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Skyline Beek en Donk

Jaarverslag 2021 Gilde Sint leonardus.
Het vervolg-, inentingsjaar van het
Coronavirus. Covid-19.

Gildebroeder Frans Verhoeven, Zilverdrager
Lid van het gilde sint Leonardus sinds 1988.
Overleden 22-05-2021 op 77 jarige leeftijd.
Koning: 1974, 1987 en 1992.

Dinsdag 27 april Koningsdag. Gecanceld i.v.m. Corona.

Dinsdag 4 mei dodenherdenking & Woensdag 5 mei bevrijdingsdag. Gecanceld i.v.m. Corona.
Film opname Vendelier en tamboer bij met monument door Radio Kontakt i.v.m. uitzending op tekst TV
Laarbeek.

Zaterdag 22 mei overlijden Gildebroeder Frans Verhoeven.
Gildebroeder Frans Verhoeven.
Op zaterdagmorgen 22 mei 2021 bereikte ons het droeve bericht
dat gildebroeder Frans Verhoeven van het Gilde Sint Leonardus te
Beek en Donk, plotseling is overleden.
Via familie was Frans al heel lang bekend en betrokken bij het
Gilde. In 1974 schoot hij zich tot koning en trok hij het koningsjaar
op met de Rooi skut van de Donck. In 1987 schoot hij zich voor de
tweede keer tot koning. Na dit koningsjaar deed hij een verzoek bij
het Gilde om lid te worden. Zodoende werd Frans in 1988
geïnstalleerd als gildebroeder van het Gilde Sint Leonardus. Het
bleef niet bij deze twee keer want in 1992 werd hij voor de derde
keer koning van ons Gilde.
Zijn functie binnen het gilde was zilverdrager, maar van zijn
praktische kennis en kunde werd volop gebruik gemaakt. Frans
was altijd bereidt om te helpen als er iets gedaan moest worden op
ons schietterrein ’t Wipke, of bij onze Leonarduskapel aan de
Goorloop. Ook bij het organiseren van activiteiten, zoals
gildefeesten, koning schieten aan de Goorloop en later op ons
schietterrein werd van zijn kunnen goed gebruik gemaakt. Ook de
laatste jaren, al ging het lopen wat moeizamer, Frans was er altijd bij. We zullen zijn aanwezigheid en
betrokkenheid zeer zeker missen.
Vrijdag 28 mei nemen we met Gilde-eer afscheid van Frans zover we dit in kunnen vullen gezien de
corona omstandigheden.
Bedankt Frans voor wie je was.
We wensen zijn vrouw Jo alle sterkte toe met dit enorme verlies.
Gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus.

Woensdag 26 mei bestuursvergadering en comité 2022.
Bijeenkomst op ‘t Wipke. 20:00uur.

Vrijdag 28 mei afscheid Gildebroeder Frans Verhoeven

Gildebroeder Frans Verhoeven.
Op zaterdagmorgen 22 mei 2021 bereikte ons het
droeve bericht dat gildebroeder Frans
Verhoeven van het Gilde Sint Leonardus te Beek
en Donk, plotseling is overleden.
Frans is al heel lang betrokken bij het Gilde Sint
Leonardus.
In 1965 werd hij Gildebroeder, dit heeft geduurd
tot ergens in 1971 / 1972. Frans en Jo trouwde in
1971 en Frans ging ook nog bij de brandweer
ergens rond die tijd. En dat alles bij elkaar werd
voor Frans wat te druk. Hij besloot toen om uit
het gilde te stappen. Hij zei toen dat hij altijd
aanwezig zou zijn bij het koning-schieten op
kermismaandag en zo gauw als ik mij tot koning
schiet dan kom ik wel weer terug.
Maar dat ging allemaal te vlug, vrij snel daarna
in 1974, schoot hij zich tot koning .

Dit koningsjaar heeft hij netjes volbracht echter dit was
nog te vlug om terug te komen.
Maar in 1987 schoot hij zich weer tot koning en zoals
beloofd na zijn koningsjaar in 1988 besloot Frans terug
te komen en werd hij weer officieel geïnstalleerd als
Gildebroeder. Het bleef niet bij deze twee keer want in
1992 werd hij voor de derde keer koning van ons Gilde.
Tevens een bewijs dat Frans een goede schutter was. Los
van drie keer koning in zijn leven was hij ook nog
eigenaar van drie koningskruizen die hij schoot in 1986,
1999 en 2007.
Zijn functie binnen het gilde was zilverdrager, maar van zijn praktische kennis en kunde werd volop
gebruik gemaakt.
Frans die was binnen het gilde iemand die niet direct voorop wilde staan of echt in de belangstelling wilde
staan. Als er iets gedaan moest worden, gerepareerd of gewoon gewerkt moest worden dan was Frans
aanwezig. Was er iets kapot dan werd het gerepareerd. Frans bekeek het probleem, zei niet veel , en loste
het op. Zo zijn er niet veel, met name die op die
momenten niet zoveel zeggen, maar gewoon zijn
ding doen.
Ook bij het organiseren van activiteiten, zoals
gildefeesten, koning schieten aan de Goorloop en
later op ons schietterrein werd van zijn kunnen
goed gebruik gemaakt. Ook de laatste jaren, al
ging het lopen wat moeizamer, Frans was er altijd
bij.
Maandelijkse bijeenkomsten die sloeg Frans niet
over. In het begin van de bijeenkomst was het even
bijpraten wat we gedaan hadden en wat we de
komende maand eventueel zouden gaan doen. Of
wat plannen maken voor activiteiten die nog wat
verder weg stonden.
Maar daarna kwam voor Frans het belangrijkste : Er moest
geld verdiend worden met een stokkaarten. Dat deed hij met
een vast groepje van vier. Wat konden die zich druk maken
om een paar dubbeltjes.
Als er iemand jarig was geweest, die afgelopen maand, dan gaf
die persoon op de bijeenkomst een rondje, maar dan werd er
vooraf wel even gezongen.
Ze waren dan zo druk bezig met het kaarten dat ze het zingen
soms nog niet opviel. En daarna vroegen ze : wie was er ook
al weer jarig en hebben we daar al iets van gehad.
Maar helaas, we moeten als gilde gewoon verder en ook die
kaarters.
We zullen zijn aanwezigheid en betrokkenheid zeer zeker
missen.
Aan het einde van deze bijeenkomst dan komen de andere
gildebroeders buiten in de tuin voor een vendelgroet. En
daarna zal Piet Rovers Frans over vendelen met het
hoofdvaan.
Bedankt Frans.
Gildebroeders van het Gilde Sint leonardus van de Donck.

Zaterdag 29 mei Nl doet Schoonmaken rond de kapel. Recht hangen van de Goot en het plaatsen van
camera’s in de kapel. Beukenhaag gaat naar het najaar. Zie 11 december.

Zondag 30 mei Donckse Wij-ing gepland maar afgelast i.v.m. Corona.

Zondag 30 mei 10:30 uur vergadering Stichting B&D schiet accommodatie. Gilde Sint Antonius en Gilde
Sint leonardus op schietterrein ’t Wipke.

Zondag 27 juni 2021 "vakantie" bijeenkomst Gildebroeders en Gildezusters op 't Wipke,
Aanvang 14:00 uur tot 18:00 uur. .

Woensdag 7 juli twee maandelijkse vergadering. Wordt Vakantie bijeenkomst. Vervallen, Zie 27 juni.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
All-in € 5,- p.p. Aanvang 20:00 uur.
Woensdag 14 juli bestuursvergadering e& Commissie 2022.
Bijeenkomst op ’t Wipke. 20:30 uur.
Tonnie van de Graft, Jan Rooijaklkers, Mario, Jan Rovers, Andre, Harrie, G-J Fzn en Bzn.
Verhuisbericht Jan & Maria Huijbers.

Woensdag 4 augustus twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Woensdag 25 augustus bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij ??? om 20:30 uur.
Woensdag 1 september twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.

Zaterdag 4 september uitstrooien Cees en Rieky Huijbregts.
Bij de Leonardus kapel, Aanvang 17:00 uur. Familie Huijbregts en het Gilde Sint leonardus.
Daarna koffie etc. op schietterrein 't Wipke.

Zondag 5 september eucharistie viering pater Eustachius.
Aanvang eucharistieviering 11:00 uur.
Te Aarle-Rixtel bijeenkomst 10:45 uur. alle 5 de gilden van Laarbeek een
delegatie.
Andre, Piet.
Zondag 5 september installatie Mario als keizer.

Keizer Mario
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 maanden daarna hebben we de voorbereidingen
getroffen om een keizersketen te ontwerpen en deze is al
in ons bezit sinds april 2020. Echter Corona (De kroon)
heeft alles wat vertraagd.
Het werd dus tijd om onze Koning Mario te installeren
tot Keizer van het Gilde Sint Leonardus. De installatie
heeft plaats gevonden op zondag 5 september 2021 op
ons schietterrein ’t Wipke te Beek en Donk.
De keizersketen werd door burgemeester Frank van der
Meijden (Wereldlijke Overheid) en onze Gildeheer
Franklin De Coninck (Geestelijke Overheid) over de
schouders van Mario gehangen. Vooraf droeg Mario zijn
koningschap over aan de voorgaande koning Geert-Jan
van Rixtel Bzn. Deze is nu voor 1 week waarnemend
Koning. Komende zaterdag 11 september gaan we
schieten voor de Koning 2021 – 2022. Aanvang 13:00
uur op ons schietterrein ’t Wipke.

Gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus Donck.

Woensdag 8 september voorbereidingen kermis
In de ochtend schoonmaken op ’t Wipke i.v.m. de kermis. Aanvang 09:30 uur.
Vrijdag 10 september opening kermis Beek en Donk, 19:00 uur. Dit jaar Gilde Sint Antonius..
Programma van het gilde Sint Leonardus zaterdag 11 september 2019.
Het kermisprogramma op zaterdag 11 september ziet er als volgt uit:
09.00 uur: Bijeenkomst gildebroeders op ’t Wipke, voorbereidingen.
09.30 uur: Vertrek naar Keizer ( afgaande koning) Mario van den Elsen
11.15 uur: Vertrek vanaf keizer Mario naar de Leonardus kapel. Gebedsdienst omstreeks 11.30 uur.
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 om kruisloten te kopen.
13.30 uur: aanvang koningschieten. Ook niet-gildebroeders van 25 jaar of ouder en wonende in Beek en Donk
mogen aan het koningschieten meedoen.
Zodra het laatste restje van de vogel gevallen is, wordt de nieuwe koning geïnstalleerd.
15.30 uur: luchtbuksschieten voor de jeugd tot 18 jaar.
Wie neemt de plaats in van de huidige jeugd-kermiskoning Mike Manders.
16.00 uur: koningskruisen schieten. Kruisloten moeten voor 15.30 uur gekocht zijn.
18.00 uur: zowel dames als heren boven 18 jaar mogen deelnemen aan de strijd om de titel van kermiskoning
of–koningin. Deze titel schept geen enkele verplichting t.o.v. het gilde. Het is enkel voor de eer en gezelligheid.
Helaas moeten we afscheid nemen van onze kermiskoning 2019 Carel Raaymakers , maar ongetwijfeld zal hij
zich mengen in de strijd om voor de tweede keer de titel in ontvangst te nemen.
Wij wensen u allen prettige kermisdagen en u bent op zaterdag 11 september van harte welkom op ’t Wipke.
Gilde St. Leonardus Beek en Donk
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.gildesintleonardus.nl
Met gildegroet,
Gildebroeders van het gilde Sint Leonardus Beek en Donk

Geert-Jan Bzn Koning 2021
Geert-Jan van Rixtel Bzn voor de derde keer koning van
het Gilde St. Leonardus
Afgelopen kermis-zaterdag vond op schietterrein Het
Wipke het koningsschieten van het Gilde St. Leonardus
plaats. Bij het 132 schot legde de (houten) vogel het
loodje en de gelukkige schutter was gildebroeder GeertJan van Rixtel, die daarmee voor de derde maal koning
van het gilde St. Leonardus werd. (2015-2016 & 20162017) Driemaal achter elkaar koning worden betekent
voor een gildebroeder een benoeming tot keizer, maar
Geert-Jan deed het niet achter elkaar, dus moet hij nog
twee keer meer koning worden. Maar… er kan er maar
één keizer zijn. Een week van tevoren was gildebroeder
Mario van den Elsen tot keizer gekroond! Dat was
indertijd vanwege corona uitgesteld.
De auteur van dit stukje deed als niet lid zijnde mee aan
het koningsschieten. Als je als niet-lid meedoet aan het

koningsschieten krijg je van tevoren duidelijk te horen wat je te wachten staat voor het geval dat je de vogel
mocht schieten: aanwezig zijn bij alle belangrijke activiteiten van het gilde, een koningsschild schenken en bij
het weigeren van het koningschap een boete van € 500,- betalen. Dit weerhield me er niet van om toch mee te
doen met deze wedstrijd, want de gildebroeders hadden toch veel meer schietervaring; voordat ik hem geraakt
zou hebben zou hij er toch al afgeschoten zijn. Ik wilde, bezig zijnde met de rijke geschiedenis van het gilde St.
Leonardus, wel eens de sfeer en spanning voelen tijdens het schieten en bovendien werd ik uitgedaagd door mijn
buurman-gildebroeder.
Het begon al met de indrukwekkende rituelen voor het schieten. De vogel werd besprenkeld door de geestelijk
leidsman en de paal moest “gevrijd” worden. Driemaal trok het gilde rondom de (denkbeeldige) paal om hem te
vrijwaren voor onheil. Daarna werd de volgorde van schieten geloot. Dat al gaf al een aparte sfeer rond het
geheel.
Eenmaal bezig zijnde denk je ook niet meer aan de consequenties. Je wordt er gewoon ingezogen. Je wilt die
vogel gewoon raken en uit elkaar zien spatten. Bij mijn eerste schoten bleven de kogeltjes nog net binnen de
loodvanger boven op de paal, maar allengs ging het beter. Ik zal echter nooit weten of mijn schot de weg
vrijmaakte voor Geert-Jan om de vogel er af te schieten.
Met Geert-Jan van Rixtel heeft het gilde St. Leonardus een waardige koning. Hij gaat een druk koningsjaar
tegemoet, want in 2022 wordt het 600-jarig jubileum van het gilde gevierd.
In 1422 laat Gooswijn Model van der Donck een oorkonde opstellen, waarin hij vastlegt een kapel tere van St.
Leonardus te hebben opgericht. Zoals ook op andere plaatsen is geschied ontstaat vermoedelijk dan ook het
broederschap St. Leonardus, hetgeen in de loop der tijd uitgroeide tot het gilde St. Leonardus.
Ik zelf ben weer een mooie ervaring rijker. Leve de Koning van het St. Leonardusgilde!
Martin Philipsen

Laarbeekkoning. Gildekoning en Keizer

Jeugd en kermiskoningin 2021
Jeugd kermisschieten en kermiskoningin Gilde Sint Leonardus
Op kermiszaterdag 11 september werd er niet alleen geschoten voor
de nieuwe koning van het Gilde Sint Leonardus. Dit verslag kon U
reeds vorige week in de MooiLaarbeekkrant lezen.
Nee, ook de jeugd ging schieten op een houten vogel. Dit was een
wedstrijd voor de leeftijd onder 18 jaar en er werd geschoten met een

luchtbuks. Mike Manders was de winnaar van 2018 en ook van 2019. In 2020 is het schieten niet
doorgegaan i.v.m. corona. Een hele uitdaging voor Mike om het weer waar te maken. En het lukt hem om
voor de derde keer de vogel naar beneden te halen. Proficiat Mike.
Daarnaast werd ook geschoten op plastic plaatjes zoals op de kermis. Kai Raaijmakers was diegene die er
de meeste kon raken. Beide “mannen” kregen een medaille en Mike kreeg de sjerp om waarop zijn naam
en het derde jaartal van hem wordt geborduurd.
Ook werd er geschoten om de drie felbegeerde koningskruizen. Deze werden gewonnen door Geert-Jan
van Rixtel Bzn, Dion van Erp en Miranda van Bree.

Tenslotte volgde de strijd voor de titel van kermiskoning -koningin.
Het was weer een spannende strijd. Vorig jaar ging de eer naar
Carl Raaijmakers, maar dit jaar werd het laatste restje van de
vogel naar beneden geschoten door Annemiek de Loos. Mario van
den Elsen, keizer sinds 5 september 2021, hing de nieuwe
kermiskoningin de rode sjerp
om.
Het komende jaar bestaat het
gilde Sint Leonardus 600 jaar, Anno 1422. Annemiek wordt hierbij
uitgenodigd om het komende gildejaar bij alle belangrijke
gildefestiviteiten aanwezig te zijn. Annemiek van harte gefeliciteerd
en wij wensen jou een mooi koninginnen-jaar.
Gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus.

Maandag 13 september kermis.
14:00 uur bezoek aan het gilde Sint Antonius, koningschieten. (Vrijblijvend).
Zondag 19 september bevrijdingsvuur Meijel
Mario, Piet en Jan Rovers
.

Zondag 19 september Federatie wedstrijden VTBS vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden.
Gilde Sint Servatius Lieshout.

Tweede prijs individueel klasse E

Eerste prijs Groepen klasse A

Woensdag 29 september bestuursvergadering en commissie 2022.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Woensdag 6 oktober twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Dinsdag 12 oktober Hoofdmannen bijeenkomst i.v.m. Laarbeekskoningschieten evaluatie.
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 27 oktober bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Mario om 20:30 uur.
Zondag 31 oktober verrassingsfeest Jan Huijbers 60 jaar Gildebroeder, op schietterrein ’t Wipke.

Jan Huijbers, Diamanten gildebroeder van het Gilde Sint Leonardus. 1961 – 2021.
In al die 60 jaar niet alleen gildebroeder geweest :
Jan was 40 jaar hoofdman c.q voorzitter het gilde sint Leonardus 1976 – 2006.
Jan is standaard rijder, tamboer en commandant geweest.
Diverse keer koning 1966, 2008, 2010 en 2014.
Op dit moment is Jan ere hoofdman, vanaf 2006 toen je de functie als bestuurslid hebt neergelegd.
In 2011 hebben wij jouw aangemeld bij :
Nobele Orde van de papagay en kreeg je de titel officier, dit was in Antwerpen november 2011.
Kringactiviteiten:
Bestuurslid van 1976 tot 2007 (31 jaar)
Penningmeester van 1992 tot 2007 (15 jaar)
17 maart 2007 benoemd tot erelid van Kring Peelland
29 mei 2010 onderscheiden in Auter en Heerd van Kring Peelland

Woensdag 3 november Groepsfoto
maken in de Leonarduskerk. 19:00
uur. Foto t.b.v. het 600 jarig
Jubileum van het Gilde Sint
Leonardus.

Woensdag 3 november Assistentie burgemeester , terug gave sleutel van Prins Carnaval.
21:00 uur

Woensdag 3 november maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst op ‘t Wipke 20:30 uur.
Vrijdag 5 november vieren we de patroons dag Sint Leonardus.
Programma Teerdag.
De andere jaren kwamen we om 08:30 uur bij elkaar bij het Huukske.
Voorstel planning 2019
+/- 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
+/- 9.45 uur Ophangen jubileumvlag bij Keizer Mario
+/- 9.45 uur Vendelgroeten en koffie Lage Heesweg Dorus van de Elsenhof
10:15 uur vendelgroet ORO .
10:50 uur Vendelgroet aan het Gemeentehuis in Beek en Donk voor, Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Laarbeek.
+/- 12.15 uur vertrek naar dorpstuin
+/- 12:30 ontvangst Gildezusters

+/- 13:00 uur koffietafel.
+/- 14:00 Aanvang feestmiddag o.a. Golf spel.
16:00 tot 17:00 uur samenzijn
Eucharistieviering Patroonsfeest St. Leonardus zondag 7 november 2021.
Het gilde St. Leonardus viert met de parochiegemeenschap van Beek en Donk op zondag 7 november om
11.00 uur het feest van zijn patroon.
Deze plechtige viering vindt plaats in de H.Michaëlkerk in Beek en wordt mede voorgegaan door diakengildepastor Franklin De Coninck. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het dameskoor Sint
leonardus,
De officiële patroons-dag van Leonardus is op zaterdag 6 november, de sterfdag van onze patroon.
Gildebroeders Gilde Sint Leonardus.

Zondag 7 november
Leonardus mis.
Leonardus mis in de
Michaelkerk om 11:00 uur.
Voorgegaan door Pastor
Geoffrey de Jong en Gildeheer
Franklin De Coninck.

Patroon dag 6 nov 2021
Nieuws van het Gilde Sint leonardus.
De afgelopen week vierde het Gilde Sint Leonardus haar patroon dag en werden al wat activiteiten
ontplooid voor het jubileumjaar 2022 waarin het gilde haar 600 jarig bestaan gaat vieren. Het gilde is
namelijk, zo wordt algemeen aangenomen, in 1422 tegelijk met het het stichten van de Leonarduskapel
opgericht.
Woensdag 3 november werd in de Leonarduskerk door Joost
van Duppen een jubileumfoto gemaakt met alle gildebroeders
welke o.m. bestemd is voor het jubileumboek “600 jaar Gilde
Sint Leonardus” dat in de loop van 2022 zal worden
uitgebracht.Vrijdag 5 november werd de jaarlijkse teerdag
gehouden. Rond 9 uur werd een kort samenzijn gehouden bij
de Leonarduskapel aan de Lage Heesweg waarna bij keizer
Mario van den Elsen de speciaal ontworpen jubileumvlag werd
onthuld. Daarna werden vendelgroeten gebracht aan de
bewoners van het Dorus van den Elsenhof, de bezoekers van
de dagbesteding van Oro in hun nieuwe huisvesting aan de
Koppelstraat en ten gemeentehuize waar tevens de jaarlijkse eed van trouw aan de overheid werd
afgelegd. Deze werd in ontvangst genomen door de burgemeester Frank van der Meijden en wethouder

Monica Slaets. Ook aan de burgemeester werd de
jubileumvlag aangeboden om een plaats te krijgen in het
gemeentehuis. Op het gemeentehuis werd die dag ook een
delegatie uit Westerkwartier, een gemeente in het noorden
van de provincie Groningen, ontvangen. Deze bezoekers
waren zo onder de indruk van het hele gebeuren dat een
spontane uitnodiging volgde om in 2022 deze gemeente te
bezoeken en daar een vendelgroet te komen verzorgen.
Na het bezoek
aan het
gemeentehuis
werd koers gezet
naar De
Dorpstuin waar, samen met de inmiddels ook gearriveerde
gildezusters, een feestelijke lunch werd genuttigd. De namiddag
werd in ontspannen sfeer doorgebracht in De dorpstuin zulks
uiteraard onder het genot van een borreltje.
Zondag 7 november werd de sterfdag, 6 november, van de
Heilige Leonardus herdacht in een plechtige eucharistieviering in de Michaëlkerk met de voorgangers
Pastor Geoffrey de Jong en Gildeheer Franklin De Coninck. Het
was een zeer sfeervolle viering waarbij de vele aanwezige
bezoekers ook konden genieten van het Dameskoor Leonardus
welke de gildebroeders verraste met het onder meer ten gehore
brengen van hun lijfliederen: het Leonarduslied en het
Keppèlleke van Sint Lennert.
Ook werd vorige week vernomen dat de bisschop van Den
Bosch, Mgr. Gerard de Korte op 29 mei 2022 in de speciale
jubileumviering van de Donkse Wijing zal voorgaan.
Gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus.
Zaterdag 13 november, uitreiking van de gewonnen prijzen van het federatietoernooi.
Tamboers 1 e prijs Groepen klasse A.
Andre 1 e prijs klasse E.
I.v.m. corona werden de prijzen achteraf aangemaakt, en waren dus niet beschikbaar op het
federatietoernooi.

Woensdag 24 november bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Andre om 20:30 uur.
Donderdag 25 november Hoofdmannenberaad Laarbeek Vervallen i.v.m. corona.
Te Aarle-Rixtel Gilde Sint Margaretha. Aanvang 20.00 uur
Woensdag 1 december twee maandelijkse bijeenkomst. Vervallen i.v.m. corona.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Woensdag 8 december vergadering bestuur en commissie 2022.
Zaterdag 11 december aanvullen en verbeteren beukenhaag bij kapel nog n.a.v. NL doet.

Vrijdag 24 december rondbrengen kerstkaarten en chocolade en CD van Tonny waizennutmar voor de
Gildebroeders en de betaalde vrienden van.

In orde maken spandoek 2022.

Effe nog de buizen van groen naar grijs.

Leonarduskapel aan de Goorloop.

Theo Vermeulen, Jan Huijbers, Franklin De Coninck, Tonny van de G raft, Piet Rovers,
Antoon de G root, Huub van de Heuvel, Tijn van der Bruggen, J an Rovers, Mario van
den Elsen, Willie van der Heijden, Harrie van Dijk, J an Rooijakkers, Andre van Nunen,
Bart van Dinteren, G eert-Jan van Rixtel [Bzn], John Verhoeven, Ruud Vermeulen,
G eert-Jan van Rixtel [Fzn], Leon de Louw.

Einde van het Gildejaar 2021 van het
Gilde Sint Leonardus
van de Donck.

