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Groepsfoto 14 september 2010 

 

Staande: Mario van de Elsen, Piet Rovers, Frans Meulensteen, Willie van der Heijden, 

Tijn van der Brugge, Theo Vermeulen, John Verhoeven, Harrie van Dijk, Richard van 

der Heijden. Zittend: Jan Rovers, Huub van de Heuvel, Frans Verhoeven, Antoon de 

Groot, Jan Huijbers, Franklin De Coninck, Cees Huijbregts, Fons de Loos, Ruud 

vermeulen. Tamboers: Geert-Jan van Rixtel Bzn., Andre van Nunen. Standaardrijder 

Frans Konings. Niet op de foto: Geert-Jan van Rixtel Fzn. en Han Konings. 

 

 



Agenda 2010      
 

Januari 2010 Presentatie folder jubileumjaarprogramma kring-Peelland 2010. 

 

Maandag 4 januari nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek. 
Bijeenkomst om 19:00 uur bij het Gemeentehuis, John, Jan R, Andre, Geert-Jan Bzn en 

andere die interesse hebben. 

 

Woensdag 6 januari twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 

 

Zaterdag 9 januari weghalen kerstverlichting (ster en Krans) bij de Leonarduskapel. 

Mario van de Elsen. 
 

Donderdag 7 januari burgemeester begeleiden naar Venray. 
Dit wordt georganiseerd door het Sint Servatius gilde. 

Mail St. Servatius. 30 december 2009. 
Voor nu is het definitief, wij zullen donderdag 7 Januari om 14.45 uur verzamelen op de 
parkeerplaats van het gemeentehuis te Venray (Raadhuisstraat 1). 
Uiterlijk om 15.00 uur opstellen, zodat wij om 15.15 uur ontvangen kunnen worden op de privé 
receptie van Hans Gilissen (aanvang 15.30 uur in het gemeentehuis). 
Wij krijgen dan ca 15 min de tijd om het schild te overhandigen en een eventuele hulde te 
brengen. 
De schutterij van Venray zal ook met een delegatie aanwezig zijn (Bernie van Lierop is gildebroeder 
(en nieuw raadslid) wist helaas ook geen verdere details). 
Hoe e.a.a. gaat/kan gebeuren met consumpties is op dit moment niet aan ons bekend. 
Wij hopen dat jullie aanwezig zullen zijn. 
Verder wensen wij jullie een goed uiteinde en goed begin van het nieuwe jaar. 

 

8 januari 2010 Brabantse Avond te Deurne, Cultuurcentrum Martien van Doorne  

Aanvang: 20.00 uur (Entree € 7,50) M.m.v. Tonnie Wijnands, De Die en Ik, gildenkoor 

Groot-Deurne, gildeleden van lokale gilden van Groot-Deurne 

 

Zondag 10 januari schuttersvergadering kring,  
café zaal Thijsen Pastoriestraat 20 5756 AM Vlierden om 10:00 uur. 

 

Zondag 10 januari receptie prins carnaval Beek en Donk 
Bij Dave van de Burgt om13:11 uur John Verhoeven en Richard van der Heijden. 

 

Zondag 17 januari vendeliersvergadering kring,  

Zaal van Bragt te Aarle Rixtel 10:30 uur. Tijn , Theo, John 

 

Maandag 25 januari kascontrole. 
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur. Richard en John. 

 

Woensdag 27 januari bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Antoon de Groot om 20:30 uur. 

 

Zaterdag 30 januari jaarvergadering gilde sint Leonardus,  

Bij de zwaan bijeenkomst 14:00 uur. 

Mis in de Leonarduskapel om 14:30 uur aanvang vergadering 15:15 uur. 

Aanvang koffietafel jaarvergadering met de dames om 19:00 uur bijeenkomst 18:30 uur.  



 
Afscheid Antoon de Groot als bestuurslid. 

 

Zondag 31 januari tamboersvergadering kring,  
Zaal van Bragt te Aarle Rixtel 10:30 uur. Geert-Jan Bzn en Fzn Andre en Jan Rovers 

 

Woensdag 3 februari twee maandelijkse bijeenkomst. 

Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 

 

Zaterdag 6 februari demonteren overige kerstverlichting kapel. 
Mario en Andre. 

 

Zondag 14 februari carnavals mis in de Leonardus kerk om 11:30 uur.  
Bijeenkomst bij “t Huukske om 10:45 uur  

 

 

 
 

Zondag 21 februari Vergadering schutters zaterdag competitie  
Gilde sint Leonardus : Jan en Annie Rovers, Antoon, Geert-Jan Bzn. Mario Huub, en de 

schutters van Gilde Sint Antonius, Gilde O.L.V en het Gilde sint  margaretha. 

Aanvang 10:00 uur locatie op ’t Wipke. (I.vm. de kou was dit bij Jo en Chris Verhoeven. 

 

 



Woensdag 24 februari bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Harrie van Dijk om 20:30 uur. 

 

Donderdag 25 februari Vergadering stichting ’t wipke 

Bestuur gilde sint Antonius en gilde sint Leonardus en het bestuur van stichting schietterrein 

’t Wipke. Aanvang 20:30 uur bij Geert-Jan van de Boom. Vooraf (nog te plannen) kascontrole 

Andre. 

Kas controle was 24 februari bij Geert-Jan van de Boom. 

 

Woensdag 3 maart twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 

 

Zaterdag 6 maart 2010 Jubileumjaarvergadering te Vlierden,  

Officiële start viering 75-jarig bestaan van Gildekring Peelland met gastspreker. 

Jan Rovers Jan Huijbers Geert-Jan Bzn en Fzn Andre, Frans konings. 

Piet en Franklin zijn in de mis aanwezig en nemen deel aan het gelegenheidskoor.  

 

Zondag 7 maart 40 jarig huwelijk van Tijn en Ria van der Brugge. 
Café restaurant de Zwaan aanvang 15:00 uur tot 20:00 uur (geen gilde kostuum) 

 
Woensdag 10 maart evaluatie sint Nicolaas commissie. 
Sport café den Ecker 20:00 uur Jan Rovers en Geert-Jan Bzn. 

 

Zondag 14 maart schietwedstrijd gilde sint Antonius Beek en Donk. 
Bijeenkomst “t Wipke 13:00 uur schutters. 

 

14 maart 2010 St.Antonius Beek en Donk. Kringwedstrijd. 

Erekampioen:  1
e
 Berry Vorstenbosch Lieshout. 

 

Kampioen:  1
e
 Ad Vlemmix   Lierop.  

   2
e
 Annie Rovers   Beek en Donk. 

    

Personeel:  1
e
 Annie Rovers  Beek en Donk.   

   2
e
 Berry Vorstenbosch Lieshout.    

   3
e
 Ad Vlemmix  Lierop.  

   4
e
 Henk v/d Velden  Aarle-Rixtel.  

   5
e
 Toos van Rooy  Lierop.  

   6
e
 Gerard v/d Linden  Lieshout. 

 

Vrije Hand:  1
e
 Gerard v Ganzenwinkel  Aarle-Rixtel. 

   2
e
 Gerard v/d Linden  Lieshout. 

   3
e
 Jan van Bree  Stiphout. 

   4
e
 Jan Rovers   Beek en Donk.  

   5
e
 Anneke v/d Laar  Someren-Eind . 

   6
e
 Henk v/d Velden  Aarle-Rixtel.  

 

Viertal:  St Leonardus Gilde    Beek en Donk. 

Schutters  1 Jan Rovers   2Antoon de Groot    3Annie Rovers 4 Huub v/d Heuvel. 

 

Bejaarden:  1
e
 Bert Vorstenbosch  Lieshout.  



   2
e
 Goen Vorstenbosch Lieshout.  

 

Puist:   1
e
 Frans Panhuizen  Beek en Donk.  

   2
e
 Ruud Mijnsbergen  Lieshout. 

   3
e
 Andre v Nunen  Beek en Donk. 

   4
e
 Rini Oosthoek  Aarle Rixtel.  

   5
e
 Jo Verhoeven   Beek en Donk. 

   6
e
 Ruud Mijnsbergen  Lieshout.  

 

Zaterdag 20 maart is de eerste wedstrijd voor de zaterdag competitie 
Aanvang 16:00 uur in Aarle Rixtel op het Jan van Doorn Paviljoen 

 
Dinsdag 30 maart bijeenkomst hoofdlieden Laarbeek. 
Schietterrein “t Wipke, 20:00 uur Jan Rovers Andre van Nunen en Harrie van Dijk. 

Geert-Jan Bzn. en Fzn. beide afgemeld i.v.m. werk. 

Overige gilden van Laarbeek. 

 

Woensdag 31 maart bestuursvergadering. 

Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur. Inclusief de pakkencommissie.  

 

Woensdag 7 april twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 

 

Zaterdag 17 april electro en water ingraven op “t Wipke. 
Aanvang 07:00 uur tot het klaar is! 

 

Woensdag 14 april overleg met pastor Peter Hagenbeek. 

Inhoud van het gesprek is de samenwerking tussen het kerkbestuur en het gilde sint 

Leonardus. Locatie pastorie in beek, aanwezig Frans Konings en Geert-Jan van Rixtel Bzn 

aanvang 20:00 uur. 

 

Zondag 25 april rommelmarkt op het heuvelplein t.b.v. het uniformenfonds. 
Frans Verhoeven en Mario hebben de coördinatie. 

Spullen voor de rommelmarkt kun je afgeven bij Frans verhoeven zaterdag 24 april. 

 

Woensdag 28 april bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Geert-Jan van Rixtel Bzn.  om 20:30 uur. 

 

Vrijdag 30 april Koninginnedag. 

Staan (tot dus verre) geen activiteiten gepland. 

 

Zondag 2 mei gildefeest Gerwen. Heilig kruis gilde. 
Gilde mis : John Verhoeven, Jan Huijbers, Jan Rovers en Andre van Nunen. 

Ere wijn : John Verhoeven , Jan Huijbers, Jan Rovers en Andre van Nunen. 

Bijeenkost bij de zwaan 11:45 uur. 

Vertrek bij de Zwaan 12:15 uur. 

Optocht vertrek om 13:00 uur. Wij zijn 6
e
 in de optocht. 

http://www.heiligkruisgilde.nl/Vrij%20Gildefeest/index.htm 

 

 



Verslag Gildefeest Gerwen 2 mei 2010. 
 

Afgelopen zondag 2 mei heeft het gilde sint Leonardus deel genomen aan het vrije gildefeest 

in Gerwen, georganiseerd door het Heilig Kruisgilde uit de kring Kempenland. Ondanks het 

slechte weer kon de optocht en het defilé zonder een nat pak worden afgewerkt. Voordat we 

aan de wedstrijden konden beginnen  moesten we wachten tot een flinke regenbui was 

overgetrokken.  

In de groepen klasse A haalde het gilde sint Leonardus, met de tamboers Andre van Nunen 

Geert-Jan van Rixtel Bzn. en Geert-Jan van Rixtel Fzn.  een eerste prijs. Andre van Nunen 

behaalde individueel in de klasse E tevens de eerste prijs. Jan Rovers werd tweede bij 
het wipschieten. Na de wedstrijden was het nog een gezellig samenzijn in de feesttent en 

werd er gedronken op de behaalde prijzen. Het gilde sint Leonardus wil het  Heilig Kruisgilde 

complimenteren met de geweldige organisatie. 

 

 
 

Huub van de heuvel , Schutter 2 mei 2010. 
 

Dinsdag 4 mei dodenherdenking, Aanvang ?  uur in de Leonarduskerk. 
Bijeenkomst 18:00 uur bij de zwaan. 

Vertrek 18:15 bij de zwaan naar de Leonarduskerk. 

Aanvang herdenking in de Leonarduskerk 18:30, daarna naar het monument bij het 

gemeentehuis. 

 

 

Woensdag 5 mei twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 

 

Zaterdag 22 mei werkzaamheden op ‘t Wipke 
Beste Gildebroeders, 

Aanstaande Zaterdag 22 mei gaan we weer wat onderhoud doen op 't Wipke. 

We gaan het nieuwe afdak maken en wat grond werk voor de nieuwe WC. 

Denk niet dat je niets kunt doen we hebben er van alles te doen. 

We beginnen om 8.00 uur  



 

Woensdag 26 mei bestuursvergadering. Is verzet naar dinsdag 25 mei. 
Bijeenkomst bij Geert-Jan Fzn om 20:30 uur. 

 

29 mei 2010 Opening Jubileum Kringdag in Gemert en jubileumreceptie 
Beste Gildebroeders, 

Op zaterdag 29 Mei gaan wij het Gildefeest in Gemert openen. 

Hier voor moet je tussen 15.30 en 16.00 uur aanwezig zijn. 

De locatie waar we samenkomen is in de Haag 107 op de hoek van de Juzietenlaan. 

Als je op tijd bent kunnen we enkele auto's op en rijden naar het parkeerterrein. 

Van uit de Haag vertrekken we in optocht naar het Ridderplein. 

Zorg dat je op tijd bent. 

We gaan er vanuit dat iedereen aanwezig is. 

 

Bijeenkomst buurgilden om 16:00 uur, opstellen bij toegangswegen in Gemert! 

Aanvang receptie om 18:45 uur  

http://www.sintjorisgildegemert.nl/Programma 

 

Zondag 30 mei gildefeest Gemert. Sint Joris gilde. 
Gilde mis : John Verhoeven en Jan Huijbers. ? 

Ere wijn : John Verhoeven en Jan Huijbers. ? 

Bijeenkost bij de zwaan 11:30 uur. 

Vertrek bij de Zwaan 12:00 uur. 

Optocht vertrek om 13:00 uur 

 

Verslag kringgildefeest Gemert. 

 

Gilde St. Leonardus succesvol op Kringdag Gemert 
 

Op 29 en 30 mei heeft het Gilde St. Leonardus uit Beek en Donk deelgenomen aan het 

Kringgildefeest in Gemert. Het werd georganiseerd naar aanleiding  van het 75-jarig bestaan 

van Kring Peelland, indertijd opgericht in Gemert, waarbij intussen 22 gildes zijn aangesloten. 

Nadat op vrijdag 28 mei al een kinderoptocht werd gehouden, kwamen op zaterdag 29 mei 

alle buurtgilden bij elkaar om in een kleurrijke optocht vanaf het Ridderplein naar de feesttent 

te trekken, gevolgd door een vendelgroet en een serenade van het Jachthoorn en 

Trompettercorps. 

Tijdens de avondbijeenkomst werden jubilarissen gehuldigd, waaronder ook Jan Huijbers, 

erehoofdman van het Gilde St. Leonardus Beek en Donk en erebestuurslid van Kring 

Peelland. Voor zijn vele verdiensten voor Kring Peelland ontving hij de hoogste 

onderscheiding, nl  “Auter en Heerd” met de daarbij behorende oorkonde. Jan, van harte 

gefeliciteerd met deze mooie en welverdiende onderscheiding. Op de foto hiernaast staat hij 

met al zijn onderscheidingen afgebeeld naast de hoofdman van het St. Jorisgilde Gemert. 



 
 

Jan Huijbers en kring voorzitter Loek Swinkels 
 

Op zondag 30 mei vond het officiële kringgildefeest plaats. Na een plechtige Eucharistie-

viering met als hoofdcelebrant Mgr. Hurkmans, de koffietafel voor genodigden en de erewijn, 

volgde, ondanks het slechte weer, een prachtige optocht door het centrum van Gemert. 

Tijdens de massale opmars en het slangendefilé klaarde het weer wat op en konden de 

wedstrijden allemaal doorgaan. Het Gilde St. Leonardus viel volop in de prijzen: 

Onze standaardrijder Han Konings kreeg de eerste prijs met het paard op het toernooiveld en 

de tweede prijs in de optocht. André van Nunen ontving de derde prijs in de klasse E-trom-

men. Geert-Jan v.Rixtel (Fzn) behaalde de eerste prijs in de klasse U-trommen en de 

gildebroeders Jan Rovers, Mario v.d. Elsen, Huub v.d. Heuvel en Geert-Jan v. Rixtel (Bzn) 

zijn eerste geworden met het viertal geweerschieten. Een geweldig succes en graag willen wij 

alle prijswinnaars van harte feliciteren met de behaalde resultaten. 

Gilde St. Leonardus Beek en Donk 

 
Het Viertal geweerschieten: 

Jan Rovers, Mario v.d. Elsen, Huub v.d. Heuvel en Geert-Jan v. Rixtel (Bzn) 

 

Woensdag 2 juni twee maandelijkse bijeenkomst. 

Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 

Bijdrage voor Feest Huub en Truus meebrengen €7,50 pp. 

 

Zondag 6 juni schietwedstrijd gilde St. Leonardus Beek en Donk. 
Bijeenkomst “t Wipke 13:00 uur 
 



 

Verslag Brabants wipschieten 6 juni 2010 

Beek en donk schietterrein 't Wipke 6 juni 2010 

Goen Vorstenbosch uit Lieshout kampioen. 

 

Na een verbeten strijd tussen de 30 aanwezige schutters komt Goen Vorstenbosch uit 

Lieshout als kampioen uit de bus met als 2e Henry v/d Putten uit Aarle-Rixtel. 2e 

Personeel wordt Frans Panhuizen uit Beek en Donk 4e Hein v/d Berg uit Beek en Donk 

5e Bert Vorstenbosch uit Lieshout. Op het onderdeel vrije hand moeten de mannen een 

vrouw als hun meerdere erkennen namelijk Annie Rovers die de 1e prijs vrije hand 

bemachtigt, Met als 2e Gerard v Ganzenwinkel uit Aarle-Rixtel, 6e Jan Rovers uit Beek 

en Donk.  

  

Viertal:Gilde Sint Servatius  uit Lieshout met de Schutters: 

1 Gerard v/d Linden    

2 Sjaak Vorstenbosch     

3 Goen Vorstenbosch  

4 Bert Vorstenbosch.  

  

Bij de bejaarden bemachtigt Bert Vorstenbosch Lieshout 1e prijs 

  

Erekampioen: 1e Thjeu Knapen   Someren-Eind   

  

Kampioen:  1e Goen Vorstenbosch  Lieshout 

   2e Henry v/d Putten   Aarle-Rixtel    

  

Personeel:  1e Angel van Moorsel  Lierop   

   2e Frans Panhuizen    Beek en Donk  

   3e Huib Vossen   Someren  

   4e Hein v/d Berg   Beek en Donk 

   5e Bert Vorstenbosch  Lieshout  

   6e Thieu Scheepers  Lierop 



  

Vrije Hand:  1e Annie Rovers   Beek en Donk  

    2e Gerard v Ganzenwinkel Aarle-Rixtel 

   3e Willie Hoebergen   Someren    

   4e Thjeu Knapen   Someren-Eind  

   5e Thieu Scheepers   Lierop  

   6e Jan Rovers   Beek en Donk  

  

Bejaarden:  1e Bert Vorstenbosch  Lieshout  

   2e Thjeu Knapen   Someren-Eind  

  

Puist:   1e Jan Rovers   Beek en Donk  

   2e Jan Huijbers   Beek en Donk 

   3e Gerard v Ganzenwinkel  Aarle-Rixtel    

   4e Gijs van Nunen   Beek en Donk 

   5e Twan Steegs   Beek en Donk 

   6e Willie Donkers   Lierop  

   7e Jan Huijbers   Beek en Donk 
 

Zaterdag 12 juni receptie bij het Sint Margaretha Gilde uit Aarle-Rixtel,  
John Verhoeven, Andre van Nunen en Geert-Jan van Rixtel Bzn. 

John haalt Geert-Jan en Andre op. 

Harrie Swinkels 65 jaar lid is van het gilde sint Margaretha.  

Van 15.00 uur tot 17.00 uur is er voor genodigden en overigen de gelegenheid om hen te 

feliciteren in ons gildepaviljoen op het gildeterrein aan de Havenweg in Aarle-Rixtel. (Nabij 

parkeerterrein Timberwoods). 

 

Zondag 13 juni fout tuinfeestje bij Huub en Truus van de Heuvel. 
Bij Huub en Truus in de Tuin aanvang 14:00 uur tot onbekend (geen gilde kostuum) 

 

Zondag 20 juni gildefeest Someren-Eind. Sint Lambertus gilde. 
Gilde mis: John Verhoeven en Franklin De Conick en eventueel de vrouwen. 

Ere wijn: John Verhoeven en Franklin De Conick en eventueel de vrouwen  

Bijeenkost bij de zwaan 11:00 uur. 

Vertrek bij de Zwaan 11:30 uur, naar sportveld Someren-eind. 

Optocht vertrek om 13:00 uur. 

 

Verslag gildefeest Someren-eind 20 juni 2010. 

 
Voor de derde keer dit jaar heeft het gilde St. Leonardus uit Beek en Donk deelgenomen aan 

een gildefeest: begin mei in Gerwen,  enkele weken geleden in Gemert en zondag jl 20 juni in 

Someren-Eind. Het weer liet zich van haar goede kant zien en de belangstellenden langs de 

weg genoten van de kleurrijke optocht die aan hun oog voorbij ging. Onder tromgeroffel van 

de tamboers en met vliegende vaandels trokken 22 gilden door het centrum van Someren-Eind 

als teken van trouw, saamhorigheid en vriendschap. Na de massale opmars, de eed van trouw 

en het indrukwekkende slangendefilé volgden de wedstrijden voor standaardrijden, vendelen, 

trommen, wipschieten en bazuinblazen. Een geweldig spektakel en in de feesttent was het een 

gezellige drukte. Na de wedstrijden werden de prijzen uitgereikt en ons gilde St. Leonardus 

viel weer dik in de prijzen. 



 
 

Han Konings en kring voorzitter Loek Swinkels 
 

Op de foto wordt onze standaardrijder Han Konings door de voorzitter van kring Peelland, 

kringhoofdman  Loek Swinkels, gefeliciteerd met het behalen van de eerste prijs op het veld. 

André van Nunen ontving de eerste prijs met trommen in klasse E, Geert-Jan van Rixtel (Fzn) 

kreeg de eerste prijs met trommen in klasse U, terwijl de eerste prijs met trommen in groepen, 

(klasse A) door de Beek en Donkse tamboers André van Nunen, Geert-Jan van Rixtel (Fzn) en 

Geert-Jan van Rixtel (Bzn) in de wacht werd gesleept. Een prachtige prestatie waarvoor wij 

de prijswinnaars van harte feliciteren. 

Gilde St. Leonardus Beek en Donk 

 

Zondag 27 juni opening van de Leonardus kerk. 
Bijeenkomst bij de zwaan: 09:15 uur 

Vertrek naar de Leonardus Kerk: 09:45 uur 

Aanvang mis in de Leonardus kerk 10:00 uur 

Aanvang straatontbijt: 11:15 uur 

Overige activiteiten vallen buiten het gilde. 

Aanmelden betreffende ontbijt bij Jan Rovers, geldt ook voor de vrouwen. 

Ontbijt van de gildenbroeders wordt betaald door het gilde. 

 

 

 



Woensdag 30 juni bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Jan Rovers om 20:30 uur. 

Graag vooraf op en aanmerkingen betreffende het huishoudelijke reglement en het voorstel, 

discussie, niet geüniformeerde leden. 

 

Donderdag 1 juli openen Fun Trike Toon Maas op het KPJ terrein. 
Bijeenkomst 19:00 uur bij Sparta 25 parkeerplaats. 

Vertrek 19:15 uur richting feestplaats officiële opening 19:30 uur 

 

 

 
 

Andre van Nunen met een Bavaria babe. 
 

Woensdag 7 juli twee maandelijkse vergadering. 

Is verplaatst naar woensdag 14 juli, i.v.m. WK voetbal. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 

Bespreken huishoudelijke reglement en het voorstel, discussie, niet geüniformeerde leden. 

We zouden ook voor de vakantie met ideeën komen voor de (indeling) teerdag.!! 

 

Zaterdag 17 juli bestuursbarbecue en ere-leden. 

Bij Jan Huijbers aanvang 14:00 uur, einde onbekend. 

 

Zondag 18 juli openlucht mis in de muziektuin. 

Let op tijden zijn gewijzigd 
Mis is om 10:00 uur.  

Bijeenkomst brandweerkazerne 09:30 uur,  

Vertrek naar Heemkundekamer 09:45 uur. 



 

 

 
 

Woensdag 28 juli bestuursvergadering. 
Vervalt i.v.m. vakantie?  

 

Woensdag 4 augustus vakantie bijeenkomst. 

Bijeenkomst bij John Verhoeven om 20:30 uur. (€ 2,50- pp) 

 

 
 

 

Woensdag 25 augustus bestuursvergadering. 

Bijeenkomst bij John Verhoeven om 20:30 uur. 

 

Zondag 29 augustus Laarbeekskoningschieten. 

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

 

 
Wordt georganiseerd de het Gilde sint Antonius Beek. 

Locatie schietterrein “t Wipke. 

Programma: 

11.00 uur:   Vanaf deze tijd ontvangst, met koffie, van de Laarbeekse gilden. 

12.00 uur:  Opening door kapitein Piet Swinkels . 



12.05 uur: Gebed door Gildepastor. 

12.20 uur: Afleggen van het schild door de afgaande Laarbeekkoning.  

 

Gevolgd door: 

 

Het opspelden van de replica door Frans Biemans. 

Vrijen van de vogel door drie maal rond de vogel te trekken, 

door de hoofdmannen, afgaand Laarbeekkoning, deelnemende 

schutters en het St. Antoniusgilde.  

 

12.30 uur:  Toespraak van de burgemeester. 

12.45 uur: Plaatsing van vogel op de boom. 

13.00 uur: Aanvang koningschieten. 

16.00 uur: Rond deze tijd zal de vogel vallen. 

17.00 uur: Afsluiting van het Laarbeekkoningschieten door kapitein Piet Swinkels. 

19.00 uur: Einde. 

 

Jos Gruijters van het Onze Lieve Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel is zondag de nieuwe 

Laarbeekkoning geworden. Zo'n 34 gildebroeders namen deel aan het koningschieten en 

na 466 schoten kwam de vogel naar beneden. Het koningschieten vond plaats op 

schietterrein 't Wipke in Beek en Donk. 

 

 
 

Woensdag 1 september twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 

 

Zondag 5 september federatie toernooi wipschieten. 

NBFS Kampioenschappen Vlokhoven. Schutters 13:00 uur. 

Nemen we niet aandeel. 

 

Vrijdag 10 september opening kermis Beek en Donk, 19:00 uur. 
Bijeenkomst bij de Leonarduskerk op de Donck. 

Vertrek richting Piet van Thielplein 18:50 uur. 

Zorg dat je tijdig aanwezig bent. 

 

 

 



Aankondiging Kermis 2010  
 

De maandag na de tweede zondag in september [kermis maandag Beek en Donk] gaat het 

gilde Sint Leonardus koningschieten aan de Goorloop, aanvang 13:30 uur.  

Om 09:00 uur komt het gilde bij elkaar in het gildehuis De Zwaan. Van daaruit vertrekken de 

gildebroeders naar de huidige koning John Verhoeven en zijn vrouw Corrie. Na 

traditiegetrouw bij de afgaande koning brandewijn te hebben gedronken volgt er een 

gebedsdienst in de Leonarduskapel bij de Goorloop. Voordat het gilde naar de schutsboom 

trekt, wordt er gezamenlijk met de gildezusters en overige genodigden soep met broodjes 

gegeten in het gildehuis.  

Aangekomen bij de schutsboom, wordt de vogel op de boom geplaatst en de eerste schoten 

worden gelost door gildeheer Franklin De Coninck, wethouder Johan Briels, en afgaande 

koning John Verhoeven. Hierna volgen alle gildebroeders in volgorde van leeftijd. Als alle 

gildebroeders geweest zijn volgt een loting voor het verdere vervolg. Aan het koningschieten 

mogen ook niet gildebroeders deelnemen. De eis is dertig jaar of ouder en wonend in Beek en 

Donk. Als de vogel is gevallen en de nieuwe koning bekend is zal hij de belofte van trouw 

afleggen. Hierna trekt het gilde Sint Leonardus naar het gildehuis voor een vendelgroet en om 

te toasten op de nieuwe koning. 

Op dinsdagmiddag vanaf 14:00 uur worden de prijzen verschoten van de loterij. Daarna 

wordt er gestreden om de drie zilveren koningskruisen. Aan dit schieten mag iedereen 

deelnemen. Het schieten op dinsdag vindt plaats op schietterrein ’t Wipke aan de Zwinkelweg. 

 

 

 

Afgaande koning 2010 John Verhoeven en zijn vrouw Corrie. 

Maandag 13 september koningschieten bij de goorloop. 

• 09:00 uur Bijeenkomst bij het Gildehuis De Zwaan. 

• 09:30 uur Vertrek naar de huidige koning John Verhoeven. 

• 11:30 uur Gebedsdienst in de Leonarduskapel. 

• 12:00 uur Soep met broodjes in het Gildehuis De Zwaan. 

• 13:15 uur Vertrek naar de schutsboom aan de Goorloop. 

• 13:30 uur Aanvang Koningschieten. 

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

 



Dinsdag 14 september prijs schieten op ’t Wipke. 

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

Bijeenkomst op ’t Wipke om 12:30 uur dit i.v.m. het maken voor de groepsfoto voor het 

jubileum boek van de kring . Niet aanwezig houdt in dat je niet in het jubileum boek komt. 
 

Verslag van de kermis 10 t/m 14 september 2010. 

 
Onze gildebroeders hebben op kermismaandag 13 september vele uren doorgebracht aan de 

Goorloop. Al om 9.00 uur trokken we langs de Goorloop naar onze afgaande koning John  

Verhoeven, die samen met zijn vrouw Corrie, ons gastvrij onthaalde op brandewijn en 

broodjes. Daarna gingen wij met de door John gemaakte koningsvogel terug naar onze 

Leonarduskapel aan de Goorloop voor een gebedsdienst. In zijn overweging nam onze 

gildeheer, Franklin De Coninck, ons mee naar de vogels in de lucht, die zich geen zorgen 

maken, geen overvolle agenda hebben, geen planning, voelen zich niet gepasseerd en ze 

scharrelen hun kostje wel bij elkaar. Jezus spoort ons aan om meer geestige mensen te zijn, 

vrolijk, speels, bedacht om elkaars welzijn. Als liefde van steeds meer mensen de 

grondhouding zou zijn, dan leeft de Geest van Jezus nog altijd voort, ook vandaag en morgen.  

We zullen er zelf gelukkigere mensen van worden, mensen die er voor elkaar zijn, die 

onbekommerd van kermis en koningschieten weten te genieten en daarna weer met plezier 

aan het werk gaan. 

Na deze gebedsdienst lieten wij ons de erwtensoep en de broodjes goed smaken en trokken 

toen met z’n allen naar de schutsboom aan de Goorloop. Nadat iedereen het eerste schot had 

gelost brak onder 10 gildebroeders een spannende wedstrijd aan voor de eer van de 

koningstitel. Na het 67 ste schot moest de vogel het loodje leggen. Jan Huijbers mocht zich 

vanaf dit moment voor de derde keer koning van het gilde St. Leonardus noemen en dat in zijn 

vijftigste jaar als lid van ons gilde. Jan, van harte gefeliciteerd en wij hopen dat het weer een 

mooi koningsjaar mag worden. Geniet ervan, want het jaar is zo om. Op de foto, gemaakt 

door Tonny van Hout, staan alle gildebroeders rond de nieuwe koning met zijn vrouw. 

Op kermisdinsdag werden 15 levensmiddelenpakketten verschoten.  Deze zijn gevallen op de 

lotnummers:  

59   92   366   395  776   804   1030   1122   1258   1498   1519  1597   1614   1991   2006 
Deze prijzen, voor zover nog niet bezorgd, kunnen worden afgehaald bij Jan Rovers, 

Margrietstraat 5 te Beek en Donk, tel. 463005. 

De zilveren koningskruisen zijn geschoten door Hans Gruijters, San Engel en Dennis van 

Schijndel. Van harte gefeliciteerd met dit mooi aandenken aan de kermis 2010. 

En iedereen die bijgedragen heeft aan de kermisactiviteiten van het gilde St. Leonardus en de 

loterij willen wij graag hartelijk bedanken voor zijn spontane medewerking. 

Gilde St. Leonardus Beek en Donk 

 

 



 
 

Groepsfoto na het koningsschieten 13 september 2010 bij de schutsboom aan de 

Goorloop.  
 

 

Donderdag 16 september receptie heropening winkel familie van de heuvel. 

Geert-Jan van Rixtel Bzn., Jan Rovers, Andre v Nunen en Jan Huijbers 19:45 uur op het Piet 

van Thielplein. 

 

Zaterdag 18 september receptie OLV Aarle Rixtel. 
40 jaar gildebroeder Jos van de Heuvel en Mari Kerkhof. 

Jan Rovers Andre van Nunen en Jan Huijbers van 16:00 uur tot 17:30 uur Jan van Doren 

Paviljoen. 

 

Zondag 19 september Federatie wedstrijden VTBS vendelen, trommen, bazuinblazen en 

standaardrijden.  

Kring: Baronie en Markiezaat. Alphen ? 

Wordt door het gilde sint Leonardus niet aan deelgenomen. 

 

 

Zondag 26 september schietwedstrijd gilde St. Antoniusen St. Leonardus Beek en Donk 

Vrije wedstrijd. 
Bijeenkomst “t Wipke 13:00 uur 

 

 

 

 

 

 

 



Verslag vrije wedstrijd Brabants wipschieten op het schietterrein “t’Wipke”. 
 

Gerard van de Linden beste presterende Laarbeek schutter. 

 

Vrije-wedstrijd Brabants Wipschieten 26 September 2010 bij het gilde sint Antonius en het 

gilde sint Leonardus uit Beek en Donk.  
 

Op zondag middag heeft er een vrije wedstrijd Brabants wipschieten plaatsgevonden bij het 

gilde sint Antonius en gilde sint Leonardus uit Beek en Donk op het schietterrein “t’Wipke”. 

De weersomstandigheden waren goed in Beek & Donk, Grote winnaar was Thjeu Knapen uit 

Someren-eind  die zowel Kampioen en ere-kampioen werd. Bij de Laarbeek schutters 

presteerde Gerard van de Linden uit Mariahout van het Sint Servatius gilde uit Lieshout zeer 

goed, 1
e
 Prijs bejaarde en ook werd hij 2

e
 op zowel het onderdeel ere-kampioen als bij de 

kampioen. Henry van der Putten van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel legde 

beslag op de 2
e
 plaats personeel dit naar een hevige strijd waar de andere schutter zich niet 

zomaar gewonen gaven. Annie Rovers van het Sint Leonardus gilde uit Beek & Donk wist de 

eer hoog te houden door beslag te leggen op de 2
e
 plaats vrije hand. De 2

e
 puist prijs was 

voor Antoon de Groot Sint Leonardus uit Beek en Donk, 3
e
 Henk van der Velden Onze Lieve 

Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel, 5
e
 Geert-Jan v Rixtel Sint Leonardus Beek en Donk 6

e
 Jan 

Rovers Sint Leonardus Beek en Donk.  

Op zondag 3 oktober zullen de kringkampioenschappen van Peelland verschoten worden bij 

het Sint Lambertus Gilde in Someren – Eind. Ook hier zullen diverse schutters uit Laarbeek 

aan mogen deelnemen omdat die door de resultaten van het afgelopen jaar hiervoor geplaatst 

zijn.  

26 september 2010 Sint Antonius en Sint Leonardus Beek en Donk. Vrije-wedstrijd. 

Erekampioen: 

1
e
 Thjeu Knapen   Someren-Eind      

2
e
 Gerard v/d Linden    Lieshout 

 

Kampioen: 

1
e
 Thjeu Knapen   Someren-Eind      

2
e
 Gerard v/d Linden    Lieshout    

3
e
 Sjan Vossen   Someren 

 

Personeel: 

1
e
 Willie Donkers   Lierop        

2
e
 Henry v/d Putten   Aarle-Rixtel       

3
e
 Sjan Vossen   Someren  

4
e
 Huib Vossen   Someren 

5
e
 Angel van Moorsel   Lierop  

6
e
 Thjeu Knapen   Someren-Eind 

 

Vrije Hand: 

1
e
 Willie Hoebergen   Someren       

2
e
 Annie Rovers   Beek en Donk 

3
e
 Thieu Scheepers   Lierop      

4
e
 Jan van Seggelen   Lierop 

5
e
 Thjeu Knapen   Someren-Eind 

6
e
 Frits Kiggen   Someren  

 



Viertal: 

Gilde Onze Lieve Vrouw v/d Zeven Weeën  Lierop, Schutters:   

1
e 
 Thieu Scheepers  

2
e 
 Angel van Moorsel     

3
e 
 Jan van Seggelen  

4
e 
 Willie Donkers 

 

Bejaarden: 

1
e
 Gerard v/d Linden    Lieshout  

2
e
 Frits Kiggen   Someren  

 

Puist: 

1
e
 Frits Kiggen   Someren   

2
e
 Antoon de Groot   Beek en Donk 

3
e
 Henk v-d Velden   Aarle-Rixtel       

4
e
 Willie Donkers   Lierop 

5
e
 Geert-Jan v Rixtel   Beek en Donk 

6
e
 Jan Rovers    Beek en Donk       

7
e
 Patricia Vossen   Someren 

 

Maandag 27 september begrafenis Gerrie Thijssen gilde sint Antonius Beek. 
Delegatie van het Leonardus gilde, in uniform, de mis is om 10:30 uur in de Michaelkerk. 

Jan Rovers, Jan Huijbers, Frans Verhoeven, Antoon de Groot, Richard van der Heijden 

Harrie van Dijk Franklin De Coninck.  

 

Woensdag 29 september bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Harrie van Dijk 20:30 uur. 

 

Zondag 3 oktober kring kampioenschappen geweerschieten in Someren eind. 
Aanvang 12:00 uur. Schutters Annie en Jan Rovers G-J van Rixtel Bzn Huub van de 

Heuvel en Mario van de Elsen. 

 

Woensdag 6 oktober twee maandelijkse bijeenkomst. 

Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 

11:00 uur uitspraak rechter m.b.t. van Herp Gildeuniformen. 

Geld meebrengen voor feest Frans Meulensteen € 7,50 pp. 

 

Zaterdag 9 oktober hoofdlieden dag in den Bosch. 
Jan Rovers, Piet Rovers en Tijn van der Brugge. 

 

Zaterdag 16 oktober najaarsvergadering kring Peelland  
Te Gemert bij Dientje, aanvang 19:00 uur. 

Jan Rovers, Geert-Jan van Rixtel Bzn .en Jan Huijbers. 

 

Zaterdag 23 oktober is de laatste wedstrijd voor de zaterdag competitie. 
Aanvang 16:00 uur in Beek en Donk op schietterrein “t Wipke. 

 

Woensdag 27 oktober bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur. 

 



Zaterdag 30 oktober feest Frans Meulensteen 50 Jaar Abraham. 
Bijeenkomst zaal ’t Huukske 19:55, aanvang feest 20:00 uur. 

We proberen gezamenlijk naar binnen te gaan, indien mogelijk! 

 

Zondag 31 oktober is de afsluitingswedstrijd voor de zaterdag competitie. 
Aanvang 13:00 uur in Aarlerixtel.. 

 

Woensdag 3 november twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 

Bespreken huishoudelijke reglement en discussie, niet geüniformeerde leden. 

 

Vrijdag 5 november vieren we de patroonsdag Sint Leonardus. 
Programma Teerdag. 

 8.30  uur Samenkomst van de Gildebroeders in Gildehuis "De Zwaan" 

 9.00  uur Gebedsdienst in de Leonarduskapel. 

                 Voorgegaan door Gildeheer Franklin De Coninck. 

 9.30  uur Vendelgroet voor Gildeheer Franklin De Coninck en voor de 

                 Heer van de Velden. 

10.00 uur Vendelgroet aan de Stichting Hobby Werk en Contact De Werf 

                 (Howeco) in Beek en Donk. 

11.00 uur Vendelgroet aan het Gemeentehuis in Beek en Donk voor, 

                  Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Laarbeek. 

12.00 uur Vendelgroet aan de bewoners van het Leonardushuis in de schoolstraat. 

13.00 uur Vendelgroet voor onze Gastheer en Gastvrouw, 

                  Hans en Martha Claas van Gildehuis "De Zwaan". 

13:30 uur  Brabantse Koffietafel.  Daarna gezellig samen zijn, puist- en wipschieten op ’t   

                 Wipke. 

18.30 uur Worden de Gildebroeders en Gildezusters verwacht in  

                  Gildehuis "De Zwaan" voor het dinér. 

 

Zaterdag 6 november officiële patroonsdag Sint Leonardus.  
(Gewijzigd van zondag naar zaterdag op verzoek van het kerkbestuur, anders zou de mis op 

zondag 7 november zijn om 11:30 uur.) 

Leonardus mis in de Leonardus kerk op de Donk om 19:00 uur. 

Bijeenkomst bij de zwaan om 18:15 uur. 

Vertrek naar de Leonarduskerk : 18:40 uur. 

Voorbereiding: 
Ophalen pastor en communicanten. 

Franklin gaat mee voor in de dienst. 

Wij verzorgende de voorbeden en slotgedachte. 

Wij verzorgen de collecte. 

Wij verzorgen een lezing en de voorbeden, Franklin Andre en Frans Meulensteen 

Vlaggen bij consecratie nijgen. 

Slotgedachte jan Huijbers. 

Uitdelen van marsen door koning Jan Huijbers. 

 

 

 
 



Interessante teerdag van het gilde Sint Leonardus 

 
Op vrijdag 5 november, daags voor het patroonsfeest van de H. Leonardus, werd een 
gezellige teerdag gehouden, die begon met een sfeervolle gebedsdienst in onze 
Leonarduskapel. Deze gebedsviering werd voorgegaan door onze gildeheer Franklin de 
Coninck. In zijn overweging benadrukte hij dat goede omgangsvormen erg belangrijk 
zijn. De gesprekken over ons huishoudelijk reglement zijn ook een zoeken naar de juiste 
omgangsvormen, een zoeken naar de wijze waarop wij in verenigingsverband en in het 
dagelijks leven zo goed mogelijk gildebroeder en gildezuster kunnen zijn. Met deze 
gesprekken hebben we een goede weg ingeslagen. Jezus is de man van de Weg die wij 
moeten volgen. Wij zijn Gods volk onderweg. Als gildebroeders en –zusters mogen wij 
een groepje binnen de veelkleurige stoet van dit Godsvolk zijn. 
Na de gebedsviering werd de eed van trouw afgelegd aan het kerkelijk gezag en kreeg 
Ties v.d. Velden voor de dagelijkse verzorging van de kapel een vendelgroet 
aangeboden, vergezeld van een enveloppe en bloemen voor zijn vrouw. Hierna trokken 
we met vliegend vaandel en slaande trom naar de nieuwe werf, waar we met veel gejuich 
werden ontvangen voor een vendelgroet aan de daar verblijvende gehandicapten, die 
met allerlei instrumenten  onze tamboers ter zijde stonden. Na een kopje koffie zetten 
wij koers naar het gemeentehuis, waar wij gastvrij werden ontvangen door onze 
burgemeester Mevr. Jacobs en wethouder Biemans. Na de eed van trouw aan het 
wereldlijk gezag en een vendelgroet wist burgemeester Jacobs ons haarfijn te vertellen 
over de geschiedenis van het gilde Sint Leonardus en zij vertelde erbij dat ze dat 
allemaal gevonden had op onze website. De brandewijn vloeide rijkelijk en hierna 
trokken we voor een vendelgroet naar het vroegere Leonardushuis en vervolgden onze 
weg naar ons gildehuis, waar onze gastheer Hans Claes ook een vendelgroet in ontvangst 
mocht nemen. Intussen was de tafel al in gereedheid gebracht en konden we beginnen 
aan een goed verzorgde lunch. Na de lunch vertrokken we naar ons schietterrein ’t Wipke 
voor een schietwedstrijd. Gildebroeder Mario van de Elsen werd de dagkoning en mocht 
de felicitaties van de andere gildebroeders in ontvangst nemen. 
Tijdens het feestelijk avonddiner, deze keer aangeboden in buffetvorm, waarvoor ook alle 
gildezusters waren uitgenodigd, bood onze nieuwe koning Jan Huijbers zijn schild aan. 
Na het diner volgde nog een spannende quiz met maar liefst 70 vragen en nog enkele 
groepen hebben meegedaan aan een woordenspel. Alles bij elkaar een zeer geslaagde 
teerdag. 
De volgende dag, 6 november, de sterfdag van St. Leonardus, hebben wij met z’n  allen 
deelgenomen aan een plechtige gildemis, tevens bijgewoond door de communicanten, 
die volgend jaar hun eerste H. Communie doen.  

 

 



Zaterdag 20 november 2010 bekendmaken Prins carnaval en het boerenbruidspaar. 
Prins is geworden: Andre van Nunen 

Boerenbruidspaar is geworden: William de Wit en Carina van der Zanden. 

 

 
Prins Luuk XXXIX is een gildebroeder. 

 

Zaterdagavond 20 november 2010 werd het gilde sint Leonardus verrast door de 
carnavalsvereniging . In café Dave van den Burgt werd de nieuwe prins carnaval 2010 – 
2011 bekend gemaakt. Prins Luuk XXXIX is geworden gildenbroeder Andre van Nunen. 
Tijdens een optreden van een illusionistenact werd Andre onthuld als prins Luuk XXXIX 
van Ganzendonck. Het motto dit jaar is 'We slaon ons d'r wel dorhen!'. Dit moto is mede 
gekozen omdat Andre tamboer is van het gilde sint Leonardus. Verder is Andre deken-
schatbewaarder van het gilde sint leonardus.Het nieuwe boerenpaar wordt gevormd door 
William de Wit en Carina van der Zanden. 

 

 

 

 
 

Andre met zijn zoon Gijs. 

 

 

Woensdag 24 november bestuursvergadering. 

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

 

Woensdag 1 december twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 

 

Zaterdag 11 december ophangen kerstverlichting kapel. 
Mario, Andre, Jan Rovers Harrie Theo Geert-Jan Bzn. 

 

Woensdag 29 december bestuursvergadering. 

Bijeenkomst bij Jan Huijbers   om 20:30 uur. 



 
 

Einde van het gildejaar 2010. 
 
 
 
 
 


