enkele vendelgroeten bij het
verzorgingscentrum De Regt, bij de Nieuwe werf, waar we met
allerlei instrumenten heel feestelijk werden ontvangen, bij het

gemeentehuis waar vooraf aan de vendelgroet de eed van trouw aan het
wereldlijk gezag werd afgelegd. In een mooie toespraak liet onze
burgemeester al meteen blijken dat hij goed op de hoogte was van ons
gildewezen. Tenslotte werd nog een vendelgroet gebracht aan onze
gastheer en gastvrouw Jos en Cobie, die hierna voor een heerlijke
Brabantse koffietafel hadden gezorgd.
Na de koffietafel vertrokken we naar Helmond voor een excursie in de
fabriek van Huijbregts Groep.
Het enorm bedrijf mengt op hoogstaand niveau poedergrondstoffen voor
de levensmiddelen-industrie. Commercieel Director Hein Hamelijnck
heeft de rondleiding verzorgd en heeft ons een duidelijk inzicht gegeven
in de snelheid, betrouwbaarheid en de kwaliteit van het veelgevraagd
product.
Deze feestelijke dag werd afgesloten met een heerlijk diner.

Tijdens de maaltijd werd aandacht geschonken aan een drietal
jubilarissen t.w. Piet Rovers, Theo Vermeulen en Jan Rovers, die
alle drie 40 jaar lid zijn van ons gilde. Voor hun geweldige inzet
voor ons gilde werden zij door de voorzitter Geert-Jan van Rixtel
Bzn onderscheiden met een zilveren schild. En de dames
ontvingen een mooie bos bloemen. Maar ook aan onze
gildebroeder Frans Konings werd gedacht. Ook hij was 40 jaar
bij ons gilde maar is helaas ruim een maand geleden overleden.
Daarom ontving ook Paula Konings een zilveren schild met een
bos bloemen. Tijdens het diner werden wij nog verrast met een
optreden van Tonny van de Graft, die samen met zijn zoon Bart
een aantal liedjes zong uit zijn bekend repertoire.

Maar ook onze parochie heeft met een plechtige
Eucharistieviering aandacht geschonken aan het patroonsfeest
van de H. Leonardus. Het Dameskoor van St. Leonardus
verzorgde de gezangen en begon met het lied: ´t Kapelleke. In
zijn overweging zette onze gildeheer ons op scherp door met
het verhaal van de barmhartige Samaritaan ons te wijzen op
de zorg voor onze naasten als voor onszelf.
Na de Eucharistieviering werd nog de eed van trouw afgelegd
aan het kerkelijk gezag, gevolgd door een vendelgroet.
Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Maandag 7 november receptie Sint Willibrordus Bakel.
Jos de Groot en Toon Jacobs. 40 jaar gildebroeder.
Jan Rovers en Geert-Jan Bzn.

Zaterdag 19 november van 19:00 tot 21:00 uur.
Receptie Gilde onze lieve vrouw van de zeven
weeën Lierop.

Het viertal schutters, Angel van Moorsel, Ad Vlemmix,
Johan Vlemmix en Paul Sanders zijn op 22 mei 2016
Nederlands Kampioen Vrije Hand geworden.
Tevens is Ad Vlemmix Nederlands Kampioen Vrije Hand
individueel geworden en heeft Angel van Moorsel het
koningskruis behaald.
Het gilde bied hen een receptie aan op zaterdag
19 november van 19.00 uur tot 21.00 uur in ons gildehuis,
café- zaal Nelly van Oosterhout, aan de Van Dongenstraat
in Lierop.

Zaterdag 26 november receptie Sint Catharina Helmond.
Jan Rovers en Geert-Jan Bzn.

Huldiging jubilarissen (Jan Verspaget, Eef Luyben
en Ted Hegeman) en de presentatie van de nieuwe
uniformen voor de tamboers en vendeliers. Oudkoning Maarten Janssen gaat zijn zilveren
koningsschild overhandigen. Het is te doen in de
Gaviolizaal in Helmond

Maandag 28 november ledenvergadering KNTS.
Locatie ’t Vrijthof te Oirschot, aanvang 20:00 uur. Jan Rovers
Dinsdag 29 november her certificering van schietterrein ’t Wipke.
Jan Rovers Gilde Sint Leonardus en Bert van Kaathoven van het Gilde Sint
Antonius.
Woensdag 30 november bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur.
Woensdag 7 december twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Zaterdag 10 december ophangen kerstverlichting kapel.
Mario, Andre, Jan Rovers, Harrie, Theo en Geert-Jan Bzn.
Kerststukje van Maria Huijbers.

Kofiie van Theo en tompoezen van Harrie,

Woensdag 21 december start renovatie buitenterrein schietterrein ’t Wipke.
De werkers waren 's Piet Swinkels, Huub v.d. Bergh, Frans
Panhuizen, Bert van Kaathoven, Jan Rovers, Mario v.d Elsen, Jan Huijbers,
Willie van der Heijden, Tijn van der Bruggen en Frans Verhoeven & Toon de
Groot verzorgden de koffie.

Woensdag 28 december bestuursvergadering. (Verplaatsen 1 week naar voren 21 december.)
Bijeenkomst bij Jan Huijbers om 20:30 uur.
Kerstkaart 2016

Einde van het Gildejaar 2016.

