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Skyline Beek en Donk

Jaarverslag 2019 Gilde Sint leonardus.
Andre van Nunen Laarbeekkoning 2019

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

Vrijdag 4 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 5 januari weghalen kerstverlichting
(ster en Krans) bij de Leonarduskapel.
Mario van de Elsen.
Zaterdag 5 januari receptie prins carnavals
vereniging de Teugelders van Ganzen Donck
Schutters van Laarbeek, zaterdag competitie.
Woensdag 9 januari vergadering stichting Goede
Doelen Laarbeek.
Bij Tijn aanvang 20:00 uur.
Joost, Jos, Cees, Tijn en G-J Bzn
Zondag 13 januari schuttersvergadering kring,
Locatie Bij het gilde St. Antonius Abt, in de
“Geseldonk” te Mierlo-Hout.
Aanvang 10:00 uur. .
Jan Rovers, Mario en Geert-Jan Bzn.
Dinsdag 15 januari Hoofdmannen bijeenkomst i.v.m. Laarbeekskoningschieten .
Gilde Sint Leonardus Beek en Donk.
Bijeenkomst 20:00 uur bij schietterrein ‘tWipke te Beek en Donk
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
Woensdag 23 januari kascontrole.
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur. Jan Rooijakkers en
Antoon de Groot.
Zondag 27 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 30 januari bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Mario van den Elsen 20:30 uur.
Zaterdag 2 februari demonteren overige kerstverlichting kapel.
Mario.
Zondag 3 februari vendeliersvergadering kring,
Café zaal "Bij van Dijk".DORPSTRAAT 18. tegenover de kerk in Aarle-Rixtel en begint om 10:30
Tijn, Theo, John
Woensdag 6 februari twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Zaterdag 9 februari jaarvergadering gilde sint Leonardus,
Bijeenkomst 13:00 uur bij het .
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.

Verslag jaarvergadering Gilde St. Leonardus Beek en Donk
Op zaterdagmiddag 9 februari 2019 heeft het gilde St.
Leonardus haar jaarvergadering gehouden. Het was een
vergadering van maar liefst 16 agendapunten. Maar er
waren veel hamerstukken bij, zodat deze vergadering toch
ruimschoots binnen de geplande tijd kon worden afgesloten.
Traditiegetrouw begonnen we om 13.15 uur met een
gebedsdienst in de St. Leonarduskapel, voorgegaan door
onze gildeheer Franklin De Coninck. Deze gebedsdienst
stond in het teken van de kracht van het zaad. De boer die
gezaaid heeft staat ermee op en gaat ermee naar bed. Uit
eigen kracht brengt de aarde vruchten voort. God laat ons
dromen. Hij geeft ons moed voor de volgende dag, voor de
toekomst. En zoals Huub Oosterhuis het zegt: “Gij geeft het uw beminden in de slaap”.
Omdat het Huukske gesloten is, werd de jaarvergadering gehouden op het schietterrein ’t Wipke. De
deken/schrijver Jan Rovers las de notulen voor en deken/penningmeester André van Nunen werd
decharge verleend voor het keurige financiële verslag. De bestuursleden Geert-Jan van Rixtel (Fr.z) en
Harrie van Dijk waren aftredend, maar zij stelden zich weer herkiesbaar, waarmee de hele vergadering
unaniem akkoord ging.
Een belangrijk punt was de vorming van een commissie, die moest onderzoeken of een gildefeest in 2022
bij het 600-jarig bestaan van ons gilde zowel organisatorisch als financieel mogelijk is. De gildebroeders
Mario van den Elsen, Jan Rooijakkers en Tonny van de Graft stelden zich beschikbaar.
In agenda punt 13 werden de 24 activiteiten besproken die in 2019 zouden plaatsvinden. Daarbij kwam
heel speciaal het onderhoud van de kapel aan de orde. In verband met asbest moet het dak worden
vervangen en daarvoor werd een helpende hand erg gewaardeerd.

Felicitaties Truus en Huub van de heuvel
i.v.m. hun 50 jarig huwelijk
Om 17.00 uur kon de voorzitter deze vlotte vergadering
afsluiten en was er nog een mogelijkheid een glaasje te
drinken of een kaartje te leggen. Hierna druppel den de
gildezusters binnen om samen met de partners van de
overleden gildebroeders deel te nemen aan een smakelijke
Brabantse koffietafel
verzorgd door enkele
gildezusters. Tijdens de
koffietafel vond de installatie plaats van een nieuwe gildebroeder Bart
van Dinteren. Door de voorzitter werd hem een zilveren speld opgespeld
als teken dat hij bij ons gilde behoort. Bart van harte welkom en wij

wensen jou veel succes en een mooie tijd bij ons gilde.Hierna bood onze
nieuwe koning Mario van den Elsen een enveloppe aan, die pas
geopend mocht worden nadat ons gilde een keizer had geschoten.
Twee kandidaten staan op de nominatie voor deze titel: Jan Huijbers
en Mario van den Elsen.
Gilde St.Leonardus Beek en Donk.

Nog even na borrelen.
Zondag 24 februarivergadering zaterdag competitie
Bijeenkomst: Aarle-Rixtel Jan van Doorn paviljoen 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 27 februari bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Andre van Nunen 20:30 uur.

Zondag 3 maart carnavals mis in de Michaelkerk. Bijeenkomst Tapperij 09:15 uur vertrek naar de Michael
kerk 09:30 uur. Dit jaar samen met het Gilde Sint Antonius i.v.m. met prins Joshy Gevers. .
Woensdag 6 maart twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Woensdag 6 maart Bejaarden koning Peelland Gilde St. Servatius Lieshout

Henk v/d Velden winterkampioen Brabantswipschieten 2018-2019
Op zondag 10-03-2019 kroonde Henk v/d Velden zich tot
winterkampioen op de onderdelen opgegelegd en vrijehand
Brabantswipschieten op 't Jan van Doorenpaviljoen te Aarle-Rixtel
, dit is een competitie die op zondag 25-11-2018 startte met een
tiental schutters, en eindigde op zondag 10-03-2019. Dit waren 14
schietrondes waarvan er 10 voor de einduitslag meetelden. Tot op
het laatst was het een spannende strijd onder de schutters.
Met als eindresultaat : Opgelegd: 1 e Henk v/d Velden O.L.V
Gilde Aarle-Rixtel,
2e Hans v/d Boomen Sint Antonius / Sint Sebastians Gilde Gemert,
3e Gerard Maas O.L.V Gilde Aarle-Rixtel.
Vrijehand: 1e Henk v/d Velden O.L.V Gilde Aarle-Rixtel.
2e. Gerard Maas O.L.V Gilde Aarle-Rixtel, 3e Hans v/d Boomen
Sint Antonius / Sint Sebastianus Gilde Gemert.
Groetjes Gerard Maas O.L. Vrouw Aarle Rixtel

Zaterdag 15 en 16 maart NL doet Leonardus kapel / of op ’t
Wipke.
Kapel vervangen dakpannen etc
Activiteiten onderhoud op ’t Wipke.

NL-DOET OP DE SCHIETACCOMMODATIE ’t
WIPKE
Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart waren in heel Nederland
duizenden vrijwilligers in de weer met het opknappen
van allerlei klussen. Zo ook op de Schietaccommodatie ’t

v.l.n.r. Hans van de Boomen, Henk van de r
Velden, Gerard Maas

Wipke aan de Zwinkelweg. Daar moest onder andere een kabel aangelegd worden voor de
buitenverlichting, het gebouw moest grondig schoon gemaakt worden en ook in de tuin moest
het nodige werk verzet worden. De lange hete zomer van 2018 had er zijn sporen nagelaten en
ook de buxusmot had er nogal wat schade aangericht.
Op de kletsnatte zaterdagmorgen waren de vrijwilligers van het Sint Leonardusgilde van de
Donk en het Beekse Sint Antoniusgilde al vroeg paraat met stofzuiger, dweilen en
poetsdoeken om te zorgen dat de keuken en de schuilruimte er weer fris uitzagen en de ramen
weer goed doorzichtig. En toen het buiten wat opgedroogd was, konden schoffels en ander
tuingereedschap voor de dag gehaald worden om het terrein zelf op te knappen. Ondertussen
was ook de activiteitencommissie van de Beekse Schut aan het werk gegaan om te zorgen dat
de vrijwilligers geen honger en dorst hoefden te lijden. Met belegde broodjes, koffie,
tomatensoep, eieren, fruit, noem maar op. Met zo’n verzorging is vrijwilligerswerk een feest.
En het is op deze manier keigezellig en ook nog eens heel goed voor de onderlinge
verhoudingen.
Om half vier ’s middags zat het karwei erop. De Stichting Schietaccommodatie Beek en
Donkse Gilden, beheerder van de schietaccommodatie kan terug zien op een zeer gestaagd
NL-Doet 2019. Met dank aan de Beek en Donkse bedrijven Toonen Elektro,Engels Sloop- en
Grondwerken, Leon en Adrienne de Louw, voor hun (financiele) hulp, aan NL-Doet en
natuurlijk ook aan alle vrijwilligers.
Nl doet bij de Leonardus kapel, vervangen dakpannen.

XXXXX 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.
Maandag 25 maart Jaarvergadering KNTS te Oirschot.
Aanvang 20:00 uur Jan Rovers
Zaterdag 23 maart 2014 kringvoorjaarsvergadering te
Aanvang 10:00 uur Mierlo Hout
Jan Rovers Mario van den Elsen Geert-Jan Fzn en Bzn. .
Woensdag 27 maart bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Geert-Jan Bzn om 20:30 uur.
Woensdag xx maart bijeenkomst dodenherdenking voorbespreking.
Bijeenkomst gemeentehuis 17:00 uur. Geert-Jan Bzn.
Woensdag 3 april twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Woensdag 9 april bijeenkomst Goede Doelen, Fietste mee.
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.

Woensdag 24 april bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Geert-Jan Fzn Dijk Om 20:30 uur.
Zaterdag 27 april Koningsdag.
(Open markt op het heuvelplein 11:30 bijeenkomst bij het anker. 11:45 vertrek naar het Heuvelplein. ) Nog te
bepalen.
Zondag 28 april Laarbeekskoningschieten in Beek en Donk bij het Gilde Sint leonardus .
Op schietaccommodatie ’t Wipke te Beek en Donk..
Op zondag 28 april is het weer zover wij: het Gilde St.Margaretha , Gilde Onze Lieve Vrouwe, Gilde
St.Servatius, Gilde St.Antonius en Gilde St.Leonardus gaan een nieuwe LaarbeekKoning Schieten. Hiervoor
willen wij U van harte uitnodigen.
Programma:
13:00 uur Ontvangst op Schietterrein ’t Wipke te Beek en Donk aan Zwinkelweg 6.
13:45 uur opstellen voor het vrijen van de vogel. .
14:00 uur Openingswoord Hoofdman Gilde Sint Leonardus.
Woordje vertegenwoordiger Gemeente Laarbeek,
Openingsgebed door Franklin de Coninck,
14:15 uur Inleveren van Koningsschild, opspelden replica door Frans Biemans, Woord
van afgaande Koning Maarten engels Gilde Sint Servatius lieshout..
14,30 uur Aanvang schieten.
Volgorde : Pastoor / Gildeheer, Burgemeester / vertegenwoordiger gemeente
Laarbeek, Frans Biemans, Afgaande Koning. Daarna volgens volgorde
schietlijst.
Tijdens het Laarbeekskoning schieten wordt ook de Jeugdkoning geschoten.
Om ???? uur Bekend worden van nieuwe Koning en Jeugd Koning.
Gevolgd door de gebruikelijke rituelen.
Tot maximaal 20:00 uur gezellig samen zijn.
Met Gildegroet,
Gildebroeders van het Gilde St.Leonardus
Deelnemende schutters: Inschrijven tot uiterlijk 13:30 uur.
Vergeet je legitimatie niet

Verslag Laarbeeks Koningschieten 28 april 2019

Ruim 11 jaar geleden ontstond het initiatief voor een verbroedering
van de Laarbeekse gilden, vooral met het doel elkaar beter te
begrijpen en respectvol te benaderen. Vroeger was er wel wat haat en

nijd tussen de gilden, maar gelukkig is dit ten goede gekeerd en is samenwerking geen probleem meer. Het
initiatief voor verbroedering resulteerde uiteindelijk in het jaarlijks Laarbeekse koning - schieten. De afspraak
was dat beurtelings één van de 5 Laarbeekse gilden de organisatie ter hand zou nemen. Dit jaar was het weer de
beurt aan de gildebroeders van het St. Leonardusgilde. Het evenement vond plaats op het schietterrein ’t Wipke
te Beek en Donk. Om 13.00 uur werden de 4 andere
gilden (St. Antoniusgilde, St. Margarethagilde,
O.L.Vrouwegilde en het St. Servatiusgilde) door het St.
Leonardusgilde hartelijk welkom geheten. Na wat
openingswoorden door Hoofdman Geert-Jan v. Rixtel
en de vertegenwoordiger van de gemeente en het vrijen
van de vogel volgde het openingsgebed door onze
gildeheer Franklin De Coninck en de zegening van de
mooi vervaardigde vogel. Hij wenste dat deze vogel het
stralende middelpunt mag zijn van een ontspannen
ontmoeting van Laarbeekse gildebroeders en –zusters
en van alle mensen, die de schuttersgilden een warm
hart toedragen. Na dit gebed moest de afgaande koning, Maarten Engels, zijn koningsschild inleveren en werd
hem door de schenker van het koningsschild, de Heer Biemans, een replica opgespeld. Na de eerste schoten door
de geestelijke en wereldlijke overheid, de afgaande koning en Frans Biemans begon de strijd tussen 23 schutters
om de fel begeerde titel van Laarbeeks koning 2019 te bemachtigen.. Gelijktijdig werd ook geschoten voor de
jeugdkoning.
De vogel liet zich niet gemakkelijk verschalken en bood stevig weerstand,
maar moest toch bij het 144ste schot het loodje leggen. Het was André van
Nunen, gildebroeder van het gilde St. Leonardus, die het laatste stukje van de
vogel wist neer te halen. André van harte proficiat en wij wensen jou een
heel mooi Laarbeeks koningsjaar. Hierna volgde de installatie waarbij André
beloofde aan de verplichtingen verbonden aan het Laarbeeks koningschap te
zullen voldoen.
Ook de jeugd was enthousiast bezig met het winnen van de titel van
jeugdkoning. En het was Cris Engels, een zoon van de afgaan de koning
Maarten Engels, die deze titel wist te veroveren.
Cris van harte proficiat en maak er iets moois van.
Na de vendelgroet voor de Laarbeekkoning en de jeugdkoning werd om ca
20.00 uur deze supergezellige verbroederingsdag afgesloten.
Gilde St. Leonardus Beek en Donk
Woensdag 1 mei twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Zaterdag 4 mei dodenherdenking,
Bijeenkomst +/- 18:30uur bij brandweer / gemeentehuis.
In de Muziektuin en bij het herdenkingsmonument in Beek en Donk werd
zaterdagavond de Laarbeekse Dodenherdenking
gehouden. Honderden mensen woonden de
herdenking bij. Harmonie O&U en de Gemert
Firebrigade Pipes & Drums verzorgden de
muzikale omlijsting en ook de gilden uit AarleRixtel en Beek en Donk verleenden hun
medewerking. Er waren toespraken door
burgemeester Van der Meijden en namens de
veteranen las Frans van Heuvel de 49 namen voor van de slachtoffers die in deze
gemeente waren gesneuveld of die tijdens hun uitzending waren gesneuveld.
Winnares van de poëziewedstrijd Dieuwke Kommerij las haar gedicht voor. Na deze
plechtigheid verplaatsten de aanwezigen zich naar het herdenkingsmonument bij het
gemeentehuis. Er werden kransen gelegd onder andere door leerlingen van
basisschool De Heindert en 't Otterke. De herdenking werd live door Omroep
Kontakt uitgezonden.

Huldiging Sparta 25 Kampioen zondag 19 mei

Pen Artikel in de Mooilaarbeekkrant Geert-Jan van Rixtel (Bzn) 23 mei 2019.
Zeg je Geert-Jan van Rixtel. dan zeg je Gilde Sint Leonardus. De Beek en Donkse rode schut
is een belangrijk onderdeel van zijn leven. Elf jaar is hij hoofdman, maar het ‘grote publiek’
kan hem herkennen aan de grote trom waarop hij bij het Gilde slaat.
Een bekende Beek en Donkenaar?
“In de supermarkt werd ik ooit door een vreemde begroet. Ze herkende me van de trom bij de
schut, dat vond ik wel grappig. Als kind vond ik het Gilde en drummen al leuk. Ik begon bij
Harmonie Oefening en Uitspanning bij de drumband. Natuurlijk ging ik ook bij het Gilde Sint
Leonardus, maar daar was mijn naam niet uniek. Ik werd Geert-Jan van Rixtel Bzn.”
Bzn, dat zal niet die populaire Volendamse band zijn?
“Mijn neef heet precies hetzelfde. Achter zijn naam werd Fzn gezet; Frits’ zoon. Ik ben zoon
van Bernard, vandaar. In 1978, ik was veertien, begon ik bij het Gilde. Een tijd lang kon ik
O&U met het Gilde combineren. Trok O&U erop uit, dan vormden wij een mooi geheel.
Voorop de majorettes, dan wij als tamboers, dan klaroencorpsen uiteindelijk de harmonie. We
maakten lol samen, maar toen combineren niet meer ging, koos ik voor het Gilde. Daar lag
mijn hart, ik uperde als jonge jongen al mee bij de bouw van de kapel.”
De Leonarduskapel aan de Goorloop?
“Klopt, in 1979 is deze kapel gebouwd. In 1422 was er al een
Leonarduskapel, die toen ongeveer tegenover snackbar De
Beemd stond. De nieuwe kapel aan de Goorloop wordt door ons
onderhouden. Daar tref je het glas-in-lood van het afgebroken
klooster in de Schoolstraat aan, met een beeltenis van onze
patroonheilige Leonardus. Op zondag 26 mei om tien uur is bij
de Leonarduskapel de Donckse Wij-ing. Dit keer een eucharistie
viering. Zo’n wij-ing past in onze traditie en stamt uit de
middeleeuwen. Vroeger was het in juli. Karren werden verderop
geparkeerd. De Karstraat kreeg zo haar naam.”

Zo’n Wij-ing is een van de vele tradities?
“Gildes waren lang geleden ter bescherming van de gemeenschap. Daar stamt de schutterij
vanaf. Veel tradities zijn bewaard en verwijzen naar een religieus verleden. Bijvoorbeeld het
schieten op de papegaai. Pape is een directe verwijzing naar de Paus. De heilige Leonardus
van Noblat wordt door ons vereerd. Ik ben in de Franse stad Noblat, waar Leonardus vandaan
komt, geweest. Daar in de kerk staat een schaalmodel van onze Beek en Donkse
Leonarduskerk. Vele replica’s van Leonarduskerken van over heel de wereld kun je daar
bewonderen.”
Mari-Christine van Lieshout tekst.

Foto Mooilaarbeek.

Internationaal maatschappelijk betrokken?
“We hebben inderdaad contact met meerdere Gilden en vanaf 1978 hebben we regelmatig
uitwisseling met Schützengesellschaft Gittelde in Duitsland. Maar we hebben ook activiteiten
dichter bij huis. Samen met scouting Beek en Donk organiseren we op Tweede Pinksterdag
‘Fietste Mee’. Dit jaar steunen we de Zonnebloem.”
En de toekomst van Gilden?
“Samen met mijn vrouw Irma heb ik drie zoons. Ik heb haar weleens koningin gemaakt. Het
Gildestokje heb ik niet over kunnen dragen aan mijn zoons, Bjorn, Harm of Dirk. Dus de
toekomst van het Gilde? We hopen heel lang te bestaan als we allemaal heel oud worden.”
Donckse Wij-ing, openlucht Eucharistieviering bij de Sint Leonarduskapel.
Openlucht Eucharistieviering 26 mei 10:00 uur.
•

Feest van de Donckse Wij-ing.

•

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

•

Beek en Donk, Zondag 26 mei 2019.

•

Aanvang 10:00 uur.

Op zondagmorgen 26 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 Jos Verbraeken 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.
Artikel Mooilaarbeekkrant.

Feest van de Donckse Wij-ing

Eucharistieviering in de openlucht.

Op zondagmorgen 26 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 Jos
Verbraeken 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 bede vaartsplaats 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 v an 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 25 mei opruimen en klaarzetten i.v.m. Donckse Wij-ing.
13:00 uur bij de leonarduskapel info en invulling zie draaiboek.
Zondag 26 mei Donckse Wijing.
Info en invulling zie draaiboek.
Opbouwen +/- 07:00 uur.
Aanvang gebedsdienst +/- 10:00 uur

Verslag Donckse Wij-ing.
Laarbeekkrant geschreven door Martin Prick
Beek en Donk - Bij de Leonarduskapel op de hoek Lage Heesweg en Kapelstraat werd zondag 26 mei een
openlucht-kerkdienst gehouden, georganiseerd door het gilde Sint Leonardus. Deze dienst staat bekend
als de Donckse Wij-ing.
Handboeien
De Wij-ing wordt geopend door hoofdman Geert-Jan van Rixtel. Hij heet de aanwezigen van harte welkom en
vertelt dat er ook dit jaar weer hard is gewerkt aan de in stand houding van de kapel. De preek gaat over de liefde

tussen mensen onderling en de liefde, die leden van het g ilde en andere belangstellenden hebben om tradities,
zoals de kapel ter nagedachtenis aan Leonardus te laten bestaan. Als de voorbeden aan de hand van attributen

worden gezegd is het vermakelijk om te zien dat diaken De Coninck gewoon 'in het volle hon derd' zegt: "Nee, jij
bent nog niet aan de beurt met je kaars, even wachten, ik zei één voor één!" Eén van de attributen is een stel
handboeien. Leonardus had namelijk van de koning de gunst
gekregen om gevangenen vrij te laten, waarvan Leonardus
dacht dat ze dit verdiend hadden. Tijdens de dienst worden
enkele liederen gezongen, die speciaal hiervoor door het koor
worden gezongen. Het zijn enkele Marialiederen en het in
Beek en Donk bekende lied voor Sint Leonardus.
Net
als

vroeger
Oorspronkelijk stond er ongeveer op het grasveldje
tegenover cafetaria De Beemd op de Donk een kapel ter
ere van de heilige Leonardus. Deze is al lang geleden
verloren gegaan en de in 2015 overleden oud-pastoor
Theo van Rossum uit Beek en Donk kwam met het
voorstel om die kapel te herbouwen. Dit is gebeurd in 1979 en sinds die tijd zorgt de gemeente voor de in stand
houding ervan. Het dak is vernieuwd in samenwerking met de gemeente, waarbij de gildebroeders zorgden voor
de mankracht en de gemeente voor de materialen. Vandaag zijn er een groot aantal bezoekers op de dienst
afgekomen, die allemaal een zitplaats hebben. Sommigen hebben die zelf meegebracht. Anderen maken gebruik
van de aanwezige banken. De gelovigen bestaan voor een groot deel uit oudere mensen. Dat er niet alleen oudere
mensen zijn maar ook dito gebruiken, blijkt als een heer op een scootmobiel het hazenpad kiest bij aanvang van
de communie. Net als vroeger!
Dank
Eén mededeling is een verrassing voor velen: Pastoor Verbraeken kondigt
zijn afscheid aan (Lees meer in DeMooiLaarbeekKrant van woensdag 29
mei). Het Sint Joris vendelgebed wordt door het Gilde uitgebeeld, door
Geert-Jan van Rixtel, André van Nunen en John Verhoeven. Aan het einde
van de viering worden de Leonardusbroodjes gezegend, die aan de
aanwezigen worden uitgereikt vergezeld van een kopje koffie of thee.
Ondertussen is koster Toos van der Linden druk doende om alles weer op te
ruimen. "Ik was al om negen uur hier, maar de koster wordt altijd vergeten
in een dankwoordje!" (Bij dezen dan Toos, red.)

Zondag 26 mei vrienden middag Gilde Sint Leonardus .
Organisatie in handen van Andre Mario en Ine..

Feestmiddag VRIENDEN VAN 26 mei 2019
Feestmiddag VRIENDEN VAN het Gilde Sint leonardus, zondag 26 mei 2019 op schietterrein ’t
Wipke. De bedoeling is dat dit een jaarlijks terugkomend evenement wordt op de laatste zondag in
mei.

Gewonnen Vrienden-wissel- Bokaal door Tijmen de Boer.

Woensdag 29 mei bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Jan Rovers om 20:30 uur.
Zondag 2 juni schietwedstrijd Brabantswi pschieten
Locatie Schietterrein ’t Wipke aanvang 13:00 uur.

Schutters Sint Leonardusgilde Donck doen goede zaken bij
kringschietwedstrijd Brabants wipschieten.
Op zondag 2 juni ’19 heeft er weer een kringwedstrijd Brabants wipschieten plaats gevonden op het schietterrein
’t Wipke , georganiseerd door het Gilde Sint Leonards uit Beek en Donk. De weersomstandigheden waren goed,
veel zon en hoge temperaturen. De schutters van Leonards gilde waren oppermachtig. Geert-Jan van Rixtel Bzn
schoot zich tot Erekampioen. Mario van den Elsen werd 1e op het
onderdeel personeel net voor Annie Rovers die 2e plaats bezette. Jan
Rovers wist op het onderdeel vrije hand de 4e plaats te veroveren. Het
viertal werd gewonnen door de schutters van het Gilde Sint Léonards uit
Beek en Donk met de schutters: Mario van den Elzen, Jan Rovers, Annie
Rovers en Geer-Jan van Rixtel Bzn .
De schutters van het Sint Servatius gilde uit Lieshout behaalde de volgende
prijzen Personeel 3e Goen Vorstenbosch, 6e Bert Vorstenbosch Reserve
kampioen Goen Vorstenbosch Onderdeel Bejaarden 1e Gerard van de
Linden. Het gilde St. Antonius en St. Sebastianus uit Gemert behaalde de
volgende prijzen Vrije Hand 3e Hans van den Boomen, 6e Toon van
Dommelen. Verder waren er puistprijzen voor 2e Tonny Gevers, 3e GeertJan van Rixtel Bzn ,4e Gerard Maas, 5e Toon van Dommelen, 6e Jo
Verhoeven en 7e Tijmen de Boer.

Foto : v.l.n.r Mario van den Elsen, Jan Rovers,
Annie Rovers en Geert-Jan van Rixtel Bzn.
Tekst en Foto: Henk van de Velden Onze Lieve vrouw Aarle-Rixtel
Woensdag 5 juni twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ‘t Wipke om 20:30 uur.

Zaterdag 8 juni receptie bij Sint Margaretha Gilde i.v.m. jubilarissen.
15:00 uur tot 17:00 uur. Andre van Nunen Jan Rovers en Mario van den Elsen.

30 e Fietste Mee met Live Muziek van Rewind uit Bakel.
Op 2e Pinksterdag wordt dit jaar alweer voor de 30e keer de
Fietste Mee tocht georganiseerd. De organisatie hiervan ligt
sinds vijf jaar in handen van Stichting Goede Doelen
Laarbeek, een samenwerkingsverband van het
Leonardusgilde en de Scouting Beek en Donk, opgericht
om kleinschalige ontwikkelingsprojecten en sociaal
maatschappelijke instellingen uit Laarbeek te steunen.
Voor gezinnen én mountainbike-liefhebbers
Waar we in het verleden voornamelijk mensen uit Beek en
Donk deelnamen, zien we nu dat de fietstocht ook steeds
meer bekendheid geniet in de overige kernen van ons mooie
Laarbeek. En dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Elk
jaar wordt er weer een prachtige en veilige route uitgezet
van ongeveer 35 kilometer. De route wordt onderbroken
door drie rustpunten waarbij de deelnemers iets te drinken
en wat lekkers krijgen. Naast deze route is er ook voor de
tweede maal een Fietste MTB- route uitgezet voor mountainbikers. De mountainbikeroute komt langs twee van
de posten en voert over landwegen en uitdagende single-tracks. Voor deelnemers aan deze route, geldt dat zij
zelf over een mountainbike en de bijbehorende fietservaring dienen te beschikken.
Opbrengst voor De Zonnebloem
In 2019 gaat de opbrengst van de Fietste Mee naar stichting De Zonnebloem in Laarbeek. De Zonnebloem is een
landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor langdurig lichamelijk zieken, lichamelijk gehandicapten en
hulpbehoevende ouderen. De Zonnebloem in Laarbeek bestaat uit 4 afdelingen in Aarle -Rixtel, Beek en Donk,
Lieshout en Mariahout. Zij organiseren voor mens en met een lichamelijke beperking een bezoek bij mensen
thuis, een dagje weg of een vakantie.
Praktische informatie
Tussen 11.00 en 13.00 bent u welkom in de blokhut van Scouting aan de IJsweg in Beek en Donk (achter de
vroegere basisschool De Raagten) om een stempelkaart en de routebeschrijving op te halen. De tocht zal ook hier
eindigen. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn en zal de trekking van de loterij plaatsvinden. De Bakelse
band Rewind zal het publiek vermaken met live-muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Ook niet-fietsers zijn hierbij
van harte welkom.
De deelname aan de fietstocht bedraagt slechts 3 euro. Kinderen beneden de 12 jaar mogen onder begeleiding
gratis meefietsen. Na afloop worden er onder de deelnemers met een afgestempelde deeln emerskaart drie leuke
prijsjes verloot, één voor een volwassene en twee voor kinderen. Ook kunt u deelnemen aan een loterij waar u
voor 50 cent een lot kunt kopen. De opbrengst hiervan gaat eveneens naar Zonnebloem Laarbeek.
Let op: het is enkel mogelijk om contant te betalen.
Wij nodigen iedereen uit Laarbeek van harte uit om mee te doen met deze gezellige fietstocht en zien u graag op
10 juni, Tweede Pinksterdag.

(De kleurrijke flyers voor de Fietste Mee tocht, evenals de dozen voor de loterij, zijn on tworpen en gemaakt door
deelnemers van dagbestedingscentrum De Nieuwe Werf uit Beek en Donk (Stichting ORO) waarvoor onze
hartelijke dank.)

Maandag 10 juni 2 e pinksterdag Fietste mee (leonardus gilde en Scouting)
Aanvang 11:00 uur bij de scouting, verder info volgt nog.

Een geslaagde 30ste editie van de ´Fietste Mee´ tocht
“Een geslaagde middag, ondanks het weer!”
Beek en Donk - Een jubileum voor de ‘Fietste Mee’ tocht, afgelopen maandag was
alweer de 30ste editie van dit mooie evenement. Sinds vijf jaar ligt de organisatie in de
handen van Stichting Goede Doelen Laarbeek, een samenwerkingsverband van het
Leonardusgilde en de Scouting Beek en Donk. Jong en oud waren aanwezig op deze
enigszins bewolkte 2e Pinksterdag.
Vanaf 11.00 uur verzamelde zich ruim 200 deelnemers bij de blokhut van de Scouting in
Beek en Donk, het start- en eindpunt van de fietsroute. Ook dit jaar was er weer een prachtige
route uitgezet van ongeveer 35 kilometer. Deze keer ging de route bijvoorbeeld via Erp en
Gemert. Tijdens de fietsroute konden de deelnemers op drie punten even rusten, wat drinken
en lekkers krijgen. Al met al zou het een fietstocht van ongeveer 3 tot 3,5 uur worden.
Voor de tweede keer dit jaar is er ook een mountainbike route uitgezet. Deze route kwam ook
langs twee van de rustpunten en ging verder over landwegen en uitdagende single-tracks.
‘Helaas heeft de mountainbike route tot nu nog weinig aanmeldingen’, vertelt Joris Coolen
van de Scouting Beek en Donk. ‘Wij zijn nu aan het bekijken hoe we dit volgend jaar gaan
aanpakken. Er zijn genoeg mountainbike groepen in Laarbeek, hopelijk kunnen we deze
volgend jaar ook verwelkomen.’
Opbrengst voor een goed doel
Elk jaar kiest Stichting Goede Doelen Laarbeek een goed doel uit waar de opbrengst van de
‘Fietste Mee’ tocht aan gedoneerd word. Ze kiezen bijvoorbeeld voor kleinschalige
ontwikkelingsprojecten en sociaal maatschappelijke instellingen uit Laarbeek. ‘Zo hebben we
een paar jaar geleden, via een zuster van Het Missieklooster Heilig Bloed uit Aarle-Rixtel,
spullen aangeschaft voor een revalidatiecentrum in Afrika. Dit jaar is er gekozen voor
Stichting De Zonnebloem Laarbeek.’
De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor thuiswonende zieken en
mensen met een lichamelijke beperking door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd. Met de
opbrengst van deze dag kan de stichting activiteiten en uitstapjes blijven organiseren voor
gasten uit Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. Denk bijvoorbeeld aan een
busreis, een picknick of ontspanningsmiddagen.

Loterij en live muziek
Na zo’n 35 kilometer gefietst te hebben, konden de deelnemers na afloop genieten van een
hapje en een drankje verzorgt door leden van de Scouting en de Gilde. De live muziek werd
geregeld door Yannick van Boerdonk. Zijn tante speelt in de Bakelse band Rewind. Deze
band bestaat al zo’n 20 jaar en speelt covers uit de jaren 60, 70 en 80 met een eigen sausje!
Voor alle deelnemers die de uitslag van de loterij gemist hebben, zetten we hier de winnaars
nog even op een rij.
De winnende lotnummers voor de waardebon van Jan Linders 7,50 euro zijn: 2076, 2410,
2751, 2105 en 3156.
De winnende lotnummers voor de waardebon van Jan Linders 10 euro zijn: 2721, 2462, 3160,
en 2566.
Het winnende lotnummer van het boodschappenpakket: 3088.
De winnaars van de bon van Snoeperij Jantje: Ebbe Grasser en Rik Verheijen.
De winnaar van de bon van Okado: Petra Jansen.
Alle prijzen kunnen worden opgehaald bij Jan Rovers, Margrietstraat 5 te Beek en Donk (0621650038).
Zaterdag 22 juni 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 26 juni bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Harrie van Dijk 20:30 uur.
Woensdag 3 juli twee maandelijkse vergadering.
Wordt Vakantie bijeenkomst.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
All-in € 5,- p.p. Aanvang 20:00 uur.
Woensdag 31 juli bestuursvergadering. Vakantie ??
Bijeenkomst bij Mario van den Elsen om 20:30 uur. Vakantie ?
Woensdag 7 augustus twee maandelijkse vergadering. Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Zaterdag 17 en zondag 18 augustus Aarles weekend.

Woensdag 28 augustus bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur.
Zondag 1 september eucharistie viering pater Eustachius.
Aanvang eucharistieviering 10:00 uur.
In Aarle-Rixtel bijeenkomst 09:45 uur. alle 5 de gilden van Laarbeek.
Een delegatie van het gilde was samen met de overige Laarbeekse gilde aanwezig bij de
Pater Eustachius viering in Aarle Rixtel.
Dit was tevens de eerste Eustachius viering met de nieuwe pastor Geoffrey de Jong die na
afloop een vendelhulde kreeg.

Zondag 1 september 2018 NBFS toernooi geweerschieten kring Maaslandd
NBFS Kampioenschappen. Schutters 13:00 uur.
Geen deelname door het Gilde Sint Leonardus .
Maandag 2 sept koningschieten Sint Servatius Lieshout.
Andre van Nunen en Geert-Jan van Rixtel Bzn. Nieuwe koning Gilde Sint Servatius Gerard Verhoeven.

Woensdag 4 september twee maandelijkse vergadering.
In de ochtend schoonmaken op ’t Wipke i.v.m. de kermis. Aanvang 09:30 uur.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Donderdag 5 september opruimen en opbouwen op ’t Wipke i.v.m. de kermis.
Wie: iedereen die tijd heeft, tijdstip 19:00 uur. .
Vrijdag 6 september opening kermis Beek en Donk, 19:00 uur. Dit jaar Gilde Sint Antonius.

Kermisactiviteiten Gilde Sint Leonardus 2019
Na de hete maanden van de laatste tijd hopen we dat er nog enkele zomerse dagen overblijven voor het
vieren van de Beek en Donkse kermis. Op zaterdag 7 september vinden alle activiteiten van het gilde Sint
Leonardus plaats op het schietterrein ’t Wipke. Dat geldt dus voor het traditioneel koningschieten,
koningskruisschieten, luchtbuksschieten voor de jeugd en het schieten van de kermiskoning(in).
Er komt nog een extra activiteit bij nl. het aanbieden van een bedrag van de Stichting Goede Doelen
Laarbeek [Fietste Mee] aan de Zonnebloem.

Het kermisprogramma op zaterdag 7 september ziet er als volgt uit:
09.00 uur: bijeenkomst gildebroeders op ’t Wipke om de afgaande koning Mario van den Elsen een
vendelgroet te brengen. Hierna volgt een gebedsdienst in de Leonarduskapel.
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. Het belooft ook dit jaar weer een spannende strijd te worden en
misschien wordt wel onze eerste keizer geschoten? Als Mario van den Elsen voor de derde
achtereenvolgende keer of Jan Huijbers voor de vijfde keer in zijn leven de vogel eraf schiet, wordt hij nu
koning en in de loop van het jaar, voor het leven, tot keizer gekroond.
Ook niet-gildebroeders van 25 jaar of ouder en wonende in Beek en Donk mogen aan het koningschieten
deelnemen.
Zodra het laatste restje van de vogel gevallen is, wordt de nieuwe koning geïnstalleerd.
Na deze installatie wordt het sponsorbedrag van de Fietste Mee aan de Zonnebloem overhandig d.
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: koningskruisschieten. Kruisloten moeten voor 15.30 uur gekocht zijn.
18.00 uur: zowel dames als heren boven 18 jaar mogen deelnemen aan de s trijd voor 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 kermiskoningin 2018 Jolanda Steegs, maar ongetwijfeld zal zij
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 7 september van harte welkom op
schietterrein ’t Wipke.
Gilde St. Leonardus Beek en Donk
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.gil desintleonardus.nl
Met gildegroet,
Gildebroeders van het gilde Sint Leonardus Donck.

Programma van het gilde Sint Leonardus zaterdag 8 september 2019.
Zaterdag 7 september kermiskoning en prijs schieten op ’t Wipke.
De voorbereidingen wie wat en waar worden verder uitgewerkt.
Vergeet je legitimatie niet, deze m.b.t. de deelnemende schutters.

Overhandiging sponsorgeld van de Fietste Mee aan de
zonnebloem Laarbeek
Vijf jaar geleden is door het Gilde St. Leonardus en de Scouting de stichting Goede
Doelen Laarbeek opgericht. Door deze oprichting benadrukten beide verenigingen
hun sociale rol in onze gemeenschap en wilden terug naar hun oorspronkelijke taak.
Dat is zorg voor de jeugd en voor de mensen die minder te besteden hebben.

Jaarlijks wordt door de Stichting Goede Doelen een gezinsfietstocht georganiseerd
om met de opbrengst kleinschalige projecten te financieren. Het project moet zoveel
mogelijk verband houden met Laarbeek, ofschoon ook kleine projecten voor de
ontwikkelingslanden, die raakvlakken hebben met Laarbeek, ook tot de
mogelijkheden behoren.
Dit jaar werd het sponsorbedrag overhandigd aan de vier verenigingen van de
zonnebloem in Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout ter ondersteuning
van ouderen en gehandicapten. Deze overdracht heeft intussen plaats gevonden op
zaterdag 7 september op ’t Wipke na het koningschieten. Aan elke vereniging werd
naar rato aantal inwoners een cheque uitgereikt. Men was erg blij met deze financiële
ondersteuning.
Aan het einde werd Cees Huijbregts in de bloemetjes gezet, Cees heeft zijn
bestuursfunctie na dertig jaar overgedragen aan Heidi de Louw Toonen.
En mocht u ook graag een project indienen dan kan dat via onze
secretaris van de Stichting Goede Doelen Laarbeek Dhr. Joris
Coolen, Heesweg 1, 5741 CR Beek en Donk, tel. 465848

Mario van den Elsen voor de derde
achtereenvolgende keer (5 maal in zijn leven)
Koning van het Gilde St. Leonardus Beek en
Donk
Dankzij het mooie weer kunnen de gildebroeders en gildezusters
van het gilde Leonardus weer terugzien op een goed geslaagde
kermisdag. Alle activiteiten vonden plaats op zaterdag 7
september. Om half tien vertrok het gezelschap naar de afgaande
koning Mario van den Elsen om hem een vendelgroet te brengen.
Na een gezellig onderonsje vertrok het gezelschap naar de
Leonarduskapel voor een gebedsdienst, die voorgegaan werd door

onze Gildeheer Franklin De Coninck. Deze stond in het teken van de
wonderbaarlijke genezing van een vrouw die vol vertrouwen de mantel van Jezus
aanraakte. Het geloof heeft haar gered en ze mag weer bij de samenleving horen.
Ook ons laat Hij niet in steek als we Hem om hulp vragen.
Na deze gebedsdienst werden we op ’t Wipke ontvangen door de gildezusters, die
ons uitnodigden om samen met hen te genieten van de heerlijke erwten- of
tomatensoep met broodjes.
Kort daarna werd begonnen met het schieten van de nieuwe koning van ons gilde.
Geheel volgens traditie werd vooraf drie keer rond de vogel getrokken om die te
ontdoen van de kwade geesten. Na de wijding
van de vogel werden de eerste schoten gelost
door de kerkelijke en wereldlijke overheid en de
afgaande koning. Daarrna barstte de strijd los
tussen zes gildebroeders om de fel begeerde
koningstitel te veroveren. Bij het 107 de begaf de
vogel het en het laatste stuk viel naar beneden.
Het was Mario van den Elsen die het presteerde
om voor de derde achtereenvolgende keer, en
vijf keer in zijn leven, de vogel eraf te schieten. Dat betekent, dat hij nu de nieuwe
koning wordt en in de loop van het komend jaar voor het leven tot keizer wordt
gekroond. Mario van harte gefeliciteerd en geniet van het koningschap.
Na de installatie van de nieuwe koning werd het sponsorbedrag van de Fietste Mee aan de
vier Laarbeekse verenigingen van de zonnebloem overhandigd. Zie hierover een artikel elders
in dit blad.
Direct hierna begon het luchtbuksschieten voor de jeugd
tot 18 jaar. En het was weer Mike Manders die voor de
tweede keer de vogel naar beneden haalde. Proficiat
Mike.

Gelijktijdig met het luchtbuksschieten begon de
wedstrijd voor het koningskruisschieten. En het
waren Irma van Rixtel, Jan Rovers en Jan
Rooijakkers die een zilveren kruis mee naar huis
mochten nemen.
Tenslotte volgde de strijd voor de titel van kermiskoning of -koningin. Het was weer een
spannende strijd en het lukte aan Carel Raaymakers om
het laatste restje van de vogel naar beneden te schieten.
Mario hing de nieuwe kermiskoning de rode sjerp om
en daarmee wordt Carel uitgenodigd om het komende
gildejaar bij alle belangrijke gildefestiviteiten aanwezig
te zijn. Carel van harte gefeliciteerd en wij wensen jou
een mooi koningsjaar.
Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Zondag 8 september opruimen op ‘t Wipke.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 10:00 uur.
Zondag 8 september 2019 Gildefeest Sint Hubertus Liessel.

Maandag 9 september kermis.
14:00 uur bezoek aan het gilde Sint Antonius, koningschieten. (Vrijblijvend) .
Zaterdag 14 september receptie Gilde Sint Lambertus Someren-eind.
Nieuwe keizer Jos van de kruijs en keizer in de wacht Tjeu Knapen. Aanwezig Mario van de Elsen en Jan
Rovers.
Zondag 15 september Federatie wedstrijden VTBS vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden.
Geen deelname door het Gilde Sint Leonardus .
Donderdag 19 september 75 jaar bevrijding ophalen
bevrijdingsvuur te Asten.
Bijeenkomst: Gildes verzamelen zich op Koningsplein
voor de kerk van de H. Maria Presentatie. Hier splitsen
zij zich al in twee groepen. Peter van Otterdijk/ Toon
Bergh gaan dit begeleiden.
Gildes parkeren bij AH parkeerplaats en op de
parkeerplaats bij LidlLidl Asten 0m 18:30 uur.

Woensdag 25 september bestuursvergadering.
Verplaatst naar dinsdag 24 september Bijeenkomst
bij Andre van Nunen om 20:30 uur.

Zaterdag 28 september 75 jaar bevrijding laarbeek.
info www.laarbeekherdenktenviert.nl
Vendelgroet omstreeks 15:30 uur.
Locatie openluchttheater Mariahout.
Bijeenkomst 14:45 op het oranjeplein in Mariahout.
Verplaatst naar kerk in Lieshout i.v.m. het weer.

In de kerk worden de eerste drie rijen banken verwijderd. Op het moment dat wij op moeten treden zullen de
stoelen voor de drie harmonieën nog niet geplaatst zijn.
Als dit zo is dan zouden er ,voor in de kerk, een aantal vendeliers kunnen vendelen.
Bijeenkomst Uiterlijk om 14:45 uur bij de Bavaria Brouwerij café in Lieshout.
Gezamenlijk vertrek 15:00 uur van de Bavaria Brouwerij café naar de kerk. Commandant is in handen van
Lieshout.
Als we in de kerk komen via de hoofdingang gaan we bij binnenkomst sp litsen Links en rechts en stellen we ons
op, aan de zijkant en achter. Zorg ervoor dat publiek zicht houdt. Een aantal vendeliers afhankelijk van de
opkomst kunnen zich voor in de kerk opstellen. Aanwijzing van de vendeliers wordt gedaan door Mario van d en

Elsen en Willem van Pelt. Tamboers staan toch voor links
en rechts en kunnen van daaruit trommen. Gezien het weer en de ruimte blijft het altijd improviseren.
Betreffende de jeugd activiteit, deze gaat plaats vinden in Bavaria Brouwerij café in de koep el zaal.
Diegene die hierbij betrokken zijn, zijn op de hoogte. Aanvang 13:00 uur.
Vendelgroet in de kerk van Lieshout.

Dames van het openluchttheater proberen het
vendelen onder de knie te krijgen

Woensdag 2 oktober twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Zondag 6 oktober Kringkampioenschappen te Somerendorp Gilde Sint-Joris Someren
Aanvang 12.00 uur en inschieten tot 14.00 uur, verzet naar 20 oktober i.v.m. het weer.
Zaterdag 12 oktober hoofdliedendag in Hertogen Bosch.

Tijn van de Bruggen,
,Mario van de Elsen,
Piet Rovers en Willy
van der heijden.

Zaterdag 12 oktober receptie Gilde Sint Antonis abt Mierlo-Hout.
50 jaar gildebroeder Peter Klerkx, aanwezig Jan Rovers en Andre van Nunen.
Zondag 13 oktober schietwedstrijd Brabantswipschieten
Locatie Schietterrein ’t Wipke aanvang 13:00 uur.
Donderdag 17 oktober plaatsing oude gilde vanen in de Michaelkerk. Een aantal weken hiervoor werden
ook de twee vitrines met Gilden zilver in de Michael kerk opgehangen.

Zaterdag19 oktober afsluitingswedstrijd zaterdagcompetitie.
Locatie schietterrein ’t Wipke Beek en Donk.
Winnaar opgelegd Henk van de velden Gilde onze Lieve vrouw Aarle-Rixtel. (Rechts)
Winnaar vrijehand Hans van de Boomen. Gilde Sint Antonius en Sint Sebastian Gemert. (links)

Laarbeeks kampioenschap Brabants wipschieten 2019 opgelegd en vrije
Hand afgesloten.
Op zaterdag 19 oktober 2019 is het seizoen Brabants wipschieten Laarbeek afgesloten op het schietterrein
“t’Wipke” in Beek en Donk.
Om een uur kwamen alle schutters bijeen voor de felbegeerde prijzen en om het seizoen 2019 af te sluiten. In het
afgelopen jaar zijn er door de schutters 20 wedstrijden geschoten, hiervan tellen de 14 beste wedstrijden en de
afsluitingswedstrijd mee voor het seizoentotaal en dus voor het kampioenschap. De weersomstandigheden waren
goed voor de schietwedstrijd.
Op het onderdeel vrij hand is de Laarbeekkampioen geworden Hans van den Boomen
van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde uit Gemert, een zeer knappe prestatie
gezien de korte tijd die Hans pas bezig is in de schietsport.
Op het onderdeel opgelegd is de Laarbeekkampioen Henk van der Velden van het Onze
Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel. Tweede werd Hans van den Boomen van het Sint
Antonius en Sint Sebastianus Gilde uit Gemert. Hiermede is het zomerseizoen 2019
afgesloten.
Op deze dag werd er ook nog geschoten om de guldenbekers opgelegd en vrij hand, Na
de eerste ronde moest er afgekamd worden door twee schutters. De onderdelen zijn
beide gewonnen door Henk van der Velden van het Onze Lieve Vrouwe gilden uit
Aarle-Rixtel. 2e op het onderdeel vrije hand werd Mario van den Elsen van het sint
Léonards gilde uit Beek en Donk.
Zaterdag19 oktober najaarsvergadering kring Peelland gilde
Te Liessel aanvang 20:00 uur. Jan Rovers, en Geert-Jan Fzn,en Bzn.
Zondag 20 oktober Kringkampioenschappen Gilde Sint Lambertus Someren-eind.
Aanvang 12.00 uur en inschieten tot 14.00 uur
Woensdag 30 oktober bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Geert-jan Bzn om 20:30 uur.

Eucharistieviering Patroonsfeest St. Leonardus zondag 10 november 2019
Het gilde St. Leonardus viert met de parochiegemeenschap van Beek en Donk op
zondag 10 november 2019 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 Geoffrey de Jong diaken-gildepastor Franklin De Coninck. De muzikale
ondersteuning wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor, onder leiding van de
dirigente Mevrouw Y. Vos en organist Mevrouw A. Werners.
De echte feestdag van Leonardus is op 6 november, de sterfdag van onze patroon. De
teerdag van het Gilde Sint Leonardus, die gekoppeld is aan deze dag, vieren wij dan
ook op woensdag 6 november 2019. Deze dag begint met een gebedsdienst in onze
leonardus kapel aan de Goorloop. Achtereenvolgens zullen wij een vendelgroet
brengen aan de bewoners van De Nieuwe Werf en aan het gemeentebestuur. Een
verslag hiervan zult u kunnen lezen in de Mooi Laarbeek Krant van volgende week .

Woensdag 6 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
Laat je om, +/- 08:30 uur afzetten bij de Leonarduskapel en zorg ervoor dat je samen iets afspreekt dat
uiteindelijk de auto’s bij het gemeentehuis staan. Eventueel iets regelen met diegene die in de ochtend de route
met de auto afleggen.
+/- 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 bij de bewoners de Hoge Hees in de Schoolstraat.
+/- 10:00 uur vertrek van schoolstraat richting Leonardusplein.
10:15 uur tot 10:30 uur Vendelgroet Leonardusplein.
+/- 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 bij Bierbrouwerij de Koningshoeven
op het terrein van de Cisterciënzerabdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven te Berkel-Enschot
+/- 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

Patroon dag 6 november 2019
Gilde St. Leonardus viert het feest van zijn patroon.
Beek en Donk – Het Gilde St. Leonardus heeft op woensdag 6 november haar patroonfeest gevierd. Al
vroeg in de morgen kwamen ze bij elkaar in de St. Leonarduskapel voor een gebedsdienst. Gildeheer
Franklin de Coninck kon niet aanwezig zijn en daarom werd zijn taak overgenomen door gildebroeder
Cees Huijbregts .In een korte overweging werd ingegaan op de kloof tussen rijk en arm in onze wereld.
Bij God is dat anders. Daar zijn alle mogelijkheden voor iedereen gelijk. En St. Leonardus heeft daar een
goed voorbeeld aan gegeven.
Na deze dienst werd een vendelgroet gebracht aan Henk Kanters en werd hem een enveloppe aangeboden
als dank voor de goede zorg voor onze kapel.
Na deze gebedsdienst werd een vendelgroet gebracht
aan de bewoners van de Hoge Hees in de
Schoolstraat, voorheen het Leonardusklooster, de
bewoners van het Leonardusplein en aan de
bewoners van de Nieuwe Werf Tot slot trokken we
naar het gemeentehuis waar wij ontvangen werden
door locoburgemeester Dhr. Briels en wethouder
Mevr. Slaets. Na de eed van trouw en de vendelgroet
werden wij uitgenodigd voor het traditionele
brandewi jntje.

Om 12.30 uur stond de bus klaar om
ons samen met de gildezusters naar de
Cisterciënzerabdij van O.L.V.van
Koningshoeven te Berkel-Enschot te
brengen. Na een goed verzorgde
abdijlunch volgde een boeiende
excursie in de bierbrouwerij van de
monniken.
Het bekende trappistenbier La Trappe
wordt in samenwerking met de
monniken van de Abdij gebrouwen.
Wereldwijd zijn er slechts 7
trappistenbieren. Alleen La Trappe
stamt uit Nederland. Echt
trappistenbier moet aan 3
voorwaarden voldoen: het moet
gebrouwen zijn binnen de muren van
de Abdij, onder toezicht van de monniken en een gedeelte van de opbrengst gaat naar goede doelen.
Na de excursie was er nog tijd over voor aandacht aan onze twee jubilarissen:
Willy v.d. Heijden: 40 jaar vendelier van ons
gilde, altijd bereid te helpen bij
werkzaamheden op het schietterrein of bij
gildefeesten, ontvangt wekelijks de andere
vendeliers aan huis en is een enthousiaste
gildebroeder.
Harrie van Dijk: in 1993 schoot hij zich tot
koning en na dat koningsjaar werd hij
gildebroeder en meteen vendelier. Nu 25 jaar
later is hij nog steeds vendelier. Daarnaast is
hij vanaf oktober 2001 tot heden bestuurslid,
altijd inzetbaar en actief.
De dames ontvingen een mooie boeket
bloemen.

Na deze huldiging en een consumptie van het bestuur ging het huiswaarts en konden wij rond de klok van
acht weer een succesvolle teerdag afsluiten.
Op zondag 10 november werd om 11.00 uur, samen met onze Beek
en Donkse gemeenschap, in een sfeervolle Eucharistieviering het
patroonsfeest gevierd van St. Leonardus. De gezangen werden
uitstekend verzorgd door het Leonarduskoor onder leiding van de
dirigent J.Vos en organiste A. Werners. Na de Eucharistieviering
werd nog de eed van trouw afgelegd aan Pastor Geoffrey de Jong
als vertegenwoordiger van het kerkelijk gezag. En daarna was er
koffie.
Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Woensdag 6 november twee maandelijkse vergadering.
Vervalt i.v.m. de teerdag, wordt verplaatst naar woensdag 13 november.
Bijeenkomst op ‘t Wipke 20:30 uur.
Donderdag 7 november receptie Gilde Sint Willibrordus Bakel.
50 jaar Gildebroeder Arno Verberkt. Aanwezig Andre van Nunen en Jan Rovers.
Zondag 10 november Leonardus mis.
Leonardus mis in de Michaelkerk om 11:00 uur.
Bijeenkomst op het Heuvelplein om 10:30 uur.
Zaterdag 19 oktober is de afsluitingswedstrijd voor de zaterdag competitie.
Aanvang 13:00 uur locatie Schietterrein ’t Wipke Beek en Donk.
Donderdag 14 november Hoofdmannenberaad
Te Liessel Aanvang 19.00 uur Jan Rovers en Geert-Jan Bzn.
Woensdag 27 november bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Geert-jan Fzn om 20:30 uur. Gewisseld met Jan Rovers.
Woensdag 4 december twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Zaterdag 7 december ophangen kerstverlichting kapel.
Mario, Andre, Jan Rovers, Jan Rooijakkers, Harrie, Theo, leon &
Geert-Jan Bzn.

Dinsdag 10 december bijeenkomst delegatie LaarbeekseGilden op verzoek van Frans Biemans.
Locatie schietterrein ’t Wipke te Beek en Donk aanvang 20:30 uur.
Jan Rovers Mario Andre G-J Bzn en Fzn.
Een delegatie van de andere 4 Laarbeeksegilden.

Woensdag 11 december begrafenis Jo Verhoeven Gildezuster Gilde Sint Antonius Beek,
Jan, Toon, Frans, Mario, Huub, Geert-Jan Bzn.
Woensdag 17 december bijeenkomst verbouwing schietterrein ’t Wipke , delegatie Gilde Sint Antonius,
Gilde Sint leonardus en bestuur stichting schietaccommodatie Beek en Donkse Gilden.
Locatie schietterrein ’t Wipke te Beek en Donk aanvang 20:00 uur.
Jan Rovers, Mario, Andre G-J Bzn en Bert van Kaathoven. Bestuur gilde Sint Antonius was niet
aanwezig?
Woensdag 25 december bestuursvergadering. 1 e kerstdag ----- verplaatst naar maandag 23
december.
Bijeenkomst bij Jan Huijbers om 20:30 uur.
Vrijdag 27 en zaterdag 28 december heeft Leon de Louw de meterkast in de kapel
omgebouwd.
De verlichting voor de kerst kan nu separaat gedimd worden. Verder zijn er extra
Wandcontactdozen aanwezig voor de camera versus Wifi die gepland is. De verlichting intern en de
kerstverlichting wordt nu op tijd en op een schermerschakelaar geschakeld. Mat eriaal voor de
ombouw en de Ledverlichting buiten voor de kerst is geschonken door Leon en Adrienne de Louw.

Fijne Feestdagen en de beste wensen voor 2020.

Gildebroeders van het Gilde Sint leonardus van de Donck.
Cees Huijbregts, Theo Vermeulen, Jan Huijbers, Franklin De Coninck, Tonny van de
Graft, Piet Rovers, Antoon de Groot, Frans Verhoeven, Huub van de Heuvel, Tijn van
der Bruggen, Jan Rovers, Mario van den Elsen, Willie van der Heijden, Harrie van Dijk,
Jan Rooijakkers, Andre van Nunen, Hans Claas , Bart van Dinteren, Geert-Jan van
Rixtel [Bzn], John Verhoeven, Ruud Vermeulen, Geert-Jan van Rixtel [Fzn], Leon de
Louw.
Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 3 januari 2020 19:00 uur op ’t Wipke.

***************************************************************************

