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Donderdag  2 januari nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek. 

Bijeenkomst om 18:50 uur bij Andre, aanvang receptie 19:00 uur.  
Jan Rovers, Andre van Nunen, Maro van den Elsen  en  Geert-Jan van Rixtel 

Bzn.en ??? 

 

Vrijdag 3 januari nieuwjaarsbijeenkomst.  

Voorbereidingen door Jan Rovers en Mario. 

Bijeenkomst op ’t Wipke aanvang 19:00 uur tot 22:00 uur 

“In de middag wordt alles voorbereidt door : Jan Rovers, Jan Rooijakkers, Harrie van Dijk, Theo Vermeulen, 
Andre van Nunen en Geert-Jan van Rixtel Bzn., bijeenkomst 13:00 uur.” 
        

          
 

 

Zaterdag 4 januari weghalen kerstverlichting  

(ster en Krans) bij de Leonarduskapel. 

Mario van de Elsen. 

 

Zondag  12 januari vergadering stichting Goede Doelen Laarbeek. 

Bij Joost  aanvang 10:00 uur. 
Joost, Jos, Cees,  Tijn en G-J Bzn  

 

Zondag  12 januari schuttersvergadering kring,  

Lokatie  Bij het gilde St. Antonius Abt, in de “Geseldonk” te Mierlo-Hout. 

 Aanvang 10:00 uur.  . 

Jan Rovers,  Mario en Geert-Jan Bzn. 

 

Dinsdag 14 januari Hoofdmannen bijeenkomst i.v.m. Laarbeekskoningschieten .  

Gilde Sint Margaretha Aarle Rixtel. 

Bijeenkomst 20:00 uur bij schietterrein  

Jan Rovers, Andre Harrie  en Geert-Jan van Rixtel Bzn, Fzn. 
Gilde Coördinator Frans Biemans. 

Gilde Sint Antonius, Gilde OLV Aarle-Rixtel Gilde Sint Margaretha Aarle –Rixtel en Gilde Sint Servatius 

Lieshout. 

 

Woensdag xx januari  informatie avond voor dodenherdenking in het gemeentehuis. 

Aanvang 17:00 uur G-J Bzn Mario en  Jan Rovers 

 

Dinsdag xx januari  kascontrole. 

Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur. ?? en ??.  

 

Zaterdag 18 januari receptie Gilde Sint Servatius  
Om 18.30 uur in het Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lieshout, met een feestelijke opening van de tentoonstelling “600 

jaar Sint Servatius Gilde”. 

Aansluitend vendelgroet door de 4 overige Laarbeekse Gilden. 

Delegatie van Het Gilde Sint Leonardus met o,a, tamboers en vendeliers. 

 
Zondag 19 januari receptie Gilde Sint Servatius  

Om 10.00 uur is er een H. Misin de Sint Servatiuskerk, Burgemeester van den Heuvelstraat 4 te Lieshout, ter 
gelegenheid van het 600-jarig bestaan van het Gilde Sint Servatius. 



Delegatie Gilde Sint Leonardus. 
 

Zondag 19 januari vendeliersvergadering kring,  

Café zaal "Bij van Dijk".DORPSTRAAT 18. tegenover de kerk in Aarle-Rixtel en begint om 10:30 
 Tijn, Theo, John  

 

Zaterdag 25 januari jaarvergadering Gilde Sint Leonardus,  

Bijeenkomst 13:00 uur op schietterrein ‘t Wipke 

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. 

 

Jaarvergadering Gilde St. Leonardus  
 
Zaterdagmiddag jl. 25 januari 2020 hield het gilde St. 

Leonardus haar jaarvergadering. Maar liefst 20 agendapunten 

passeerden de revue. Een hele middag van 13.00 – 18.00 uur 
vergaderen. Kan dat wel? Ja bij het gilde St. Leonardus is dat 

mogelijk. Met koffie- en gebak en een biertje ging het met een 

snelvaart door de agenda.  

Maar eerst nodigde de traditie ons uit voor een gebedsviering in 

onze Leonarduskapel. Onze gildeheer Franklin De Coninck 

ging voor in deze viering en sprak de verwachting uit dat ons 

overleg, gezien de agenda die is opgesteld, wel nieuwe 

inspiratie zal brengen in een open gesprek over de toekomst van 

ons gilde. Maar zover is het nog niet gekomen. 

Na deze korte maar mooie gebedsviering trokken we weer naar 

ons schietterrein ’t Wipke om aan de vergadering te beginnen.  

Bij enkele agendapunten werd wat langer stil gestaan. Een belangrijk punt was de herverkiezing van onze 
voorzitter en commandant. Met algemene stemmen en een warm applaus werden Geert-Jan (Bzn) en Jan 

Rooyakkers herkozen voor een periode van 4 jaar. 

En omdat Mari van den Elsen het afgelopen jaar zich tot koning en keizer heeft geschoten werden voorstellen 

gedaan voor de aanschaf van de keizersketen. Ook de viering van het  600-jarig bestaan werd besproken, 

waarvoor een commissie is ingesteld. 

Een levendig gesprek ontstond rond het agendapunt met betrekking tot het toelaten van dames binnen het St. 

Leonardusgilde. De meningen hierover waren erg verdeeld en ondanks de vele 

goede argumenten voor toelating was het onmogelijk hierover al een definitief 

besluit te nemen. In de komende tijd zal hierover nog vaak worden 

gediscussieerd. 

Na de rondvraag kon de voorzitter om 18.00 uur deze vergadering sluiten met 
de Christelijke groet en was het wachten op de gildezusters voor een 

gezamenlijke Brabantse koffietafel.  
In verband met zijn 25-jarig lidmaatschap van het Gilde St. Leonardus werd 

door de voorzitter bij Huub van de Heuvel een zilveren Leonardus opgespeld en 

werd hij hartelijk bedankt voor zijn trouwe inzet bij het gilde, vooral met 

betrekking tot het beoordelen en het aanleveren van zilver.  Maar ook zijn 

vrouw Truus deelde in de feestvreugde. Zij heeft in al die jaren als gildezuster 

haar medewerking gegeven aan de organisatie van diverse gilde-activiteiten. 

Daarom werd zij in de hulde betrokken en ontving zij uit handen van de 

voorzitter een mooie bos bloemen. En rond de klok van tien kon deze 

jaarvergadering succesvol worden afgesloten. 
 

Gilde St. Leonardus Beek en Donk 

 

Zondag  26 januari tamboersvergadering kring,  

Locatie  Schietterrein ’t Wipke Beek en Donk .10:30 uur. 

G-J Bzn, Fzn en Andre. Jan Rovers namens de schiet commissie  

 

Woensdag 29 januari bestuursvergadering. 

Bijeenkomst bij   Jan Rovers 20:30 uur. 



 

Zaterdag 1 februari vendelgroet voor Gildezuster Riek 

van der Heijden.  

Bijeenkomst 14:00 uur bij de brandweerkazerne. We 

vertrekken 14:05 richting het theehuis in de muziek-tuin. 

Vendelgroet 14:15 uur. 

 

Riek van der Heiden 80 jaar . 
 

Zaterdag 1 februari demonteren overige 

kerstverlichting kapel. 

Mario.  

 

Woensdag 5 februari twee maandelijkse bijeenkomst. 

Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 

 

 

 

Zondag 9 februari overlijden Ria van der Velden, Vrouw van de kapelbeheerder Ties. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 26 februari bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij  Harry van Dijk  20:30 uur. 

 

Woensdag 4 maart twee maandelijkse vergadering. 

Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. In verband met de verbouwing op ’t Wipke was de bijeenkomst bij John 

Verhoeven. 

 

Woensdag xx maart Bejaarden koning Peelland Gilde St. Servatius Lieshout 

 

Vrijdag 6 maart bijeenkomst Goede Doelen, Fietste mee. 

Bijeenkomst 20:00 uur bij Heidi de Louw 

Tijn G-J Bzn Heidi de Louw en  en Joris Coolen.   

 

Zaterdag 7  maart 2014 kringvoorjaarsvergadering te   

Aanvang 10:00 uur Gilde Sint Hubertus Liessel.t 

Jan Rovers Geert-Jan Fzn en Bzn.  

 

Zondag xx maart vergadering zaterdag competitie 

Bijeenkomst :   Schietterrein ‘t Wipke 10:00 uur 

Schutters Aarle Rixtel en Beek en Donk(Jan Rovers, Mario van de Elsen 

Huub van de Heuvel en Geert-Jan Bzn.. Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 13 en Zaterdag 14 maart NL doet Leonardus kapel  / of op ’t Wipke. 

Deelname Jan Rovers Willie en Mario  Foto’s en Film Tonnie  

Activiteiten onderhoud/ verbouwing  op ’t Wipke. 

 

Gedeeltelijk geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

Woensdag 11 maart wordt de grond geëgaliseerd en het plastic, piepschuim en ijzermatten geplaatst. Je kunt 

terecht vanaf 09:00 uur. 

 

Vrijdag 13 maart komt het beton, dit wordt m.b.v. een pomp naar het clubgebouw gepompt. Dus er hoeft niet 
met kruiwagens gewerkt te worden. Mocht je tijd hebben er moet nog meer gebeuren zoals het plaatsen van de 

tegels rondom het toiletgebouw. 

De beton komt vrijdag 13 maart om 07:30 uur dus dan zijn er al mensen aanwezig. 

 

Zaterdag 14 maart gaan we verder met o.a. het plaatsen van de tegels rondom het toiletgebouw vanaf 10:00 uur. 

Geannuleerd i.v.m. Coronavirus 
Kun je in de ochtend niet toon dan je belangstelling in de middag. We moeten toch aanwezig zijn i.v.m. het 

bezoek van NL doet. We hebben volop begrip als mensen niet kunnen helpen door lichamelijke beperkingen 

maar je belangstelling tonen is ook heel belangrijk. Er is altijd wel iets te doen zoals koffie zetten en foto’s 

maken. 

 
Zaterdag 28 maart houden we een grote schoonmaak vanaf 09:00 uur. Graag met zoveel mogelijk aanwezig om 

alles van binnen en van buiten schoon te maken. Alles zoals als tafels stoelen wanden vloeren plafond kasten van 

binnen en van buiten moeten schoon gemaakt worden. Verder gaat het servies de vaatwasser in. 

Geannuleerd i.v.m. Coronavirus 
Natuurlijk zijn Gildezusters ook van harte welkom. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindresultaat na de 

verbouwing  

Van ‘t Wipke  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XX Maart Vergadering stichting Beek en Donks schiet accommodatie. 

Bijeenkomst op ‘t Wipke   10:00 uur. 

Jan R, , Mario, Geert-Jan Bzn Fzn , Andre en Harrie. 

Gilde Sint Antonius. Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

  

 

Maandag xx maart  Jaarvergadering KNTS te Oirschot. 
Aanvang 20:00 uur Jan Rovers Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

 

Woensdag 25 maart bestuursvergadering. 

Bijeenkomst bij Mario van den Elsen  om 20:30 uur.  Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

 

Donderdag 26 maart bijeenkomst dodenherdenking voorbespreking. 

Bijeenkomst gemeentehuis 19:30 uur. Mario & Geert-Jan Bzn.  Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

Woensdag 1 april twee maandelijkse bijeenkomst.  

Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

 

Woensdag xx april bijeenkomst Goede Doelen, Fietste mee. Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

Bijeenkomst 20:00 uur bij Cees 
Cees, Tijn G-J Bzn Jos van der Kamp en Joris Coolen.  P verzoek Leon i.v.m. oversteekhulp.  

 

Zondag 26 april Installatie Mario van de Elsen, Keizer van het Gilde Sint leonardus.  

Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

Uitnodiging : 

Beste  

Op zaterdag 7 september 2019 werd Mario van den Elsen voor de derde keer achter elkaar en voor de vijfde 

keer in zijn leven koning van het Gilde Sint leonardus. 

De afgelopen maanden hebben we de voorbereidingen getroffen om een keizersketen te ontwerpen en deze zal de 

komende maand in ons bezit zijn. 
Nu wordt het dus tijd om onze Koning Mario te installeren als keizer van het Gilde Sint leonardus. 

Wij willen U daarom van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. 

De installatie zal plaats vinden op zondag 19 april 2020 op ons schietterrein ’t Wipke Zwinkelweg 6 te Beek en 

Donk. 

U bent welkom vanaf 14:00 uur en het officiële deel zal plaats vinden om 15:00 uur. Hierna maken we er nog 

een gezellig feestje van tot omstreeks 18:00 uur. 

De Leonarduskapel op de Donck 
( Ingezonden voor de Gildetrom april 2020 ) 

De verering van de heilige Leonardus op de Donk vond oorspronkelijk 

plaats in de Leonarduskapel, die in 1422 werd gesticht door Gooswijn Model 

van der Donck, schepen van \'s-Hertogenbosch. De kapel heeft vermoedelijk 

gestaan dicht bij de kruising Kapelstraat, Oude Bemmerstraat te Beek en 

Donk, schuin tegenover de oude jongensschool. 

Er bestaat nog een stichtingsakte van de heilige Leonarduskapel. Het 

perkament is in het bezit van de parochie en wordt bewaard bij de 

Heemkundekring in Beek en Donk. 



In 1979 bouwden de gildebroeders van het Gilde 

Sint Leonardus op verzoek van Gildepastor Theo 

van Rossum een nieuwe kapel aan de Goorloop, 

kruising Lage Heesweg-Kapelstraat.  Het Gilde Sint 

Leonardus houdt hier met regelmaat een 

gebedsdienst, voorgegaan door Gildeheer Franklin 

De Coninck. Deze gebedsdiensten vinden o.a. plaats 

voorafgaande aan de jaarvergadering, 

kermisactiviteiten zoals het koningsschieten, de 

patroondag op 6 november en de Donckse Wij-ing.  

Deze Donckse Wij-ing betreft een gebedsdienst bij 

de Leonarduskapel in de openlucht. In de jaren 

1700 werd dit gedaan bij de voorgaande 

Leonarduskapel en wel op 28 juli (de dag van de 

\'Donkse Wij-ing\').\"Wij-ing\" slaat op de wijding 

van een kerk of kapel, die in de Rooms Katholieke traditie een belangrijke gebeurtenis is. Door zalving 

met heilige olie (Chrisma) wordt een gebouw aan God toegewijd en voor de eredienst bestemd. Vele 

generaties was de jaarlijkse herdenking van de wijding van de Middeleeuwse Leonarduskapel een groot 

feest voor de bewoners van de Donck. De oude Leonarduskapel verdween, maar is thans herbouwd. Dus 

werd het tijd om het feest van de \"Donckse Wij-ing\" in ere te herstellen. Het gilde Sint Leonardus is hier 

weer mee begonnen op 3 juni 2012. Het Gilde --wilde de verering van Sint Leonardus, een van de grote 

Europese heiligen, weer nieuw leven inblazen. De wijdingsdatum, 28 juli is minder geschikt voor de 

gebedsdienst i.v.m. de vakanties. 

De bedoeling is dat deze activiteit jaarlijks plaats gaat vinden op een laatste zondag in mei of de eerste 

zondag in juni. Dit is mede afhankelijk van de data van 

Pinksteren en Hemelvaart en eventuele gildefeesten. Dit 

jaar was de Donckse Wij-ing gepland op zondag 23 mei 

maar kan i.v.m. het coronavirus niet plaatsvinden. Maar 

de planning voor het komende jaar is 30 mei 2021.  

De Leonarduskapel wordt over het algemeen veel bezocht 

en er worden veel kaarsjes aangestoken en daarnaast ook 

nog met regelmaat een noveenkaars. Maar op dit moment 

is het bezoek groter dan anders. Elke dag branden er 

diverse nieuwe kaarsjes. Blijkbaar zoeken veel mensen 

steun bij de Heilige Leonardus. Het Gilde Sint Leonardus 

heeft ook contact met Saint Léonard de Noblat, een plaats 

in de buurt van Limoges in Frankrijk, waar Leonardus 

heeft geleefd en is begraven. Twee weken terug ontvingen 

we van hen een bericht met de volgende tekst:” De epidemie van het Coronavirus is over de hele wereld 

wijd verbreid en we pakken het samen aan. Eind 

maart blijven 3 miljard mensen thuis. Alle landen 

mobiliseren het medisch personeel en de medische 

middelen. De prioriteit voor de economie ligt bij 

het produceren van de middelen, die nodig zijn 

voor de vitale behoeften van de bevolking” 

We hebben gemeen, dat we de naam Saint Léonard 

dragen, een eenzame evangelist uit de 6e eeuw, die 

ons 2 belangrijke lessen heeft gegeven: het afstand 

doen van macht en rijkdom en de steun aan 

gevangenen en slachtoffers. 

Mogen deze waarden ons inspireren in deze tijd 

van thuisblijven of dienstbaarheid aan anderen. 

Laten we samen deze moeilijke momenten 

doorstaan en hopen voor de toekomst. 

Gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus Beek en Donk 



Zondag 26  april Laarbeekskoningschieten in Aarle-Rixtel  Gilde Sint Margaretha.  

Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

Verder informatie volgt nog 

Vergeet je legitimatie niet 

                                                                                                        

Maandag 27 april Koningsdag.  Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

Verder informatie volgt nog 

 (Open markt op het heuvelplein 11:30  bijeenkomst bij het anker. 11:45 
vertrek naar het Heuvelplein. ) Nog te bepalen. 

In 2020 is de aubade van de personen met koninklijke onderscheiding in 't 

Anker in Beek en Donk. Hier worden dus het Gilde Sint Antonius en Gilde 

Sint leonardus verwacht. 

 

Woensdag 29 april bestuursvergadering.   

Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

Bijeenkomst bij Andre van Nunen  Om 20:30 uur. 

 

Maandag 4 mei dodenherdenking & Dinsdag 5 mei         

bevrijdingsdag. 

Verder informatie volgt nog 

Bijeenkomst +/- 18:30uur bij brandweer / gemeentehuis.  

Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 
 

     

 

 

4 mei 

dodenherdenking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Bevrijdingsdag  

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Monument bij het 

gemeentehuis  



 

Woensdag 6 mei twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 

Bijeenkomst +/- 18:30uur bij brandweer / gemeentehuis.  

Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 
Zondag 10 mei App-je uit Gittelde van Sandra.  
Klaus en Ushi hebben bloemen geplaatst en het plantsoen aangepast rondom 

onze vriendenboom in Gittelde.  

 

 

 

Donckse Wij-ing, openlucht Eucharistieviering bij de Sint 

Leonarduskapel. 
 

Openlucht Eucharistieviering 24 mei 10:00 uur. Geannuleerd i.v.m. 

Coronavirus  

 

 Feest van de Donckse Wij-ing. 

 Eucharistieviering in de open lucht aan de Goorloop, hoek Kapelstraat-Lage Heesweg 

 Beek en Donk, Zondag 24 mei 2020. 

 Aanvang 10:00 uur. 

 
Op zondagmorgen 24 mei a.s. om 10.00 uur wordt een openluchtviering gehouden bij de Sint Leonarduskapel 

aan de Goorloop (hoek Kapelstraat-Lage Heesweg) 

Dit jaar is het een Eucharistieviering, voorgegaan door Pastoor Geoffrey de Jong en diaken/gildeheer Franklin 

De Coninck. Het is een sfeervol samenzijn van gildebroeders, 

gildezusters, vrienden en buurtgenoten, vereerders van St. 

Leonardus uit Beek en Donk en wijde omgeving. Deze 
feestelijke viering voert ons meer dan duizend jaren terug toen 

De Donck  

een belangrijke bedevaartplaats was van de H. Leonardus, de 

patroon van onze gesloten Leonarduskerk en de patroon van 

ons gilde. In de loop der jaren is de verering van de H. 

Leonardus over heel Europa verspreid.. 

 

De Eucharistieviering wordt opgeluisterd door de dames van 

het Leonarduskoor o.l.v. Jolanda Vos met orgelbegeleiding van Tony Werners’. 

 

Mogelijkheid voor een misintentie € 10,- Info@gildesintleonardus.nl of secretariaat 0492-463005. 
 

Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats breng dan zelf een tuinstoel of klapstoel mee. 

 

 
 

Wij hopen u op de Donckse Wij-ing te mogen ontvangen. 

Gildebroeders van het gilde St. Leonardus Donck. 
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Gepland Artikel Mooilaarbeekkrant.voor de Donckse Wij-ing. 

 

Feest van de Donckse Wij-ing    Eucharistieviering in de openlucht. 

 

Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

Op zondagmorgen 24 mei a.s. om 10.00 uur wordt een openluchtmis gehouden bij de St. Leonarduskapel 

aan de Goorloop (hoek Kapelstraat-Lage Heesweg) 

Dit jaar is het een Eucharistieviering, voorgegaan door pastoor Geoffrey de Jong  en diaken/ gildeheer Franklin 

De Coninck. Het is een sfeervol samenzijn van gildebroeders, gildezusters, vrienden en buurtgenoten en 
vereerders  van St. Leonardus uit Beek en Donk en verre omgeving. 

Deze feestelijke viering  voert ons terug toen De Donck vanaf 1422 een belangrijke bedevaartsplaats was van de 

H. Leonardus, de patroon van de gesloten Leonarduskerk en de patroon van ons gilde. 

In de loop der jaren is de verering van de H. Leonardus over heel Europa verspreid. 

De Eucharistieviering wordt opgeluisterd door de dames van het Leonarduskoor o.l.v. dirigent Jolanda Vos met 

orgelbegeleiding van Tony Werners. 

Voor vele generaties was de jaarlijkse herdenking van de wijding van de kerk of kapel een groot feest. Als gilde 

van St Leonardus willen wij de verering van onze patroon, één 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 nr. 0492-463005  En wilt u verzekerd zijn van een 

zitplaats, breng dan een klapstoel mee. 
Graag tot zondag 26 mei om 10.00 uur aan de Goorloop. 

Gilde St.Leonardus Beek en Donk 

 

Zaterdag 23 mei opruimen en klaarzetten i.v.m. Donckse Wij-ing.  

13:00 uur bij de leonarduskapel    info en invulling zie draaiboek. 

 

Zondag 24 mei Donckse Wijing.   Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

Info en invulling zie draaiboek. 

Opbouwen +/- 07:00 uur. 

Aanvang gebedsdienst +/- 10:00 uur 
 

 

Zondag 24 mei vrienden middag Gilde Sint Leonardus.    Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

Organisatie in handen van Andre Mario en Ine.. 

 

 

 

Feestmiddag VRIENDEN VAN 24 mei 2020  Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

Feestmiddag VRIENDEN VAN het Gilde Sint leonardus, zondag 24 mei 2019 op schietterrein ’t Wipke. 

De bedoeling is dat dit een jaarlijks terugkomend evenement wordt op de laatste zondag in mei. In 2020 

zal dit dus plaatsvinden op zondagmiddag 24 mei 2020.  De laatste zondag in mei is pinksteren. 

Woensdag 27 mei bestuursvergadering.   Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

Bijeenkomst bij Geert-Jan Bzn  om 20:30 uur. 

 

Maandag 1 juni 2
e
 pinksterdag Fietste mee (leonardus gilde en Scouting)  Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

Aanvang 11:00 uur bij de scouting, verder info volgt nog. 

 

Een bedrag gesponsord aan Irene Vereijken ( €250,- ) voor deelname aan een fiets tour door Malawi. Fietsend 

doorkruisen we Malawi om de strijd tegen kind huwelijken en tienerzwangerschappen tegen te gaan. 

De deelname van Irene is uitgesteld naar 2021. 
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Woensdag 3 juni twee maandelijkse bijeenkomst.  
Bijeenkomst op ‘t Wipke om 20:30 uur. 

 

13 juni overlijden Riny Janssens   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 21 juni klein Gildefeest Gilde Sint Servatius te Lieshout. Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

Aanvang: info volgt. 

 

Woensdag 24 juni bestuursvergadering. 

Bijeenkomst op ’t Wipke. 20:30 uur. Voor de eerste keer na de Corona crisis. 

Mario, Jan Andre, Harrie G-J Fzn en Bzn. 

 

Zaterdag 27 juni bestuur barbecue, bestuur, ereleden en de gildezusters.  Geannuleerd i.v.m. Coronavirus 

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 1 juli twee maandelijkse vergadering. Wordt Vakantie bijeenkomst. 

Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 

All-in € 5,- p.p.    Aanvang 20:00 uur.  

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 4 juli Afsluiting lintjesregen in Beek en Donk.  

Bij de jaarlijkse lintjesregen, dit jaar op 25 april,  

werden er binnen Beek en Donk  4  

onderscheidingen uitgereikt en wel aan Ans van de 

Kerkhof-van Hout, Mariëtte Frijters- Klijnen, Mia 

Debeij- Gubbels, Annemie de Haas-van Dijk. 

Afgelopen vrijdag 3 juli werden de koninklijke 

onderscheidingen officieel door de burgemeester 

uitgereikt. Om het allemaal toch feestelijk af te 

kunnen sluiten werd aan de gedecoreerden en hun 

partners een lunchbuffet aangeboden op 

zaterdagmiddag 4 juli. Deze lunch was georganiseerd door de Stichting Oranje comité Beek 

en Donk en vond plaats op de schietaccommodatie van de twee Beek en Donkse Gilden. Het 

Gilde Sint Antonius, De Gruun van Beek, en het Gilde Sint Leonardus, De Rooi van de 

Donck. Aan het einde van de lunch arriveerde een delegatie van de beide gilden op het 

schietterrein en werd aan  de gedecoreerden een vendelgroet aangeboden. 

Beek en Donkse Gilden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 9 juli, op ziekenbezoek bij Mario. 

 

 

 

 

 

Zondag 12 juli Gildefeest Sint Antonius Abt. Deurne. 

Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

Woensdag 29 juli bestuursvergadering. Vakantie ?? 

Bijeenkomst bij XXXX  om 20:30 uur.   Vakantie ? Vervallen. 

 

 

 

Woensdag 5 augustus twee maandelijkse vergadering. Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 

 

 

 

 

 

Te installeren Keizer Mario van den Elsen. 
( Ingezonden 1 augustus artikel voor de Gildetrom. ) 

 
Op zaterdag 7 september 2019 werd Mario van den Elsen voor de derde keer achter 

elkaar en voor de vijfde keer in zijn leven koning van het Gilde Sint Leonardus. De 

jaren dat Mario zich tot koning schoot waren 2011, 2012, 2017, 2018 en 2019. In de 

jaren 2011 en 2012 vond het koningschieten nog plaats bij onze schutsboom aan de 

Goorloop. Echter door de aangepast regelgeving betreffende het schieten met een 

zwaar-geweer (kaliber 12) heeft het Gilde Sint Leonardus het koningschieten verplaatst naar het eigen 

schietterrein ’t Wipke en sindsdien schieten we koning met klein kaliber .22. 

 

Toen Mario zich voor de derde keer achter elkaar tot koning schoot van het Gilde Sint Leonardus, tevens 

ook nog voor de vijfde keer in zijn leven,  zou hij de titel keizer mogen dragen. Echter omdat het Gilde 

Sint Leonardus nog nooit een keizer heeft gehad, was er vooraf een afspraak gemaakt. 



Deze afspraak hield in:  mocht een gildebroeder van het Gilde Sint Leonardus zich tot keizer schieten dan 

word binnen het jaar een keizersketen ontworpen en gemaakt en zal de gildebroeder voor het eerst 

volgende koningschieten geïnstalleerd worden tot keizer. Omdat het Gilde Sint Leonardus elk jaar een 

nieuwe koning schiet zou de installatie dus ook binnen het jaar plaatsvinden.  

 

Mario is gildebroeder van het Gilde Sint leonardus vanaf 2005 en is getrouwd 

met Nellie Verhoeven. Mario is schutter en de laatste jaren, m.u.v. zijn 

koningsjaren was hij commandant. Mario komt van oorsprong uit Stiphout en 

is schilder van beroep. Eigenlijk niet is maar was, want Mario geniet al 5 jaar 

van zijn (pre) pensioen. Bij Mario blijft het niet alleen bij schilderen, ook  

verbouwen, en renoveren daar heeft hij zijn handigheid in. Wij als gilde 

kunnen daar over mee praten gezien het werk dat Mario verricht heeft bij 

onze Leonarduskapel en het clubgebouw op onze schiet accommodatie. We 

zijn hem daar dan ook heel dankbaar voor. Naast het Gilde heeft hij nog een 

grote hobby, handbal. Jaren terug was hij veldspeler, maar de laatste jaren is 

hij actief als scheidsrechter. 

 

In de laatste maanden van 2019 heeft het Gilde Sint Leonardus de voorbereidingen getroffen om een 

keizersketen te ontwerpen. Deze zou einde maart 2020 klaar zijn. De installatie van Mario zou plaats 

vinden op zondag 19 april 2020 op ons schietterrein ’t Wipke, Zwinkelweg 6 te Beek en Donk. Maar 

helaas was en is het coronavirus nog steeds de spelbreker. Zo gauw als het toelaatbaar is gaan we een 

datum plannen om Mario te installeren tot keizer. Of dit gaat lukken voor het weekeinde van de tweede 

zondag in september is nog maar de vraag. Op de zaterdag van dit weekeinde zouden we weer gaan 

koningschieten. Maar ja of dit plaats mag / kan vinden is ook nog maar de vraag. Dit zou dan voor de 

eerste keer zijn dat het Gilde Sint Leonardus niet elk jaar kan koningschiet. Maar dit is voor ons niet zo 

belangrijk, als we maar gezond blijven dan komt er vast en zeker een dag waarop wij Mario installeren 

tot keizer en wordt er ook weer een nieuwe koning geschoten bij het Gilde Sint Leonardus. 

 

Gedurende het schrijven van dit artikel zag het er naar uit, einde juni,  dat de maatregelen 

van het RIVM vanaf 1 juli weer mogelijkheden gingen bieden om de installatie op te 

pakken. Het Gilde Sint Leonardus besloot daarom om de installatie plaats te laten vinden op 

zondag 30 augustus. In het weekeinde van 28 juni hebben we de uitnodigingen gemaakt en 

klaargezet met de bedoeling deze allemaal te versturen op 1 juli. Een mooie datum als de 

regels van het RIVM ook aangepast werden. Enigszins kwam deze datum 1juli,  goed uit, 

want maandag 29 juni werd ik gebeld door Mario : “Ik lig in het ziekenhuis”. 

Een misstapje op de steiger met een glasplaat en Mario lag beneden. Mario vertelde heel 

rustig “verstuur de uitnodigingen nog maar niet want ik heb mijn linker bovenbeen 

gebroken en mijn rechterheup moet vervangen worden” Gelukkig het herstel verloopt 

voorspoedig maar de installatie zal niet kunnen plaats vinden op 30 augustus. Nu moet dit 

artikel voor 1 augustus ingestuurd worden,  dus : of en hoe het allemaal gaat verlopen kan 

ik in dit artikel niet schrijven. Maar in de volgende gildentrom ga ik er vanuit dat we een 

artikel kunnen plaatsen betreffende de installatie,  natuurlijk met een mooie foto van Mario 

(& Nellie) als Keizer van het Gilde Sint Leonardus.  

 

                                         Geert-Jan van Rixtel Bzn. 

 

Woensdag 26 augustus bestuursvergadering. Verzet naar 19 augustus. 

Bijeenkomst bij  Andre om 20:30 uur. 

 

Zaterdag 22 augustus schoonmaken Leonarduskapel. 

 

Andre en G-J Bzn. 

 

 

 

              

 

 

 

 



 

Zondag 23 Augustus Andre van Nunen  (Laarbeekoning )  aanwezig bij het OLV Gilde i.v.m. het 

koningschieten.  

Nieuwe Koning 2020 OLV Gilde Kailey Gruiters. Beperkte aanwezigheis i.v.m. het coronavirus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 30 augustus eucharistie viering pater Eustachius.  
Aanvang eucharistieviering 11:00  uur. 

In Lieshout  bijeenkomst 10:45 uur. alle 5 de gilden van Laarbeek een delegatie. 

Andre, Piet, Fzn, Bzn, Jan Rovers, Harrie en ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 2 september twee maandelijkse vergadering. 

Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 

 

Zondag 6 september 2018 NBFS toernooi geweerschieten kring Maasland  

Geannuleerd i.v.m. Coronavirus 
NBFS Kampioenschappen. Schutters 13:00 uur. 

Geen deelname door het Gilde Sint Leonardus. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lpsunWcn&id=3563FA8238C472176609F47F5C948B0A175A7A0A&thid=OIP.lpsunWcnBnnL2utx3cG25QAAAA&mediaurl=https://www.rkfranciscus.nl/nieuws/2016/20160825_eustachius.jpg&exph=300&expw=232&q=pater+eustachius+viering&simid=608016566899967499&selectedIndex=2
https://www.facebook.com/kailey.gruijters?__cft__%5b0%5d=AZV5dssdFOdk1jJrmxRYk5tvrnC7UhvHaTN1p1NkyiaLca_DQSE8zf4-hCS-ACi7T1mvFygV7FR6QRRNSEbZ7Ku_RDTaTedSxqNgfN8VuslfroFciRqI2gQ48lVO4LMOpKJpU-B51r6AhlyBf7phhldNZTi6gTwRMHvQddEgyELfiw&__tn__=-%5dK-R


 

Woensdag 9 september voorbereidingen kermis Geannuleerd i.v.m. Coronavirus 

In de ochtend schoonmaken op ’t Wipke i.v.m. de kermis. Aanvang 09:30 uur. 

 

Donderdag 10 september opruimen en opbouwen op ’t Wipke i.v.m. de kermis.  

Wie: iedereen die tijd heeft, tijdstip 19:00 uur. Geannuleerd i.v.m. Coronavirus 

 

Vrijdag 11 september opening kermis Beek en Donk, 19:00 uur.  Dit jaar Gilde Sint Leonardus.  

Geannuleerd i.v.m. Coronavirus 

Programma van het gilde Sint Leonardus zaterdag 12 september 2020. Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

Zaterdag 12 september kermiskoning en prijs schieten op ’t Wipke. 

De voorbereidingen wie wat en waar worden verder uitgewerkt. 

Vergeet je legitimatie niet, deze m.b.t. de deelnemende schutters. 

 

BBQ 12 september IVM Corona en annuleren kermis activiteiten. 

In verband met het Corona Virus waren we genoodzaakt  om de kermis 2020 activiteiten te annuleren. 

 Daarom gingen de volgende activiteiten niet door: 

 Het koningschieten 

 De koningskruisen 
 De kermiskoning(in)  

 Het schieten voor de jeugd 

Een aantal Gildebroeders en gildezusters die wel wilden en konden waren toch gezellig bij 

elkaar gekomen op ons schietterrein ’t wipke. Piet Rovers, Andre van Nunen, John en 

Corrie Verhoeven, Bart en Ine van Dinteren, Harrie en Jeane van Dijk, Geert-Jan en 

Dorothe van Rixtel en Geert-Jan en Irma van Rixtel. 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 13 september Gildefeest Sint Lambertus Someren-eind. Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

Maandag 14 september kermis.  Geannuleerd i.v.m. Coronavirus 

14:00 uur bezoek aan het gilde Sint Antonius, koningschieten. (Vrijblijvend).  



 

 

 

 

Dinsdag 15 september alternatieve 

kermis op de lage Hees, 

Leonardushuis. 
13:30 uur vendelrgoet door twee 

personen, tamboer en  Laarbeekkoning 
Andre van Nunen  en vendelier Tijn van 

der Bruggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 18 september Vendelgroet familie Jan en Netty  van 

Lankveld , van Hoof   50 jaar getrouwd. 

Locatie, voorkant van hun appartement Beverstraaat 25 aan de kant 

van de Otterweg. 

John, Tijn, Theo, Piet, G-J Bzn en Fzn, Franklin, Tonny, Jan 

Rovers. 

 

             

 



                                           
 

 

Zaterdag 19 september bevrijdingsvuur Brabant.   Geannuleerd i.v.m. Coronavirus 

Brits militair Ereveld aan de weg Mierlo Geldrop. Aanvang 19:00 uur. Piet Andre en eventueel Mario. 
 

Zondag 20 september Federatie wedstrijden VTBS vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden.  

Gilde Sint Servatius Lieshout. Geannuleerd i.v.m. Coronavirus  

 

Woensdag 30 september bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Geert-Jan Bzn  om 20:30 uur. 
 

Vrijdag 2 oktober werkzaamheden bij de kapel en de schutsboom aan de Goorloop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Woensdag 7 oktober twee maandelijkse bijeenkomst. 

Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.   Geannuleerd i.v.m. Coronavirus. 

 

Zondag  4 oktober Kringkampioenschappen Gilde Sint Lambertus Someren-eind. 

Aanvang 12.00 uur en inschieten tot 14.00 uur  Geannuleerd i.v.m. Coronavirus. 

 

 

Vrijdag 9 oktober elke Gildebroeder een brief van Cees Huijbregts ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zaterdag  10 oktober hoofdliedendag in Hertogen Bosch.  Geannuleerd i.v.m. Coronavirus. 

 Jan Rovers ,Mario van de Elsen, Piet Rovers en Geert-Jan van Rxitel Bzn. 

 

Dinsdag 13 oktober bijeenkomst / vendelgroet delegatie bij Cees Huijbregts. 

 

Beek en Donk, 13 oktober 2020 

 

Lieve Gildebroeders  
 

Heel erg bedankt dat jullie ter gelegenheid van mijn 

90
ste

 verjaardag hier een vendelgroet komen 

brengen. Op 14 april jl had ik jullie hiervoor willen 

uitnodigen maar corona bracht deze bijeenkomst in 

de war. 

 

Daarnaast vind ik het hartstikke fijn dat ik op deze 

manier in de gelegenheid word gesteld om nog 

afscheid van jullie te kunnen nemen.  

 

Vanaf 1988 toen ik voor de eerste keer Koning werd, ben ik opgenomen in jullie gezelschap 

en tot op de dag van vandaag ben ik daar nog steeds dankbaar voor. 

Later werd ik in 2005 weer Koning en deze beide koningsjaren zijn me erg goed bevallen. 

 

Ik heb veel leuke activiteiten van ‘t Gilde met jullie mee mogen maken. 

Ik denk speciaal aan de vakantiereizen naar Texel en Gittelde en de mooie tochten naar 

Zoutleeuw en Noblat. 

Ook de vele vieringen zoals de teerdag, de jaarvergadering, verliepen altijd heel plezierig.  

Verder vond ik het heel fijn dat ik af en toe mee kon werken aan de organisatie van ’t Gilde. 

 

Waar ik vooral blij mee ben is dat ’t Gilde de Fietste Mee tocht heeft overgenomen. 

Als ik iemand mag noemen, dan is dat Tijn van den Bruggen, die hier het voortouw in heeft 

genomen. 

Geert-Jan, jij als voorzitter, bedankt dat je dit 

vandaag weer mogelijk hebt gemaakt. 

 

Verder wil ik iedereen bedanken voor de mooie 

vriendschappen die ik met jullie heb mogen 

delen.  

 

Samen met jullie wil ik het leven vieren met een 

biertje en een worstenbroodje. 

Bedankt. 

 

Cees Huijbregts. 
 

Dinsdag 13 oktober Hoofdmannen bijeenkomst i.v.m. Laarbeekskoningschieten evaluatie.  

Gilde Sint Margaretha Aarle Rixtel.     Geannuleerd i.v.m. Coronavirus. 

Bijeenkomst 20:00 uur bij schietterrein  

Jan Rovers, Andre Harrie  en Geert-Jan van Rixtel Bzn, Fzn. 

Gilde Coördinator Frans Biemans. 
Gilde Sint Antonius, Gilde OLV Aarle-Rixtel Gilde Sint Margaretha Aarle –Rixtel en Gilde Sint Servatius 

Lieshout. 



Woensdag 21 oktober Overlijden Gildebroeder Cees Huijbregts. 

 

 

 

 
Op woensdag 21 oktober werd ons gilde St. Leonardus 

geconfronteerd met het overlijden van Gildebroeder Cees Huibregts.  

Wij verliezen in hem een actief lid met een 

grote betrokkenheid en een warm hart voor 

het gilde.  

 

Zaterdag 31 oktober nemen we afscheid van 

Cees, dit vindt plaats met gilden-eer  in 

besloten kring. 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Zondag xx  oktober schietwedstrijd 

Brabantswipschieten  Geannuleerd i.v.m. Coronavirus. 
Locatie Schietterrein ’t Wipke aanvang 13:00 uur. 

 

Zaterdag xx  oktober najaarsvergadering kring Peelland 

gilde  Geannuleerd i.v.m. Coronavirus. 

 

Woensdag 28 oktober bestuursvergadering.  Geannuleerd i.v.m. Coronavirus. 

Bijeenkomst bij Geert-Jan Fzn  om  20:30 uur. 

 

Zaterdag 31 oktober afscheid Gildebroeder Cees Huijbregts 

 

 

Gildebroeder Cees Huijbregts 

Op woensdag 21 oktober bereikte ons het 

droeve bericht dat gildebroeder Cees 

Huijbregts , onze oudste gildebroeder van het 

Gilde  Sint Leonardus te Beek en Donk, is 

overleden. Helaas heeft hij op 90-jarige 

leeftijd de strijd tegen een korte, maar heftige 

ongeneeslijke ziekte moeten verliezen. 

In de jaren van tachtig was Cees regelmatig 

aanwezig bij het koningschieten op 



kermismaandag. Dit vond plaats bij de schutsboom aan de Goorloop. Hij was toen nog niet 

betrokken bij het gilde als gildebroeder. 

In 1988 deed hij ook mee en zijn schot gaf de vogel de laatste duw om van de spil te vallen. 

Cees was koning van de Rooi Skut van de Donck. 

Een jaar lang trokken hij en Rieky samen op met het Gilde en ze voelden zich daar heel goed 

thuis. Daarom besloot Cees na zijn koningsjaar en na overleg met Rieky,  gildebroeder te 

worden.   Het Gilde stemde met witte en zwarte bonen of ze het daarmee eens waren. Maar 

dat was geen probleem. Zij pasten echt binnen de club. 

Altijd was Cees aanwezig bij de gilde activiteiten 

-          Onze maandelijkse bijeenkomsten,  

           even de gilde activiteiten bespreken en daarna kaarten. 

-          Verbroederingsdagen. 

-          Koningschieten en wipschieten. 

-          Gildefeesten. 

-          Gebedsdiensten in onze kapel. 

-          Dorpsactiviteiten. 

-          Processies in Zoutleeuw België en Noblat Frankrijk . 

-          En diverse uitwisselingen met Schützengesellschaft Gittelde in 

Duitsland. 

Cees kon goed en gezellig  vertellen, en schrijven, zoals bij eenieder bekend,  dat was voor 

hem geen probleem. Van vele van onze  activiteiten schreef hij een verhaal voor de 

plaatselijke krant en ons jaarverslag. Maar ook assisteerde hij gildepastor Franklin bij onze 

gebedsdiensten en de Donckse wij-ing in en bij onze Leonarduskapel aan de Goorloop. 

In 2005 werd hij voor de tweede keer koning. Elk jaar deed hij actief mee met het 

koningschieten. 

Voor al zijn verdiensten deden wij, het gilde Sint Leonardus, in 2014 een verzoek bij de 

Nobele Orde van de Papegay. 

Dit is een orde die gildebroeders eert die zich door hun houding en inzet verdienstelijk maken 

voor het Europese traditionele schutterswezen. 

Hij ontving de Bronzen medaille met een Bronzen Papegay. Dit vond plaats te Antwerpen. 

Vijfentwintig jaar zat Cees in de organisatie van Fietste Toen ging hij andere mensen zoeken 

om het werk voort te zetten.  Het Gilde vond het belangrijk om naast de gilde-activiteiten ook 



een sociaal doel te hebben.  Onder leiding van Cees werd door de Scouting en Gilde Sint 

Leonardus in december 2014 de Stichting Goede Doelen Laarbeek opgericht die o.a Fietste 

mee voortzette. Het geld dat deze stichting bijeen brengt wordt gebruikt om personen of een 

groep in Laarbeek financieel te steunen, of een persoon uit Laarbeek die ergens ver weg in de 

wereld een goed doel heeft. 

Afgelopen april werd Cees 90 en we hadden in de planning om hem te verrassen met een 

vendelgroet. Maar zoals momenteel bij veel activiteiten is corona de spelbreker. Maar dit 

hebben we drie weken geleden toch nog kunnen regelen, en samen een pilsje kunnen drinken. 

Afgelopen zaterdag 31 oktober hebben we Cees begeleid naar de Michaelkerk en met  gilde-

eer afscheid genomen. 

Bedankt Cees. 

 Gildebroeders van het Gilde Sint leonardus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 4 november twee maandelijkse vergadering.  

Bijeenkomst  op ‘t Wipke  20:30 uur.  Geannuleerd i.v.m. Coronavirus. 

 

 

Vrijdag  6 november vieren we de patroons dag Sint Leonardus.   

Programma Teerdag. Geannuleerd i.v.m. Coronavirus. 

 

De andere jaren kwamen we om 08:30 uur bij elkaar bij het Huukske. 

 
Voorstel planning 2020 

 

 +/- 8.45  uur Aanvang Gebedsdienst in de Leonarduskapel. 

                 Voorgegaan door Gildeheer Franklin De Coninck. 

                 Aansluitend Heer Henk Kanters en Ties van de Velden. 

+/- 09:15 uur vertrek bij de kapel 

 +/- 9.30  uur Vendelgroeten en koffie  Oude Leonarduhuis in de schoolstraat. 

+/- 10:00 uur vertrek van schoolstraat richting de basis schoolde Raagte 

10:15 uur tot 10:30 uur Vendelgroet op basis school ( Pauze van de kinderen) 

+/- 10.45 uur Vendelgroet aan de  De Werf. 

11.15 uur Vendelgroet aan het Gemeentehuis in Beek en Donk voor, 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Laarbeek. 

+/- 12.15 uur vertrek naar parkeerplaats bij gemeentehuis. 

12:30 uur vertrek Bus naar Brabantse Koffietafel samen met de gildezusters . 

+/- 13:30 Brabantse Koffietafel 

+/- 14:30 Aanvang excursie. 

16:00 tot 17:00 uur samenzijn en huldiging Willy en Harrie 

+/- 18:00 uur terug in Beek en Donk 

 

Eucharistieviering Patroonsfeest St. Leonardus zondag 8 november 2020. 

 
Het gilde St. Leonardus viert met de parochiegemeenschap van Beek en Donk op zondag 8 

november 2020 om 11.00 uur het feest van zijn patroon.  

Deze plechtige viering vindt plaats in de H.Michaëlkerk in Beek en wordt voorgegaan door diaken-

gildepastor Franklin De Coninck. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door gilebroeder Tonnie 

van de Graft en Yolanda Vos . 

De echte feestdag van Leonardus is op 6 november, de sterfdag van onze patroon. 

 

 

Zondag 8 november Leonardus mis.  

Leonardus mis in de Michaelkerk  om 11:00 uur. Voorgegaan door Franklin De Coninck.  

Bijeenkomst in de kerk., alles opgepaste afstand.   Zang & Muziek  Tonny van de Graft en Yolanda Vos 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 12   november  vesperdienst gehouden het afscheid van onze diaken Hans 

Beks.  

Overleden vrijdag 6 november 2020. Aanvang 19:00 uur in de Michael kerk. Delegaties van 

de Laarbeeksegilden. 

Gilde Sint leonardus Andre van Nunen (Laarbeekkoning) , Piet Rovers (Vaandeldrager) en 

Gildepastor Frankin De Coninck.  

 

 

Zaterdag xx november is de afsluitingswedstrijd voor de zaterdag competitie. 
Aanvang 13:00 uur locatie Schietterrein ’t Wipke Beek en Donk.  

Geannuleerd i.v.m. Coronavirus. 

 

 

Donderdag xx  november  Hoofdmannenberaad  Geannuleerd i.v.m. Coronavirus. 

Te Liessel  Aanvang  19.00 uur    

 

 

Woensdag 25 november bestuursvergadering. Geannuleerd i.v.m. Coronavirus. 

Bijeenkomst bij Fzn om 20:30 uur.  

 
Woensdag 2 december twee maandelijkse bijeenkomst. Geannuleerd i.v.m. Coronavirus. 

Bijeenkomst op ‘t Wipkeom 20:30 uur. 

 

Woensdag 2 december bijeenkomst Hoofdmannen / vrouw Laarbeeksegilden  

en GildenCoördinator Frans Biemans.  

Bijeenkomst op het Schietterrein van het Gilde Sint Margaretha te Aarle-Rixtel om 20:00 uur. 

Ria Duitsman , Theo de Jong , Jos van de Heuvel, Willem van Pelt, Frans Biemans en G-J Bzn. 

 

Zaterdag 12 december ophangen kerstverlichting kapel. Hing nog van vorigjaar ! 

Kruisjes plaatsen voor de 1 ½ meter groepsfoto. 

Andre en  Geert-Jan Bzn. 
 

 

 

Kerststukje in de Leonarduskapel 

gemaakt door Maria Huijbers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 13 december foto voor de kerstkaart 1 ½ 

meter groepsfoto. 
Locatie Leonarduskapel om 10:30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

   De voorbereiding voor de foto op de kerstkaart. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Groepsfoto 13 december 2020 Gilde Sint Leonardus op 1,5 meter afstand i.v.m. corona. 
 

 

 

 

 



Vrijdag 18 december afscheid pater Arie Wester . 

Afscheidsdienst in de Sint Servatiuskerk te  Lieshout.  Aanvang 19:00 uur, delegaties van 

+/- 5 personen van de Laarbeeksegilden.  

Andre, John , Jan Rovers , Jan Rooijakkers en Geert-Jan Bzn. 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 24 december rond brengen kerstkaarten en chocolade bij de Gildebroeders en Gildezusters. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dinsdag 28 december , Willy en Leon, aanpassing elektro 

buitenverlichting bij de Leonarduskapel. 

 

 

 

 

 

Woensdag 30 december bestuursvergadering.  

Bijeenkomst bij Jan Huijbers  om 20:30 uur.   

Geannuleerd i.v.m. Coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Einde van het Gildejaar 2020 

van het Gilde Sint Leonardus. 
 


