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Maandag 3 januari nieuwjaarsreceptie gemeente  
Laarbeek. 19:00 uur 
Bijeenkomst om 18:55 uur bij het Gemeentehuis,  
Jan Huijbers, Jan R, Andre, en Geert-Jan Bzn. 
 
Woensdag 5 januari twee maandelijkse  
vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 8 januari weghalen kerstverlichting  
(ster en Krans) bij de Leonarduskapel. 
Mario van de Elsen. 
 
Zondag 9 januari schuttersvergadering kring,  
café zaal Dientje in Gemert om 10:00 uur.  
Jan Rovers en Mario van de Elsen. 
 
Zondag 9 januari receptie prins Luuk XXXIX van Ganzendonck. 
Bij ‘t huukske  aanvang receptie om13:11 uur. 
Bijeenkomst om 15:25 uur, we gaan gezamenlijk om 15:30 
 uur naar binnen in vol ornaat echter zonder vlaggen, 
 trommem, pieken en zilvervesten.  
 
Woensdag 19 januari kascontrole. 
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur. Andre maakt een afspraak. 
Theo Vermeulen en John Verhoeven. 
 
Vrijdag 21 januari inhuldiging burgemeester J.G.M.T. Ubachs,  
Middag programma  
14:00 verzamelen bij de koppelen (Delegatie) 
Erehaag 14:30 uur (Delegatie) 
(Receptie van 16;30 uur tot 18:30 uur. ) 
18:00 uur Verzamelen bij de koppelen alle gilde van Laarbeek. 
18:40 uur gezamenlijke vendelgroet van de Laarbeeksegilden bij het gemeentehuis. 
 
Zaterdag 22 januari receptie stiphout 4 x 50 jarig jubileum. 
Jan Huijbers, Jan Rovers en Andre van Nunen 
 
Zondag 23 januari vendeliersvergadering kring,  
Zaal van Bragt te Aarle Rixtel 10:30 uur. Tijn, Theo, John en Jan Rovers 
 
Woensdag 26 januari bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Geert-Jan Fzn. 20:30 uur. 
 
 
 
 



 
Zaterdag 29 januari jaarvergadering gilde sint Leonardus,  
Bij de zwaan bijeenkomst 13:00 uur. Is vervroegd. 
Mis 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.  
Loterij, prijzen kunnen afgegeven worden bij  
Jan Rovers en Andre van Nunen. 
 
Zondag 30 januari tromcommissievergadering kring,  
Zaal van Bragt te Aarle Rixtel 10:30 uur. Geert-Jan Bzn, Fzn en Andre en Jan R. 
 
Woensdag 2 februari twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Donderdag 3 februari bijeenkomst carnaval afspraken. 
Bijeenkomst bij Geert-Jan Bzn 20:30 uur, Jan Rovers Harrie en Bzn. 
 
Zaterdag 5 februari demonteren overige kerstverlichting kapel. 
Mario en Andre en Jan Rovers. 
 
Woensdag 16 februari is Richard van der Heijden overleden. 
De gildebroeders hebben de dagen hierna afscheid genomen van  
Richard en de nodige voorbereidingen gedaan voor de uitvaart. 
 
Maandag 21 februari begrafenis Richard van der Heijden.. 
Richard is met gilde eer begraven in de Leonardus kerk,  
de mis was om 14:00 uur. De gildebroeders kwamen om  
12:30 uur bij elkaar bij gilde huis de Zwaan, van daaruit  
zijn ze met stille trom naar het huis van Richard gegaan.  
Om 13:30 vertrek van Richard huis naar de Leonardus 
 kerk op de Donk. Aansluitend zijn alle gildebroeders op  
de koffietafel geweest in het gilde huis De Zwaan. 
 
Woensdag 23 februari bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Jan Rovers om 20:30 uur. 
 
Zondag 27 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 van Doorn paviljoen Aarle-Rixtel. 
 
Woensdag 2 maart twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
 
 
 
 

 
Zondag 6 maart carnavals mis in de Leonardus kerk om 11:30 uur.  
Bijeenkomst bij “t Huukske om 10:45 uur. 
De carnavals mis is om 11:30 uur. 
Deelname carnavalsoptocht! Aanvang 14:45 uur. 
Dinsdag afscheid prins Luuk XXXIX overdracht geldkist 24:00 uur. 

     
Zaterdag 12 maart 2010 voorjaarsvergadering te Gemert,  
Jan Rovers Jan Huijbers Geert-Jan Bzn en Fzn Andre, Frans konings. 
 

Frans Konings door Kring Peelland onderscheiden 
 
Tijdens de jaarvergadering van Kring Peelland heeft onze gildebroeder Frans Konings 
afscheid genomen van het bestuurlijk werk binnen de kring en binnen de federatie. Hij is 
ongeveer 28 jaar lid geweest van de standaardcommissie Kring Peelland, waarvan 20 jaar 
penningmeester en 21 jaar voorzitter van de federatiecommissie.   
Als standaardrijder van het gilde St. Leonardus Beek en Donk  
bij gelegenheid van de kringgildefeesten heeft gildebroeder Frans  
al vele malen beslag weten te leggen op de eerste prijs. Sinds  
enkele jaren heeft hij het standaardrijden overgedragen aan zijn  
zoon Han, die al aardig in de voetsporen van zijn vader is getreden.  
Daarnaast heeft Frans vele jaren het archief van de zilveren schilden  
bijgehouden. Frans is altijd actief betrokken geweest bij het wel en  
wee van het gilde en voor de vele bestuurlijke verdiensten binnen  
de commissie standaardrijden ontving hij op 12 maart 2011 tijdens  
de kringjaarvergadering uit handen van voorzitter Loek Swinkels  
een zilveren schild als dankbetuiging. Frans, van harte gefeliciteerd  
en we hopen van harte dat je nog vele jaren de kringonder-scheiding mag dragen. 
Gilde St. Leonardus Beek en Donk 
 
Zaterdag 19 maart is de eerste wedstrijd voor de zaterdag competitie 
Aanvang 18:00 uur in Aarle Rixtel op het Jan van Doorn Paviljoen 
 
Dinsdag 29 maart bijeenkomst hoofdlieden Lieshout. 
Schietterrein t 20:00 uur Jan Rovers  en Frans Konings. 
Overige gilden van Laarbeek. 
 
Woensdag 30 maart bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Harrie van Dijk om 20:30 uur. 
 
 



 
Zaterdag 2 april gilde congres te Turnhout op de grote markt 
Jan Huijbers, Thijn van der BruggePiet Rovers  en Huub van de Heuvel. 
 
Zaterdag 2 april opening tentoonstelling Sint Margaretha 600 jaar Aarle Rixtel 
Bijeenkomst 18:45 uur bij cafe-zaal de vrienden Aanvang opening 19:30 uur. 
Jan Rovers Harrie van Dijk en Andre van Nunen. 
De tentoonstelling is verder te bezoeken op elke zondag vanaf 3 april t/m 15 mei. 
 
Dinsdag 5 april informatie avond voor dodenherdenking in het gemeentehuis. 
Frans konings. 
 
Woensdag 6 april twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
Ook het Gildevan de vijver was aanwezig in hun gildeuniform. 
 
Dinsdag 12 april standaardrijdersvergadering kring,  
Bakel. 
 
Woensdag 13 april vergadering stichting ’t wipke 
Bestuur gilde sint Antonius en gilde sint Leonardus en het bestuur van stichting schietterrein 
’t Wipke. Aanvang 20:30 uur op het Wipke. Vooraf (nog te plannen) kascontrole Andre. 
 
Zaterdag 16 april receptie Asten 50 jarige gildebroeder. 
Jan Huijbers en Franklin De Coninck. 
 
Woensdag 27 april bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Jan Huijbers.  Om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 30 april Koninginnedag. 
Staan (tot dus verre) geen activiteiten gepland. 
 
Woensdag 4 mei dodenherdenking, Aanvang 18:30 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 4 mei twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Zaterdag  21 mei opening gildefeest Aarle Rixtel Sint Margaretha gilde. 
Bijeenkomst school : Heindert schoolstraat 1 om 15:30 uur. 
Vertrek 16:00 uur. 
 
Officiële opening 17:30 uur 
Receptie: 18:00 tot 20:00 uur. 
http://www.gildefeest2011.nl/ 
 
 

 
Zondag 22 mei april rommelmarkt op het Piet van Thielplein t.b.v. het uniformenfonds. 
Frans Verhoeven en Mario hebben de coördinatie. Dit jaar geen eigen kraam. 
  
Zondag 22 mei gildefeest Aarle Rixtel Sint Margaretha gilde. 
Ontvangst: 08:00 tot 09:00 uur in gildehuis de vrienden. 
Bijeenkomst gildebroeders  bij de zwaan 11:30  uur. 
 
Verslag: 
Gildefeest sint Margaretha 21 en 22 mei 2011. 
 
Op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei heeft het gilde  
sint Leonardus deelgenomen aan het gildefeest te A 
arle-Rixtel, georganiseerd door het gilde sint Margaretha.  
Dit gildefeest werd georganiseerd omdat het gilde sint  
Margaretha dit jaar 600 jaar bestaat. Het gilde sint  
Leonardus was zaterdag bij de opening aanwezig met  
divers buurgilden. Vanuit drie locaties werd samen  
met de kinderen van de basis school naar het feestterrein  
vertrokken. Op zondag 22 mei waren de wedstrijden en  
deze waren voor het gilde sint Leonardus zeer succesvol. 
 Koning Jan Huijbers schoot de koningsvogel naar  
beneden en werd hierbij koning van het gildefeest.  
De laatste keer dat het gilde sint Leonardus deze titel  
binnenhaalde was in 1977 door Richard van der Heijden  
op het gildefeest in Bakel. Mario van den Elsen werd  
tweede bij het onderdeel wipschieten. Bij het trommen 
 werd door Geert-Jan van Rixtel Fzn de eerste prijs  
behaald in de klasse U. Andre van Nunen behaalde  
eveneens de eerste prijs met het trommen in de klasse E. 
 
Op de foto Jan Huijbers die door Jan Rovers het koningsschild kreeg overhandigd.  
 
Woensdag 25 mei bestuursvergadering.  
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur. 
 
Zondag 29 mei culturele muziek manifestatie  
De stoomafblaaskapel organiseert dit in verband met haar 25 jarig jubileum. 
Aanvang 14:30 uur tot 17:00 uur in het anker te Beek en Donk. 
De groepen die meewerken zijn: 
Zingiz, De Ekkermuzikanten, Muziekvereniging ODE, Gilde Sint Leonardus en  De 
stoomafblaaskapel. 
Bijeenkomst, nog nader te bespreken. 



     
Woensdag 1 juni twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 4 juni receptie Bakel jubilaris. 
Aanvang 18:30 uur Jan Hu jbers, Tijn van der Bruggen en Geert-Jan Fzn. 
 
Woensdag 8 juni bespreking leonardusmis 5 november. 
Cees en Franklin aanvang 10:00 uur parochiecenter. 
 
Zaterdag 11 juni defilé G voetbal sparta 25. 
Bijeenkomst sparta parkeerterrein om 12:15 uur.  
Defiilé van 12:45 tot 13: 15 uur. Mogelijkheid tot vendelen voor of na de toespraak van de 
burgemeester en de voorzitter van sparta 25. 
 
Zondag 12 juni 1e pinksterdag bestuursbarbecue, bestuur, ereleden en de vrouwen.. 
Bij Jan Huijbers aanvang 14:00 uur, einde onbekend. 
 
Zaterdag 18 juni Jan Huijbers 50 jaar gildebroeder. 
In gildenuniform, 
Bijeenkomst bij Jan Huijbers, tevens gildezusters 14:30 uur. 
Gebedsdienst 15:00 uur.. 
Receptie 16:30 uur tot 18:00 uur. 
Gezellig samenzijn van 18:00 uur tot we buiten worden gezet. 
 
Jan Huijbers, gouden gildebroeder 
 
In een interview bij gelegenheid van het kringgildefeest,  
georganiseerd door het gilde St. Leonardus in 1999, zei Jan:  
“ Als je eenmaal gildebroeder bent is het eigenlijk een soort  
traditie dat je het dan ook blijft tot aan je dood toe. Ik ben al 
 vanaf 1961 bij het gilde, het is samen feest vieren, maar ook  
samen rouwen. Ik houd mij aan de traditie, ik blijf  
gildebroeder  tot aan mijn dood toe”. Jan is dan ook al vijftig  
jaar lid van het Beek en Donkse gilde St. Leonardus.  Van het  
begin af aan heeft hij zich actief ingezet om het slapende gilde  
nieuw leven in te blazen. Hij is begonnen als standaardrijder, daarna tamboer en vanaf 
1990 commandant.  In 1966 schoot Jan zich tot koning en in dat zelfde jaar werd hij 
gekozen in het bestuur en aangesteld als voorzitter.  
Jan zag en ziet nog steeds het gildewezen als een waardevolle schakel tussen heden en 
verleden, als een cultuurdrager waarbij hechte vriendschap, sociale steun aan elkaar, 
trouw, sportiviteit en broederschap de boventoon moeten voeren. Hij heeft heel wat vrije 
tijd opgeofferd om zijn idealen te realiseren. 

Tijdens zijn 40-jarig voorzitterschap is er dan ook veel tot stand gekomen. Enkele 
belangrijke feiten zijn ongetwijfeld de bouw van de Leonarduskapel in 1977 en de 
uitwisseling met het Schützengesellschaft Gittelde.  
In 1996 ontving Jan voor zijn enorme inzet, zowel binnen als buiten ons gilde, een 
Koninklijke onderscheiding en werd hij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.  
In 1976 werd Jan Huijbers gevraagd deel te nemen aan het kringbestuur Kring Peelland 
en vanaf 1992 tot 2007 was hij van dat bestuur penningmeester. Als dank voor zijn vele 
verdiensten heeft hij heel wat gildeonderscheidingen ontvangen en bij het beëindigen 
van zijn voorzitterschap in 2006 wed hij benoemd tot erehoofdman van het St. 
Leonardusgilde en een jaar later bij zijn afscheid  erebestuurslid van het bestuur Kring 
Peelland. 
Ook aan de schutsboom heeft Jan van zich laten spreken. In die vijftig jaar is hij al 
diverse keren koning geweest en als hem dat voor de vijfde keer lukt, wordt hij onze 
eerste keizer.  
Ook na zijn voorzitterschap is Jan nog zeer actief betrokken bij ons gilde en zet zich in 
voor o.a. nieuwe uniformen voor onze gildebroeders. En als het bestuur en de leden iets 
over vroeger wilden weten, dan weet Jan daar altijd wel een antwoord op. 
Op zaterdag 18 juni a.s. zijn familieleden, vrienden en gildebroeders en gildezusters 
uitgenodigd om het gouden jubileum te vieren. De feestelijkheden beginnen met een 
gebedsviering in een tent bij hem aan huis. 
Graag wensen wij Jan en zijn vrouw Maria, die altijd voor 100% achter hem en zijn 
activiteiten heeft gestaan, een goede gezondheid en nog vele vreugdevolle jaren bij ons 
gilde. 
Gilde St. Leonardus Beek en Donk. 
 
Dinsdag 21 juni evaluatie dodenherdenking.  
In het gemeentehuis om 19:00 uur. Jan  Rovers en Mario van de Elsen. 
 
Zaterdag 25 juni BBQ zaterdag competitie. 
Aanvang:? Locatie schietterrein ’t Wipke Beek en Donk. 
I.v.m. te weinig aanmeldingen gaat dit niet door. 
 
Woensdag 29 juni bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Geert-Jan Bzn. om 20:30 uur. 
 
Donderdag 30 juni 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 

     
 
 
 
 



Vrijdag 1 juli t/m maandag 4 juli gildefeest Gittelde Duitsland am Harz. 
Delegatie Jan Rovers, Andre van Nunen en Geert-Jan van Rixtel Bzn. 

     
 
Zondag 3 juli openlucht mis in de muziektuin. 
Mis is om 10:00 uur.  
Bijeenkomst brandweerkazerne 09:30 uur,  
Vertrek naar Heemkundekamer 09:45 uur. Wij worden om09:50 uur bij de heemkamer 
verwacht. 

   
 
 
Woensdag 6 juli twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 9 juli vendelgroet bij Frans en Paula Konings i.v.m. 40 jarig huwelijk en Frans 
is 65 geworden.  
Bijeenkomst bij het gemeenthuis om 18:30 uur vendelgroet om 19:00 uur. 

   
 
Woensdag 13 juli Feest bij Frans en Paula Konings. 
Aanvang 18:30 uur Van Ruijsdaelplantsoen 6 
Gildebroeders en gildezusters. 

         
Woensdag 27 juli bestuursvergadering. 
Vervalt i.v.m. vakantie?  
 
Woensdag 3 augustus vakantie bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij Riek van der Heijden  om 20:30 uur.  
 

 
 

 
Woensdag 7 augustus begrafenis Grard Bouwmans te Bakel. 
Jan Huijbers 
 
Zaterdag 27 augustus deelname wereldrecord vendelen. 
Door Tijn van der bruggen Frans Meulensteen en Geert-Jan van Rixtel Fzn. 

 
Verslag Wereldrecord vendelen 
Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de  

parochie en het 90 jarig jubileum van "schutterij  

St.Antonius " in Nieuw-Dijk ( gelegen tussen Didam  

en Doetinchem ) organiseerde dit gilde op zaterdag 

 27 augustus 2011 een wereldrecord vendelen. 

Al tijdens de hoofdliedendag te 's-Hertogenbosch in 

oktober 2010 was door de wervingscommissie van  

schutterij St. Antonius al bekendheid hieraan gegeven  

doormiddel van uitleg en een demonstratie-video " hoe te vendelen ". Nadat op 

de web-site de demonstratie-video bekeken was en er enkele keren was 

geoefend, namen Frans Meulensteen, Geert-Jan van Rixtel (Fzn) en Tijn van der 

Bruggen van het Gilde Sint Leonardus deel aan de recordpoging. Er moesten 

minimaal 750 vendeliers zijn die gedurende 5 minuten allen dezelfde slagen 

moesten maken zoals op de demonstratievideo te zien was . Na inschrijving 

kreeg ieder een polsbandje in kleur en nummer voor de juiste opstelling op het 

vendelterrein. Om 13.00 uur was er een repetitie door ruim 1.000 vendeliers 

van ruim 130 verschillende gilden en schutterijen. Daarna waren en nog diverse 



vendel demonstraties en optredens van de plaatselijke harmonie en showband. 

Omstreeks 15.00 uur was er een kleurrijke optocht van alle vendeliers en 

overige gildebroeders/zusters door het dorp. Om 16.00 uur was de 

recordpoging vendelen op het feestterrein op muziek van een vendelwals. 

Vanuit een hoogwerker werd door juryleden ( oa. Jos van de Ven, voorzitter 

vendelcommissie Peelland  en lid van het OLV gilde uit Aarle-Rixtel ) en een 

notaris de vendeloefening en recordpoging op juistheid beoordeeld. Nadien was 

het in de gezellige feesttent wachten op de officiële uitslag door de notaris en 

jury. Een gejuich ging op toen de notaris mededeelde dat 1.017 vendeliers 

hadden deelgenomen en het record een feit was. Naast diverse deelnemende 

buurgilden uit Aarle-Rixtel, Bakel en Gemert waren er ook deelnemers uit België 

en Duitsland ( ongeveer 450 ) in alle leeftijden. Mede doordat het op de 

belangrijkste momenten van de dag droog was en door de perfecte organisatie 

van " schutterij St.Antonius Nieuw-Dijk “ kijken de deelnemende vendeliers van 

het Sint Leonardus Gilde terug op een onvergetelijk gilde activiteit. 
 
Zondag 28 augustus afscheidsmis Pastor Peter hagenbeek 10:30 uur Michael kerk. 
bijeenkomst op het heuvelplein om10:00 uur. 
Pastor ophalen bij pastorie. 
Na de mis vendelgroet in de pastorietuin. Na de vendelgroet is iedereen vrij in wat hij gaat 
doen, we gaan niet gezamenlijk terug aangezien een aantal Gildebroeders al vrij direct weg 
moeten. 
  
Woensdag 31 augustus bestuursvergadering. 
Verplaatst naar 24 augustus, i.v.m. voorbereidingen kermis. 
Bijeenkomst bij Geert-Jan Fzn. om 20:30 uur. 
 
Zondag 4 september Laarbeekskoningschieten te Lieshout Sint Servatius gilde. 
Verplaatst van 28 augustus naar 4 september 2011. 
Vergeet je legitimatie niet, deze m.b.t. de deelnemende schutters. 

• Bijeenkomst in Lieshout op het gildeterein op eigen gelegenheid. 
• 11.30 uur Ontvangst gilden uit Laarbeek op het Gildenterrein. 
• 12.00 uur Opening  
• 12.15 uur Vertrek korte rondgang door Lieshout  
• 13.30 uur Vertrek van de Heuvel  
• 14.00 uur Gildenterrein Beemdkant, aanvang Laarbeek koning schieten 
• 16.30 uur 17.30 uur Vogel gevallen, Installatie volgens protocol. 

 
Laarbeek koning 2011 Roel van Eijndhoven gilde sint Servatius.  
 
 
 
Zondag 4 september federatie toernooi wipschieten. 
NBFS Kampioenschappen. Schutters 13:00 uur. 
 
Woensdag 7 september twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Vrijdag 9 september opening kermis Beek en Donk, 19:00 uur. 
Wordt dit jaar gedaan door het gilde sint Antonius 
 
 

Zaterdag 10 september kermiskoning en prijs schieten op ’t Wipke. 
Bijeenkomst 14:00 uur op ’t Wipke. 
Vergeet je legitimatie niet, deze m.b.t. de deelnemende schutters. 
De activiteiten zoals het prijsschieten en het koningskruis schieten blijven bestaan. Wat er 
aan toegevoegd gaat worden is het onderdeel kermiskoning. Aan dit onderdeel mag iedereen 
ouder of gelijk aan 18 jaar deelnemen, mannen en vrouwen.  
Mocht u deze titel binnenhalen dan schept dit geen enkele verplichting t.o.v. het gilde, dit voor 
de duidelijkheid. Het is enkel voor de eer en de gezelligheid. Op deze zaterdag zal het 
schietterrein geopend zijn vanaf 14:00 uur. 
Programma zaterdag 10 september 2011 
 
Bijeenkomst gildebroeders en gasten vanaf 14:00 uur. 

• Mogelijkheid tot het kopen van prijsloten en loting voor de koningskruizen. 
• Aanvang prijsschieten 15:00 
• Aanvang koningskruisschieten 16:00 uur. 
• Aanvang kermiskoningschieten 18:00 uur  
(eventueel onderbreking van het koningskruisschieten) 
• Afsluiting!? 

 

koningskruisen en kermiskoning. 
 
Op 10 september jl. was het voor de eerste keer dat het gilde St. Leonardus al op 
kermiszaterdag prijzen gingen schieten voor levensmiddelenpakketten en de 
koningskruisen. Dit jaar kwam daar een extra activiteit bij nl. het schieten van de 
kermiskoning of kermiskoningin. 
Om 14.00 uur begon het puistschieten op de volledig gerenoveerde accommodatie van ’t 
Wipke. Er was al behoorlijk wat belangstelling, ook van mensen buiten het gilde. 
In een vlot tempo werden de puistjes naar beneden gehaald. Het ging deze keer om 15 
levensmiddelenpakketten, die voor zover nog niet persoonlijk zijn bezorgd, kunnen 
worden afgehaald bij de secretaris van het gilde St. Leonardus, Jan Rovers, 
Margrietstraat 5 te Beek en Donk, tel. 463005.  
De levensmiddelenpakketten zijn gevallen op de lotnummers:193,   341,   367,   370,   
629, 923,   1160,   1209,  1242,  1304,   1444,   1452,  1535,  1593,  1692. 
De zilveren koningskruisen zijn gewonnen door Piet Rovers, Ine van Dinteren en Geert-
Jan van Rixtel (Fr.zn). Van harte gefeliciteerd met dit mooi aandenken aan de kermis 
van 2011. 
Om 18.00 uur begon de activiteit: het schieten van de kermiskoning of kermiskoningin 
2011. Er hadden zich 38 deelnemers buiten het gilde aangemeld om te mogen schieten 
voor de titel van kermiskoning of kermiskoningin. Het leverde een spannende strijd op 
en het geluk viel uiteindelijk op Martien van der Aa. Hij mag zich kermiskoning noemen 
van het gilde St. Leonardus 2011. Door de voorzitter Geert-Jan van Rixtel (B.zn) werd 
hij omhangen met een gildesjerp en een paar handboeien als symbool van de Heilige 
Leonardus ,patroon van de gevangene. Tevens werd Martien uitgenodigd de hele 
kermismaandag ons gilde te vergezellen. Ook in de loop van het komend gildejaar zullen 
we hem zeker regelmatig ontmoeten. 
Martien, namens al onze gildebroeders, van harte gefeliciteerd en wij hopen dat je er 
veel plezier aan hebt beleefd en nog zult beleven. 



    
 
 
Maandag 12 september koningschieten bij de goorloop.  

• 09:00 uur Bijeenkomst bij het Gildehuis De Zwaan. 
• 09:30 uur Vertrek naar de huidige koning Jan Huijbers. 
• 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, deze m.b.t. de deelnemende schutters. 
 

Mario v.d. Elsen 
De nieuwe koning van het Gilde St. Leonardus 
 
Al vroeg in de morgen op kermismaandag 12 september jl. reden wij 
met alle gildebroeders naar Keldonk om onze afgaande koning Jan 
Huijbers af te halen. Wij  werden de hele dag vergezeld van onze 
kersverse kermiskoning Martien van der Aa.  Na de vendelgroet 
werden wij door Jan en Maria gastvrij ontvangen met koffie, broodjes 
en natuurlijk de traditionele brandewijn. Na dit gezellig oponthoud 
vertrokken we naar de Leonarduskapel voor een gebedsdienst, 
voorgegaan door onze gildeheer Franklin De Coninck. De kern van 
zijn overweging was naastenliefde en barmhartigheid, een thema dat 
ons in deze roerige tijd van kerkelijke problemen erg aansprak. 
De kapel was door Maria Huijbers met mooie bloemen versierd. 
Terug in ons gildehuis De Zwaan lieten wij de door de gastheer en 
gastvrouw aangeboden erwtensoep met broodjes goed smaken. 
Om 13.30 uur trokken we naar de schutsboom aan de Goorloop, in 
gezelschap van  burgemeester Ubachs en de wethouders Briels en Van 
Zeeland. Na de gebruikelijke ceremonies, zoals de boom vrijen, het 
afleggen van de koningsvogel, het plaatsen van de vogel op de 
schutsboom en het voorlezen van het reglement, volgde het eerste schot 
door onze gildeheer Franklin De Coninck, daarna volgden burgemeester 
Ubachs en de afgaande koning Jan Huijbers. Toen elke gildebroeder een 
schot had gelost begon de strijd tussen 8 gildebroeders en Jan Leenders 
voor de titel van koning voor het komende jaar. En tot ieders verbazing 
legde de vogel het loodje al bij het 67 ste schot. Onze gildebroeder Mario 
van de Elsen was de gelukkige. Voorzitter Geert-Jan van Rixtel vroeg of 

Mario het koningsschap wilde aanvaarden. Dit wilde Mario maar al te graag aannemen. 
Hierna werd hem de mooie ketting met koningsvogel omgehangen. Nog een jonge 
koning die zeker in zijn koningsjaar een grote invloed zal hebben op onze vereniging. 
Mario, van harte gefeliciteerd en wij wensen jou en Nellie een goed en gezellig 
koningsjaar. 
   
 
Zaterdag 17 september receptie Aarle Rixtel OLV 
Piet en Jan Rovers. 
 
Zaterdag 17 september receptie Someren eind Lambertus. 
Jan Huijbers, Mario van de Elsen en Tijn van der Brugge. 
 
Zondag 18 september Federatie wedstrijden VTBS vendelen,  
trommen, bazuinblazen en standaardrijden.  
Te Oploo bij gildeMatthiasgilde kring  Land van Cuijk. 
http://www.matthiasgilde.nl/ 
Andre van Nunen 2e klasse E. 
 
Woensdag 21 september bespreking met Pastor Beekman. 
Betreffende de Leonardusmis in het weekeinde van 6 november.  
Voorbespreken Donkse Wijing. Parochie huis 18:30 uur  
Franklin en Geert-Jan bzn. 
 
Woensdag 28 september bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Jan Rovers  om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 1 oktober najaarsvergadering kring Peelland  
Te Aarle-Rixtel , aanvang 19:00 uur. 
Locatie De vrienden Dorpstraat 18/22 
Klein gildeuniform. 
 
Zondag 2 oktober kringkampioenschappen geweer schieten op de wip. 
Te Aarle-Rixtel , aanvang 12:00 uur op het schietterrein van het OLV gilde georganiserd 
door Sint Margaretha gilde. 
 

Nieuwe kringkampioenen 2011. 

 

geweerschieten Kring Peelland. 
 

Aarle-Rixtel – Op zondag 2 oktober 2011  

vonden onder zomerse omstandigheden op  

het gildeterrein “Jan van Dooren Paviljoen”  

de kringwedstrijd, alsmede het  

kringkampioenschap geweerschieten  

van Kring Peelland plaats.   

De organisatie was in handen van het  

O.L. Vrouwe Gilde die hierin het jubilerende  

St. Margaretha Gilde broederlijk steunde.  

Deelnemers waren de gilden uit Kring  

Peelland. De schutters namen aan diverse  



wedstrijdonderdelen deel en aan het einde 

 van de dag keerden enkele met een kampioenstitel  

of andere prijs naar huis.  

  

Uitslagen Kringkampioenschap:  

 

•    Kringkampioen Opgelegd: Henk v/d Velden - Aarle-Rixtel  

•    Kringkampioen Vrije-Hand: Frits Kigge  - Someren  

•    Kringkampioen Korps: Gilde St. Leonardus - Beek en Donk  

Jan Rovers, Annie Rovers, Huub v/d Heuvel en Geertjan van Rixtel Bzn. 

 

In aanwezigheid van kringvoorzitter Loek Swinkels en koning Ronald de Jong 

van het St. Margaretha Gilde, werden de kampioenen in het verdiende zonnetje 

gezet. Het volgend jaar zullen de wedstrijden georganiseerd worden door het 

St. Servatiusgilde uit Lieshout.  

 

Uitslagen kringwedstrijd:  

  

Erekampioen:  

Henk v/d Velden - Aarle-Rixtel 

 

Kampioen:   

1. Patricia Vossen – Someren. 
2. Jan van Bree – Stiphout. 

Persooneel : 

1. Thjeu Knapen – Someren-Eind. 
2. Gerard v/d Linden – Lieshout. 
3. Angel van Moorsel – Lierop. 
4. Natasja v/d Heijden Stiphout. 
5. Peter Berkers – Lierop. 
6. Johan Vlemmix – Lierop;  

Vrije Hand:  

1. John v/d Vleuten – Someren. 
2. Jan van Bree – Stiphout. 
3. Frits Kiggen – Someren. 
4. Henry v/d Putten – Aarle-Rixtel. 
5. Klaas v/d Zanden – Lieshout. 
6. Gerard Maas – Aarle-Rixtel. 

 

Viertal: Gilde Sint Joris Someren met de schutters:  

John v/d Vleuten, Sjan Vossen, Patricia Vossen en Huib Vossen;  

Senioren: 

1. Garard v/d Linden – Lieshout. 
2. Peter Berkers – Lierop. 

 
Dinsdag 4 oktober bijeenkomst op ’t Wipke. 
Overleg betreffende de nominatie Nobele orde van de papegay van Jan Huijbers en Antoon de 
Groot. Wie wat wanneer. 
 
Woensdag 5 oktober twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 8 oktober hoofdlieden dag in den Bosch. 
Het Thema van deze dag is:  KUNST IN HET GILDE, GILDE IN DE KUNST. 
Mario van den Elsen - Tijn van der Bruggen en Piet Rovers 

Programma 
Ochtendprogramma. 
Vanaf 09.00 uur: Provinciehuis geopend: inrichten van de hal. 
Leden van de SAT-commissie zullen daarbij aanwezig zijn. 
09.15-09.45 uur; Formeren van de gildestoet op de Parade in Den Bosch.  
09.50 uur: Intocht van de gildestoet in de Sint-Janskathedraal. 
09.50-10.00 uur:Afhalen van de celebranten in de sacristie door opluisterende gilde en 
federatiebestuur. 
10.00-11.00 uur: Eucharistieviering, voorgegaan door Z.H.E. Mgr. Drs. A. Hurkmans en 
pastoor  J. Kloeg uit Mierlo. 
11.00-12.00 uur:Op eigen gelegenheid naar het provinciehuis, ontvangst met koffie of thee. 
gelegenheid om besproken lunchkaarten tegen contante betaling af te (laten) halen.  
 
Middagprogramma. 
12.00-12.15 uur: Opening expositie door de Commissaris van de Koningin 
de heer Dr. W. van de Donk 
12.15-13.00 uur: Jaarrede door de federatievoorzitter J. Verbeeten 
Korte samenvatting van de enquête 
Huldiging van verdienstelijke gildebroeders 
13.00-14.15 uur: Koffietafel in het personeelsrestaurant en de hal van het Provinciehuis 
14.15-14.45 uur: Bezichtiging expositie 
14.45-15.00 uur: Muzikaal intermezzo 
15.00-15.45 uur: Lezing door Mw. Drs. Emy Thorissen. 
15.45-16.00 uur: Muzikaal intermezzo  
16.00-17.00 uur: Napraten bij een drankje, geserveerd door het cateringteam van  
Frans en Petrie Smetsers (’t Vrijthof Oirschot) 
17.00 uur::Einde hoofdliedendag 
 
Zaterdag 22 oktober is de laatste wedstrijd voor de zaterdag competitie. 
Aanvang 16:00 uur in Beek en Donk op schietterrein “t Wipke. 
 
Woensdag 26 oktober bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Jan Rovers om 20:30 uur. 
 
Zondag 30 oktober is de afsluitingswedstrijd voor de zaterdag competitie. 
Aanvang 13:00 uur in Beek en Donk op schietterrein “t Wipke. 
Utslag 2011 zaterdag competitie. 
Kampioen: 
1. Bertus van Rixtel                     762  punten 
2. Frans Panhuijzen                     759 
3.Henk van der Velden                757 
4. Jan Rovers                              751 
5. Gerard Maas                           720 
6.GeertJan van Rixtel                  708 
7. Frans van Griensven              696 
8. Hein van de Berg                    690 
9. Mario van den Elsen               676 
10.Huub vabn den Heuvel          666 
  
 
 



Vrije-Hand: 
1. Jan Rovers                              198  Punten 
2. Henk van den Velden              188 
3. Gerard Maas                           187 
4. Frans van Griensven              175 
5. Mario van den Elsen                174 
6. GeertJan van Rixtel                 148 
7. Born Kerkhof                           148 
8. Huub van den Heuvel              140 
9. Henri van de Putten                 108 
10.Riny Oosthoek                        106 
  
Gulden Beker opgelegd  Jan Rovers 
  
Gulden Beker Vrije-Hand  Annie Rovers 
 
Woensdag 2 november twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Vrijdag 4 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.  
       Organisatie middagprogramma in handen van Ruud en John. Duurt tot 17:00 uur. 
18.30 uur Worden de Gildebroeders en Gildezusters verwacht in  
                  Gildehuis "De Zwaan" voor het diner. 
      Organisatie avondprogramma in handen van Ruud en John. 
 
Zaterdag 5 november Leonardus mis.  
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 : 18:45 uur. 
 
Zondag 6 november officiële patroonsdag Sint Leonardus.  
 
 
 
 
 

Viering teerdag en patroonsfeest Sint Leonardus 
4 en 5 november 2011. 
  
Al vroeg in de morgen, op vrijdag 4 november 2011, kwamen de gildebroeders van het 
St. Leonardusgilde Beek en Donk bij elkaar in hun clubhuis om samen de jaarlijkse 
teerdag te vieren. Traditiegetrouw begon deze dag met een 
sfeervolle gebedsviering in de Leonarduskapel aan de Goorloop.  
Deze gebedsdienst werd voorgegaan door onze gildeheer Franklin 
De Coninck. Het thema van deze gebedsdienst was:”Verzamel voor 
jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven 
breken in om ze te stelen”  In onze tijd van de eurocrisis dient 
solidariteit hoog in ons vaandel te staan. Onze patroonheilige 
Leonardus heeft daarvan een goed voorbeeld gegeven: hij hielp 
mensen aan een onderdak voor de nacht, verstrekte hen een 
maaltijd, hij bezocht gevangenen, hielp gehandicapten en 
zwangere vrouwen. Daarom besloot Franklin zijn overweging 
met: “Gildebroeders, wij mogen trots zijn op onze 
patroonheilige. Hij heeft voor ons na 15 eeuwen nog altijd een 
goede boodschap, die wij waar mogen maken vandaag op onze teerdag, tijdens onze 
bijeenkomsten, thuis, op ons werk of waar dan ook. Een boodschap die het verdient 
gehoord te worden te midden van de Europese financiële crisis.” 
Na de gebedsviering werd de eed van trouw afgelegd aan het kerkelijk gezag en kreeg 
Ties van de Velden voor de dagelijkse verzorging van de kapel een vendelgroet 
aangeboden, vergezeld van een enveloppe en bloemen voor zijn vrouw. Hierna trokken 
we naar de Nieuwe Werf, waar de daar verblijvende gehandicapten al klaar stonden om 
ons met allerlei instrumenten hartelijk te ontvangen voor een vendelgroet.  
Bij het gemeentehuis aangekomen werd de Eed van trouw afgelegd 
aan burgemeester Hans Ubachs (zie foto), gevolgd door een 
vendelgroet en werden wij door de burgemeester en de wethouders 
Van Zeeland en Biemans gastvrij onthaald in de raadszaal.  
Tot slot brachten we nog een vendelgroet aan de bewoners van het 
vroegere Leonardushuis en aan onze gastheer Hans Claes. De goed 
verzorgde lunch gaf ons weer volop energie om aan het 
handboogschieten te beginnen en John Verhoeven en Geert-Jan van 
Rixtel; (Bzn) gingen er met de eerste en tweede prijs vandoor. 
Tijdens het feestelijk avonddiner, waarvoor ook de gildezusters waren uitgenodigd, 
bood onze nieuwe koning, Mario van de Elsen, een prachtig koningsschild aan. En 
tussen het hoofdgerecht en het nagerecht konden wij ons uitkuren 
op een aantal Oud-hollandse spelen. 
Alles bij elkaar weer een succesvolle teerdag. 
De volgende dag, 5 november, daags voor de sterfdag van St. 
Leonardus, hebben we met z’n allen in een druk bezochte 
Eucharistieviering, het patroonsfeest gevierd, zowel van ons gilde 
als van onze Leonarduskerk en haar geloofsgemeenschap. De 
viering werd opgeluisterd door het gemengd koor St. Leonardus 
met de driestemmige mis van Th.v.d. Weijer. 
Gilde St. Leonardus Beek en Donk 
 
 



Dinsdag 15 november bijeenkomst laarbeekgilden i.v.m. laarbeekskoningschieten. 
Jan Rovers en André van Nunen  
 
Zaterdag 19 november inhalen Sint Nicolaas. 
Bijeenkomst bij Piet Heijl om14:30 uur. Vervalt voor het gilde sint Leonardus. 
Werd overgenomen door gilde sint Antonius i.v.m. het bezoek aan Antwerpen, de Nobele 
Papegay. 
  
Zaterdag 19 november rangneming Jan Huijbers en Antoon de groot in de nobele orde 
van de papegay. 
 
Eervolle onderscheiding  

Jan Huijbers en Antoon de Groot 

St. Leonardusgilde Beek en Donk 
 

Jaarlijks in november verleent de “NOBELE ORDE van de  

PAPEGAY” als “Orde van Verdienste” eretekens aan  

gildebroeders en andere schutsbroeders, welke door hun 

houding, inzet of kunnen, zich inzetten om de Europese 

traditionele waarden in deze verenigingen te handhaven of te 

doen herleven. Het verkrijgen van een ereteken van de orde 

betekent dan ook dat de daden van de betreffende 

gildebroeder verder zijn doorgedrongen dan enkel tot zijn 

vereniging of gewestelijke gildefederatie en zij nationaal en 

internationaal belangrijk genoeg worden geacht om beloond 

te worden. Als lid van de “Union Internationale des Orders” 

zijn de “Nobele Orde van de Papegay” en haar eretekens 

internationaal erkent en hebben als dusdanig een 

benijdenswaardige reputatie in de betreffende kringen. Elk 

jaar vindt te Antwerpen een investituursplechtigheid plaats in 

het Historische “Kolveniershof”, alwaar de eretekens worden 

uitgereikt. 

De twee genomineerde gildebroeders, Jan Huijbers en Antoon 

de Groot, trokken op zaterdag jl. 19 november 2011 samen 

met hun dames, de koning van het Leonardusgilde en het 

bestuur naar Antwerpen om de onderscheiding in ontvangst te 

nemen. Er werden dit jaar ongeveer 40 personen 

gemedailleerd, waarvan 3 officieren.. Uit handen van de 

voorzitter, Commandeur B. Baere ontving Jan Huijbers de 

Officiersmedaille met Zilveren Papegay en Antoon de Groot de Gouden Medaille 

met Zilveren Papegay. 

Na de uitreiking en een gezellig samenzijn in een sfeervolle omgeving en met de 

nodige felicitaties, vertrok de delegatie van het Leonardusgilde naar het 

schietterrein in Beek en Donk, waar de overige gildebroeders, gildezusters en 

familie van Jan en Antoon klaar stonden om hen van harte te feliciteren. Hier 

werd het feest voortgezet en ook de burgemeester van Laarbeek Hans Ubachs 

was naar het schietterrein gekomen om beide gildebroeders geluk te wensen 

met hun onderscheiding. 

 
 
 
 
 
 

Woensdag 23 november zilver onderhouden en verzekeren. 
Locatie gilde terrein sint Margaretha Aarle-Rixtel. 
Aanvang 20:30 uur. Aanwezig :. 
 
Woensdag 30 november bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Harrie van Dijk  om 20:30 uur. 
 
Woensdag 7 december twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
Tijn van der bruggen zal verslag doen van zijn Rome reis, ook de gildezusters zijn welkom op 
deze avond. 
  
Zaterdag 10 december ophangen kerstverlichting kapel. 
Mario, Andre, Jan Rovers, Theoen  Geert-Jan Bzn. 
 
Dinsdag 20 december gesprek Wethouder Theodoor Biemans. 
Bijeenkomst op het gemeenthuis Aanvang 19:00 uur Jan Rovers en Geert-Jan Bzn. 
 
Woensdag 28 december bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Jan Huijbers  om 20:30 uur. 
 
 
 

Gilde sint Leonardus. 
 
Cees Huijbregts , Theo Vermeulen, 
Jan Huijbers, Franklin De 
Coninck, Piet Rovers, Antoon de 
Groot, Frans Verhoeven, Huub van 
de Heuvel, Frans Konings, Fons de 
Loos, Tijn van der Bruggen, Jan 
Rovers, Mario van de Elsen, Willie 
van der Heijden, Harrie van Dijk, 
Andre van Nunen, Frans 
Meulensteen, Geert-Jan van Rixtel 
[Bzn], John Verhoeven, Ruud 
Vermeulen, Geert-Jan van Rixtel 
[Fzn], Han Konings. 
 
 
 
 

********************** Einde 2011 **************************** 
 


