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agenda 2012    
 

Maandag 2 januari nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek. 
Bijeenkomst om 18:50 uur bij Andre, aanvang receptie 19:00 uur.  
Mario van den Elsen , Jan Rovers, Andre van Nunen en Geert-Jan van 
Rixtel Bzn. 
 
Woensdag 4 januari twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 7 januari weghalen kerstverlichting  
(ster en Krans) bij de Leonarduskapel. 
Mario van de Elsen. 
 
Zaterdag 14 januari nieuwjaarsbijeenkomst  
Bijeenkomst op ’t Wipke aanvang 19:00 uur tot 22:00 uur 
 
Zondag 15 januari schuttersvergadering kring,  
Lokatie paviljoen gilde sint Margaretha Aarle-Rixtel 
Jan Rovers, Geert-Jan Bzn.  en Mario van den Elsen. 
 
Maandag 16 januari kascontrole. 
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur. Andre maakt een afspraak. 
Theo Vermeulen en Han Konings. (Han is waargnomen door Frans Konings) 
 
Zondag 22  januari vendeliersvergadering kring,  
Zaal van Bragt te Aarle Rixtel 10:30 uur. Tijn, Theo, John  
 
Bijeenkomst laarbeek koning schieten 23 januari 2012 
Lieshout burgemeester mastermanslaan 2 aanvang 20:00 uur. 
Geert-Jan van Rixtel Bzn en Jan Rovers 
 
Woensdag 25 januari bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Mario van den Elsen. 20:30 uur. 
 
Zondag 29 januari tromcommissievergadering kring,  
Zaal van Bragt te Aarle Rixtel 10:30 uur. Geert-Jan Bzn, Fzn, Andre en Jan R. 
 
Woensdag 1 februari twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Woensdag 15 februari vergadering stichting schiet accommodatie 
Bijeenkomst bij Antoon de Groot 20:30 uur. 
Antoon, Jan R, Andre en Geert-Jan Bzn 
Piet Swinkels en Bert van Kaathoven gilde Sint Antonius. 
 
 

Zaterdag 18 februari demonteren overige kerstverlichting kapel. 
Mario. 
 
Zondag 19 februari 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. 
 
Zaterdag 25 februari jaarvergadering gilde sint Leonardus,  
Bij de zwaan bijeenkomst 13:00 uur. 
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. 

Verslag  jaarvergadering Gilde St.Leonardus op 25 februari 2012. 

 Wegens ziekte van kapelbeheerder Ties van de Velden werd de kapelklok van de Leonardus kapel 
omstreeks 13.30 uur geluid door een gildebroeder. Het klokgelui was het begin van de jaarvergadering 
welke voorafgegaan werd door een gebedsdienst in de kapel en werd geleid door onze gilde pastor. Door 4 
gildebroeders werden gebeden voorgelezen. Ook 
werden de namen van 11 overleden gildebroeders 
en gildezusters vanaf 1977 genoemd. 
Met het zingen van het Leonarduslied werd de 
gebedsdienst afgesloten en werd afgemarcheerd 
naar gildehuis De Zwaan. 
Na een kop koffie/thee begon de jaarvergadering 
omstreeks 14.30 uur. Helaas waren enkele 
gildebroeders wegens ziekte of door vakantie 
afwezig. De gebruikelijke agendapunten kwamen 
aan de orde.  
Het verslag van de secretaris, alle activiteiten en 
bijzonderheden van het afgelopen jaar, werd 
vastgesteld. Het verslag aangevuld met foto's kan 
gezien worden als een prachtig document en 
naslagwerk voor de toekomst. 
Door de penningmeester werd uitvoerig verslag 
gedaan over de inkomsten en uitgaven en kas- en 
banksaldi over het afgelopen jaar 2011. Ook werd 
de voortgang van de nieuwe gildepakken toegelicht 
met de daarbij behorende financiële stand van 
zaken en de nog te verwachten uitgaven welke 
volledig uit het uniformenfonds betaald kunnen 
worden. De verwachting is dat eind 2012 de 
presentatie in het nieuwe gildepak gehouden kan 
worden. 
Na het verslag van de kascommissie met enkele 
aanbevelingen werd onder applaus de 
penningmeester en het bestuur decharge verleend 
voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 
2011. Nadien werd verslag gedaan over de 
onderdelen vendelen, trommen, standaardrijden en 
schieten. Alle onderdelen werden kort of lang toegelicht waarbij alle gildebroeders op konden reageren. 
Hierna kwam de bestuursverkiezing in functie en op naam aan de orde en kon de stemcommissie aan het 
werk. Voor de komende 4 jaar is de voorzitter herkozen en is een nieuwe commandant aangesteld. De 
laatste wijzigingen in het huishoudelijk reglement en statuten werden vastgesteld en zodanig opgenomen. 
Ook kwam het protocol aan de orde inzake goede gang van zaken bij diensten in de Leonarduskerk.  
Na een korte pauze werd de vergadering voortgezet en was er een evaluatie van activiteiten van het 
afgelopen jaar en werd vooruit gekeken naar de activiteiten in het jaar 2012. Er werden commissies 
samengesteld voor de kermiszaterdag en de teerdag. Voor de Donckse Wijing op 3 juni 2012, een nieuwe 
activiteit, kwam de opzet en  taakverdeling aan de orde. Ook kwamen gebruikelijke activiteiten aan de 



orde zoals deelname gildefeest, viering patroonsdag, vlooienmarkt, Laarbeekskoningschieten, onderhoud 
en ruimtelijke inrichting omgeving Leonarduskapel, voortgang onderhoud en verbouwing 't Wipke met 
financiële toelichting. Aan de orde kwam wat de gildebroeders vonden van een mogelijke uitwisseling 
wegens het 35 jarig vriendschapscontact met Schützengesellschaft Gittelde in 2013. De meerderheid gaf 
het bestuur goedkeuring om dit verder uit te werken en te overleggen met bestuursleden van 
Schützengesellschaft in Duitsland.  
Tijdens de vergadering was 4 maal het " Lang zal hij leven te horen " wegens verjaardag viering van 
betreffende gildebroeders in de maand februari waarop door alle aanwezigen goed op werd geproost. Een 
5 de inzet werd snel onderbroken omdat betreffende gildebroeder enkele stappen eerder dan de koning 
gildehuis De Zwaan betrad. Op het overtreden van deze ongeschreven regel werd natuurlijk op geproost 
en betreffende gildebroeder onderging dit sportief met een glimlach. 
Na de lange zit keek ieder uit naar het einde ( koffietafel ) en zodoende was de rondvraag snel afgewerkt. 
Na het sluiten van de vergadering met de christelijke groet door de voorzitter kwam er een einde aan een 
goed verlopen vergadering. 
Omstreeks 18.30 uur kwamen de gildezusters en om 19.00 uur begon de koffietafel met een dankgebed. 
Na de koffietafel was er de gebruikelijke loterij. Voorafgaand werden alle sponsors van de beschikbaar 
gestelde prijzen bedankt. Nadien was er nog een gezellig samen zijn. Alle aanwezigen kunnen met 
voldoening terugkijken op een goede en nuttige vergaderdag in een goede sfeer. 
 
Zondag 26 februari vergadering zaterdag competitie 
Bijeenkomst ’t Wipke 10:00 uur 
Schutters Aarle Rixtel en Beek en Donk. 
 
Woensdag 29 februari bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur. 
 
Woensdag 7 maart twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Donderdag 15 maart kapel onderhoud. 
Uitgraven van het gedeelte voor de kapel wat verhard wordt. 
Jan Rovers, Theo Vermeulen,Jjan Huijbers en Frans Verhoeven. 

De Sint Leonarduskapel in het hard 
20 april 2012. 
Wanneer u in de buurt van onze Leonarduskapel aan de Goorloop bent geweest of daaraan een bezoek 
hebt gebracht, zal het u niet ontgaan zijn, dat het terrein aan de voorkant van de kapel in het hard is 
gelegd. Een aantal gildebroeders 
hebben deze klus geklaard. Er is 
met man en macht aan gewerkt 
en het ziet er fantastisch uit. (zie 
foto)  Bedankt gildebroeders 
voor jullie belangeloze inzet. 
Ook willen wij de gemeente 
Laarbeek hartelijk danken voor 
het beschikbaar stellen van de 
benodigde materialen en 
middelen.Voor deze verharding 
waren twee redenen: 
Op de eerste plaats was het in de 
buurt van de kapel een 
hondenuitlaatplaats. Bezoekers 
aan de kapel kwamen dan ook 
regelmatig terug met 
hondenpoep aan hun schoenen. 
Nu deze verharding heeft 
plaatsgevonden zal dat niet meer 
het geval zijn, tenminste als de 
honden een ander plaatsje zoeken en daar gaan wij vanuit. 
Maar er is nog een tweede reden. 

Op 3 juni a.s. willen we daar een grote gebedsviering organiseren.  
Toen in 1422 in de Kapelstraat, vermoedelijk tegenover de vroegere jongensschool, door Gooswijk Model 
van der Donck de Leonarduskapel werd gesticht, ontstond in Donk een levendige devotie voor St. 
Leonardus. De Donk werd een belangrijke bedevaartplaats. Pelgrims van heinde en verre kwamen te voet 
of met karren naar de Donk om de grote Europese heilige St. Leonardus te vereren. De karren werden 
geplaatst in de Karstraat; vandaar deze naam.  
In oude archiefstukken lezen wij dat jaarlijks in de jaren 1700 op 28 juli op de Donk een herdenking 
plaatsvond van de Donckse Wij-ing. Door zalving met heilige olie (Chrisma) werd een gebouw aan God 
toegewijd en voor de eredienst bestemd.  Vele generaties was de jaarlijkse herdenking een groot feest voor 
de bewoners van de Donk, maar ook voor de vele pelgrims uit de wijde omgeving.  
De oude kapel verdween, maar is in 1979 door de gildebroeders van het Gilde St. Leonardus herbouwd. 
Nu is de tijd aangebroken om het feest van de Donckse Wij-ing in ere te hestellen. Wij hebben hiervoor 
gekozen voor de laatste zondag in mei of de eerste zondag in juni, afhankelijk van de data van 
Hemelvaart, Pinksteren en eventuele gildefeesten. Het feest van de Wij-ing is dit jaar gepland  op zondag 3 
juni a.s. Wij verwachten dan een massale deelname van de bevolking van Beek en Donk en omgeving.  
U zult in De Laarbeeker in de tweede helft van mei daarover meer kunnen lezen. 
Gilde St. Leonardus Beek en Donk 
 
Zaterdag  17 maart 2012  voorjaarsvergadering te Aarle Rixtel.  
Mario, Jan Rovers Jan Huijbers Geert-Jan Bzn.  en Andre. 
 
Zaterdag 17 maart is de eerste wedstrijd voor de zaterdag competitie 
Aanvang 18:00 uur in Aarle Rixtel op het Jan van Doorn Paviljoen 
 
Donderdag 22 maart lezing bij de KBO in het 
ontmoetingscentrum aan de otterweg. 
Opbouwen tentoonstelling vanaf 10:00 uur. Tijn , 
eventueel Jan R en Theo. 
Testen van de powerpoint om 10:30 uur Tijn Jan 
Huijbers Cees en Franklin 
Vergadering KBO begint 14:00 uur +/- 14:45 uur 
aanvang presentatie door Tijn Jan H Cees en Franklin. 
 
Vrijdag 23 maart kapel onderhoud. 
Verharden gedeelte voor de kapel aan de Goorloop. 
Jan Rovers, Theo Vermeulen,Jjan Huijbers en Frans Verhoeven. 
 
Woensdag 28 maart bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Geert-Jan Bzn om 20:30 uur. 
 
Dinsdag 17 april informatie avond voor dodenherdenking in het gemeentehuis. 
Geert-Jan van rixtel Fzn, en jan Rovers. 
 
Woensdag 4 april twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Dinsdag xx april standaardrijdersvergadering kring,  
 
Zondag 22 april schietwedstrijd gilde sint leonardus  op ’t Wipke. 
Bijeenkomst op schietterrein ’t Wipke 13;00 uur. 
 

Gerard van Ganzenwinkel Kampioen Brabants Wipschieten 
 
Op schietterrein “t’wipke ” in Beek & Donk is Gerar d van Ganzenwinkel van het Sint Margaretha gilde 
uit Aarle-Rixtel kampioen geworden, hij troefde hiermede Henry van der Putten van het Onze Lieve 
Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel af. Er werd lang gestreden om de diverse prijzen. De wedstrijd duurde lang 
doordat er goed geschoten werd door de deelnemers, af en toe onderbroken door een regenbui afgewisseld 
met zon was het toch mooi schietweer op deze zondagmiddag waar 28 schutters aanwezig waren. Henk 
van der Velden van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel veroverde de 2e plaats op de vrije hand. 
Gerard van Ganzenwinkel van het Sint Margaretha gilde uit Aarle-Rixtel werd op dit onderdeel 4e. bij de 



bejaarde wist Jan Rovers de eerst prijs te veroveren naar 10 afkamprondes, hieruit blijkt dat er ook door 
de oudjes goed geschoten werd. De puistprijzen werden door de volgende personen gewonnen: 
 
De volgende wedstrijd Brabants wipschieten vind plaats ten behoeve van stichting  Kans Plus in Lierop op 
6 Mei onder regie van Gilde Sint Antonius Abt 
 
22 April 2012 Sint Leonardus Beek en Donk. Kringwedstrijd. 
Erekampioen: 1e Jan van Bree   Stiphout    
 
Kampioen: 1e Gerard van Ganzenwinkel  Aarle-Rixtel     
  2e Henry v/d Putten  Aarle-Rixtel   
 
Personeel: 1e Ad Vlemmix  Lierop       

 2e Willy Hoebergen Someren       
3e Angel van Moorsel Lierop  

  4e Jan van Bree  Stiphout 
  5e Sjan Vossen  Someren 
  6e Patricia Vossen Someren 
 
Vrije Hand: 1 e Thjeu Knapen Someren-Eind      

2e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel  
  3e Huib Vossen  Someren       

4e Gerard van Ganzenwinkel  Aarle-Rixtel   
  5e Willy Hoebergen Someren  
  6e John v/d Vleuten Someren  
 
Viertal: Gilde Onze lieve Vrouw v/d Zeven Weeën Lierop    
Schutters  1 Angel van Moorsel   2 Willy Jacobs    3 Jan van Seggelen 4 Ad Vlemmix 
 
Bejaarden:  1e Jan Rovers   Beek en Donk 
   2e Jan van Bree   Stiphout  
 
Puist:   1e Huub v/d Heuvel  Beek en Donk  
   2e Frits kiggen   Someren 
   3e Jan Huijbers   Beek en Donk    
   4e Frans van Grinsven  Aarle-Rixtel 
   5e Mario v/d Elsen  Beek en Donk 
   6e Gerard Maas   Aarle-Rixtel   
   7e Bertus van Rixtel  Aarle-Rixtel 
 
Woensdag 25 april bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Geert-Jan Fzn. Om 20:30 uur. 
 
Woensdag 2 mei twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Vrijdag 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. 
 
Vrijdag 11 mei op zieke bezoek bij Martina van Rixtel. 
Jan Huijbers en Jan Rovers. 
 
Zondag 13 mei rommelmarkt op het Piet van Thielplein t.b.v. het uniformenfonds. GAAT NIET DOOR !! 
Frans Verhoeven en Mario hebben de coördinatie.  
 
Woensdag 30 mei bestuursvergadering.  
Bijeenkomst bij Jan Rovers om 20:30 uur. 
     

Zaterdag 2 juni opbouwen en voorbereiding Donckse Wij-ing. 
Bijeenkomst 13:00 uur bij de Leonardus kapel. 
Iedereen die tijd heeft. 
Fzn tractor en platte wagen 
Mario aanhang wagen 
 
Zaterdag 2 juni open openlucht theater Mariahout. 
Bijeenkomst en tijdstip nog te bespreken! 
 
 
 
Zondag 3 juni Donckse Wijing.  
Info en invulling zie draaiboek. 
Opbouwen +/- 07:00 uur. 
Aanvang gebedsienst +/- 10:00 uur 
opruimen na de gebedsdienst 
 
 
Donckse Wij-ing 3 juni 2012. 
 
Helaas hebben we de Donckse Wij-ing op 3 juni 2012 afgelast i.v.m. het 
slechte weer. De Leonardus broodjes waren die nacht al gebakken door een 
echte oud Donckse bakker. 
Onze gildeheer Franklin heeft ze gezegend en de gildenbroeders hebben er 
van genoten. De overige Leonardusbroodjes zijn naar Radio Kontakt 
gebracht waar op deze dag een opendag gehouden werd. Hopelijk is het 
volgend jaar 2 juni 2013 beter weer. 
 
 
 
Woensdag 6 juni twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 9 juni defilé Daan van Sleuwen Gehandicaptenvoetbaltoernooi 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 10 juni schietwedstrijd gilde sint leonardus  en sint Antonius op ’t Wipke. 
Bijeenkomst op schietterrein ’t Wipke 13;00 uur. 

 
Echtpaar Rovers domineert wedstrijd Brabants wipschieten in  

Beek & Donk. 
 

Op10 Juni 2012 is bij het Gilde Sint Antonius en Gilde Sint Leonardus Beek en Donk een vrije-wedstrijd 
Brabants wipschieten verschoten. Als grote winnaars kwam de fam. Rover uit de strijd. Jan Rovers werd 
kampioen terwijl zijn vrouw Annie het Erekampioenschap opeiste beide lid van het Gilde Sint Leonardus  
uit Beek & Donk zij gaven hiermede de andere 25 schutters het nakijken. De opkomst van schutters was 
matig ondanks het mooie weer. Ook op het onderdelen Personeel, Vrije hand en Bejaarde veroverde Jan 
rovers de 2e prijs om hierna ook de 1e puistprijs nog mee te nemen. Annie nam genoegen met de 4e prijs 
personeel. 
Bert Vorstenbosch van het sint Servatius gilde uit Lieshout werd 3e bij het onderdeel kampioen, 4e bij het 
onderdeel vrije hand en de 5e puistprijs wist hij te bemachtigen. 
Frans Panhuizen haalde bij de personeel de 5e prijs en bij de bejaarde de 1e prijs, Hein van de Berg de 6e 
prijs personeel beide van het sint Antonius gilde uit Beek & Donk. Verder was de 5e Vrij hand voor 
Gerard v Ganzenwinkel van het st. Margaretha uit Aarle-Rixtel, en de 6e vrije hand voor Gerard van der 
Linden van het st. servatius gilde uit Lieshout. Huub van den Heuvel Sint Leonardus Beek en Donk 
behaalde de 3e prijs bejaarden. De volgende wedstrijd Brabants Wipschieten vindt plaats op 12 augustus 



bij het gilde Sint Anthonis Abt te Lierop. Op woensdag 5 Juli zal er in Beek & Donk geschoten worden om 
de bejaarde koning van kring Peelland 2012 dit zal gebeuren op het schietterrein “t’Wipke”. 
 
10 Juni 2012 Sint Antonius en Sint Leonardus Beek en Donk. Vrije-wedstrijd. 
Erekampioen: 
1e Annie Rovers Beek en Donk  
2e Ad Vlemmix Lierop  
3e  Angel van Moorsel Lierop 
Kampioen: 
1e Jan Rovers Beek en Donk   
2e Ad Vlemmix Lierop  
3e Bert Vorstenbosch Lieshout 
Personeel: 
1e Ad Vlemmix Lierop  
2e Jan Rovers Beek en Donk  
3e Thjeu Knapen Someren-Eind  
4e Annie Rovers Beek en Donk  
5e Frans Panhuizen Beek en Donk  
6e Hein v/d Berg Beek en Donk 
Vrije Hand: 
1e Thjeu Knapen Someren-Eind  
2e Jan Rovers Beek en Donk  
3e Willy Hoebergen Someren  
4e Bert Vorstenbosch Lieshout  
5e Gerard v Ganzenwinkel Aarle-Rixtel  
6e Gerard v/d Linden Lieshout  
Bejaarden: 
1e Frans Panhuizen Beek en Donk  
2e Jan Rovers Beek en Donk  
3e Huub v/d Heuvel Beek en Donk  
Puist: 
1e Jan Rovers Beek en Donk  
2e Thjeu Knapen Someren-Eind  
3e Huib Vossen Someren  
4e Willy Hoebergen Someren  
5e Bert Vorstenbosch Lieshout  
6e Volkert Scheepers Nuenen  
7e Hann v Seggelen Lierop 
 
 
 
Zaterdag 16 juni  bestuursbarbecue, bestuur, ereleden en de 
vrouwen.. 
Bij Jan Huijbers aanvang 14:00 uur, einde onbekend. 
 
 
Zondag 17 juni pastor Engels 50 jaar priester. 
Zondag 17 juni pastor Engels 50 jaar priester. 
Mis in Aarle Rixtel aanvang 10:00 uur.  
Bijeenkomst 09:30 uur op de hoek molenweg 
,Beekseweg bij het hertenkamp. 
 
 
Zondag 24 juni gildefeest Lieshout Sint Servatius gilde. 
Iedereen komt op eigen gelegenheid naar Lieshout. 
Optocht start om 13:00 uur. 
 
 
 

Gildefeest Lieshout gilde Sint Servatius 24 juni 2012. 
 
Op zondag 24 juni was het gilde Sint leonardus aanwezig op 
het gildefeest te Lieshout welke werd georganiseerd door het 
Gilde Sint Servatius. De voor spellingen van het weer waren al 
niet best en dat was ook de werkelijkheid. Ondanks de regen 
ging de optocht gewoon door en werd het defilé op de 
gebruikelijke manier  afgewerkt, inclusief het slangendefilé. 
Wat maakt het uit nat waren we toch al. Bij het trommen en 
het vendelen was voor ons gilde niet veel eer te halen de 
vlaggen waren zwaar en nat en de vellen van de trommen 
doordrenkt en niet droog te krijgen voor dat de            
wedstrijd begon. Maar onze standaardrijder heeft onze eer 
gered           
door de eerste prijs te halen in de optocht en de tweede prijs op 
het veld. Han van harte gefeliciteerd. Het gildefeest verliep 
allemaal voorspoedig en tussen de buien door was het droog en 
zodoende konden de wedstrijden afgewerkt worden. Het gilde 
Sint Leonardus wil het gilde Sint Servatius hartelijk danken 
voor de organisatie van het gildefeest.  
. 
 
Woensdag 27 juni bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Harrie van Dijk om 20:30 uur. 
 
Donderdag 28 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 
     
Woensdag 4 juli Bejaarden koning schieten. 
Aanvang 13:00 uur op schiettereein 't Wipke te Beek en Donk. 
   
Woensdag 4 juli twee maandelijkse vergadering.  
Verzet naar woensdag 11 juli. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
        
Woensdag 25 juli bestuursvergadering. 
Vervalt i.v.m. vakantie?  
 
Woensdag 1 augustus vakantie bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij Andre en Henriette van Nunen  om 20:30 uur. (€ 2,50- pp). 
  
Woensdag 29 augustus bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Mario van den Elsen  om 20:30 uur. 
 
Donderdag 30 augustus gesprek met weth. Joan Briels. 
Onderwerp attributen in de heemkamer. 
Wie: Jan Rovers en Geert-Jan Bzn. 
 
Vrijdag 31 augustus bijeenkomst op 't Wipke. 
Afsluiting koningsjaar Mario van den Elsen 
Aanvang 19:00 uur, kleding Privé. 
 
Zondag 2 september federatie toernooi wipschieten. 
NBFS Kampioenschappen. Schutters 13:00 uur. 
bij Gilde St.Ambrosius in Teteringen 
Jan Rovers Huub Mario en Geert-Jan Bzn 
 
 



Woensdag 5 september twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Vrijdag 7 september opening kermis Beek en Donk, 19:00 uur.  
Bijeenkomst bij onze Koning Mario van den Elsen 
Tijdstip bijeenkomst 18:30 uur. 
Vertrek naar de kermis 18:45 uur 19:00 uur opening. 
 
Zaterdag 8 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. 
 
Programma zaterdag 8  september 2011  
 
Bijeenkomst gildebroeders en gasten vanaf 13:00 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!? 

 

Kermis zaterdag 8 september 2012 
Uitslag prijzen levensmiddelenpakketten, koningskruisen en 
kermiskoningin. 
  
Dankzij het mooie weer zijn voor het tweede jaar op zaterdagmiddag 
de kermisactiviteiten van het gilde St. Leonardus positief verlopen. Om 
15.00 uur begon het puistschieten op ’t Wipke voor de verloting van de 
15 levensmiddelenpakketten. Er was al behoorlijk wat belangstelling, 
ook van de vriendenclub en van mensen buiten het gilde. In een vlot 
tempo werden de puistjes naar beneden gehaald. De 
levensmiddelenpakketten zijn gevallen op de lotnummers: 334     563     
588     739     753   856     872     930     941     1184    1189     1260    1362     
1567     1581   Voor zover de prijzen nog niet persoonlijk zijn bezorgd 
kunnen die worden afgehaald bij de secretaris van het gilde Jan 
Rovers, Margrietstraat 5 te Beek en Donk, tel. 463005 
De zilveren koningskruisen zijn gewonnen door Twan van Dijk, 
Martien van der Aa en Femke Loomans. Van harte gefeliciteerd met 
dit mooie aandenken aan de kermis van 2012. 
Hierna begon de spannende wedstrijd voor de titel van kermiskoning 
of kermiskoningin. Er hadden al veel belangstellenden buiten het gilde 
zich hiervoor aangemeld. Ook de afgaande kermiskoning Martien van der Aa heeft met alle macht zijn 
titel verdedigd maar moest die 
toch overlaten aan zijn dochter 
Karin van der Aa. Zij kreeg de 
titel van Kermiskoningin 2012. 
Door voorzitter Geert-Jan van 
Rixtel (Bzn) werd zij omhangen 
met een gildesjerp en omdat 
haar vriend naast haar stond 
werden ze beiden met 
handboeien (als symbool van de 
Heilige Leonardus) aan elkaar 

gekoppeld. Tevens werd Karin uitgenodigd om op kermismaandag de hele dag 
het gilde te vergezellen bij hun activiteiten rond het koningschieten. Karin van 
harte gefeliciteerd namens al onze gildebroeders en wij hopen dat je er veel 
plezier aan zult beleven.  
Op de foto staan de kermiskoningin, de winnaars van de koningskruisen en 
voorzitter Geert-Jan van Rixtel. Graag willen wij iedereen bedanken die aan 
onze activiteiten heeft meegewerkt en ons financieel heeft ondersteund. 
Gilde St. Leonardus Beek en Donk. 
 
Maandag 10 september koningschieten bij de goorloop.  

• 09:00 uur Bijeenkomst bij het Gildehuis De Zwaan. 
• 09:30 uur Vertrek naar de huidige koning Mariovan den 

Elsen. 
• 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 van de Elsen 
Opnieuw koning van het gilde St. Leonardus. 
  
Na een zachte regen in de vroege morgen van kermismaandag 10 september 
2012 volgde er een schitterende dag voor iedereen, die kermis wilde vieren 
in Beek en Donk. En ook onze gildebroeders troffen het geweldig met het 
weer bij het koningschieten aan de Goorloop. Al om half tien trokken wij in 
vol ornaat naar de afgaande koning Mario van de Elsen. Bij Mario 
aangekomen werd hem en zijn vrouw Nellie een vendelgroet aangeboden. 
Traditiegetrouw werden wij getrakteerd op een borrel en de koffie met 

broodjes lieten ons goed smaken. Om 11.00 
uur was het tijd om naar onze 
Leonarduskapel te trekken voor een gebedsdienst, voorgegaan door onze 
gildeheer. Franklin koos als thema voor deze viering:“Vrij als vogels”. Let 
eens op de vogels, ze leven uit Gods hand. Waar maken wij ons druk over. 
Het koninkrijk van God is geen ster of planeet, geen land, geen partij. Het 
koninkrijk van God is een levenshouding, de manier waarop wij mensen 
met elkaar in Gods naam mogen omgaan. 
Na deze sfeervolle gebedsviering werden wij verwacht bij ons gildehuis De 
Zwaan voor een heerlijke erwtensoep met broodjes. Om half twee was het 
tijd voor het koningschieten. Bij de schutsboom aangekomen werd die 
eerst, door er driemaal omheen te lopen, bevrijd van boze geesten. De 
prachtige koningsvogel, gemaakt door oud-koning Mario, kreeg 13 meter 
hoog in de lucht zijn plaats, de oud-koning legde zijn koningszilver af en 
onze hoofdman Geert-Jan van Rixtel las het reglement voor betreffende 
het koningschieten. Onze Gildeheer loste het eerste schot, gevolgd door 
onze wethouder 
Hans Vereijken 
en tweemaal 
door de oud-
koning. Nadat 

alle gildebroeders een schot hadden gelost 
gingen 8 gildebroeders de strijd aan voor de   
koningstitel . Bij het 86ste schot, nog geheel 
onverwacht, schoot onze oud-koning Mario de 
vogel in twee stukken en beide helften kwamen 
naar beneden. Zo wordt Mario van de Elsen 



voor de tweede keer achter elkaar koning van het  St. Leonardusgilde. 
Mario, namens alle gildebroeders, van harte gefeliciteerd met het prolongeren van de koningstitel en wij 
wensen jou  en jouw vrouw Nellie een mooi en kleurrijk koningsjaar toe. 
Op de foto zien wij het koningspaar en onze nieuwe kermiskoningin Karin van der Aa. 
Gilde St. Leonardus Beek en Donk 
 
Dinsdag 11 september Feestje van onze koning. 
Plaats ‘t Wipke, aanvang 19:00 uur. 
 
Zaterdag 15 september receptie  
Gilde Sint Antonius Beek Keizer Huub van den Bergh,  
Hier gaan we gezamenlijk heen, bijeenkomst 15:45 uur op het 
heuvelplein, vendelgroet 16:00 uur. 
Indien mogelijk daarna een vendelgroet bij Jo van der Heijden, zij 
wordt 80 jaar. 
 
Someren 50 jarige Gildebroede. 
Hier zijn we niet geweest i.v.m. de andere twee activiteiten op 
deze zaterdag. 
 
Woensdag 26 september bestuursvergadering. 
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur. 
 
Woensdag 3 oktober twee maandelijkse bijeenkomst. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Zondag 7 oktober kring kampioenschappen wipschieten. 
Aanvang 12:00 uur in Lieshout.. 
 
Maandag 8 oktober vendelgroet John en Corrie 25 jaar getrouwd. 
Bijeenkomstbij de Goorloop vlak voor de boerderij van John en Corrie 19:30 uur. 
 
Woensdag 10 oktober afspraak Pastor Beekman. 
Tijdstip 19:30 uur locatie parochiecentrum Beek. 
G-J Bzn en Jan R. 
 
Zaterdag 13 oktober hoofdlieden dag in den Bosch. 
Tijn, Mario, Jan Huijbers en Jan Rovers. 
 
Zaterdag 20 oktober is de laatste wedstrijd voor de zaterdag competitie. 
(Aanvang 16:00 uur in Beek en Donk op schietterrein) 
 
Zaterdag 20 oktober najaarsvergadering kring Peelland  
Te Lieshout , aanvang 19:00 uur.  
De pelgrim Mariastraat 21 Mariahout. 
Gilde-uniform. 
Geert-Jan van Rixtel Bzn en Fzn en Jan Rovers. 
 
Zondag 21 oktober schietwedstrijd gilde sint Antonius op ’t Wipke. 
Bijeenkomst op schietterrein ’t Wipke 13;00 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Viertal Leonardus gilde geeft ander gildes het nakijken. 
  
Op zondagmiddag 21 Oktober 2012 heeft het viertal van het Leonardus gilde uit Beek & Donk de andere 
gildes de loef afgestoken bij het Brabants wipschieten. Na een innoverende strijd die zeer fel gestreden 
werd door de diverse gildes blijkens de vele schietrondes die nodig waren voor er een winnaar uit de bus 
kwam. De schutters Mario van den Elsen, Annie Rovers, Jan Rovers en Geert-Jan van Rixtel legde beslag 
op de eerste prijs. Ook op de andere onderdelen wist Jan Rovers goed te schoren.2e Kampioen 6e 
Personeel en  2e Bejaarde al bij al een zeer goede dag voor deze schutter. Op het onderdeel personeel werd 

zeer fel gestreden door de schutters 
zodat er veel schietrondes nodig waren 
om de plaatsen te bepalen. 3e Werd 
Henk van der Velden van het Onze 
Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel, 
ook wist hij de 5e prijs op het 
onderdeel vrije hand te bemachtigen. 
Gerard v/d Linden van het Sint 
Servatius gilde uit Lieshout werd 4e 
vrije hand. Gerard Maas van het Onze 
Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel  
was goed voor de 2e puistprijs. Jo 
Verhoeven en Tonnie Gevers beiden 
van het Sint Antonius gilde uit Beek & 

Donk behaalde respectievelijk de 5e en 6e Puistprijs. Het was jammer dat Frans van Griensven van het 
Onze Lieve Vrouwe gilde na vele kamprondes de eer van de erekampioen aan zijn neus voorbij zag gaan 
naar heel verdienstelijk vele kamprondes geschoten te hebben. Al bij al een mooie droge schietdag op een 
mooie locatie “t’Wipke” te Beek & Donk De Volgende vrije wedstrijd Brabants wipschiet is op 
zaterdagavond 27-10-2012 om 18:00 uur bij het Sint Joris gilde in Someren. 
Zondag Middag zal er in Aarle-Rixtel geschoten worden om de kampioenen van Laarbeek op het terrein 
van het Onze Lieve vrouwe gilde. 
  
21 Oktober 2012 Sint Antonius Beek en Donk. Kringwedstrijd.  
Erekampioen:1e Ad Vlemmix Lierop Kampioen:1e John v/d Vleuten Someren 2e Jan Rovers Beek en 
Donk Personeel:1e John v/d Vleuten Someren 2e Thjeu Knapen Someren-Eind 3e Henk v/d Velden 
Aarle-Rixtel 4e Jan van Bree Stiphout 5e Huib Vossen Someren 6e Jan Rovers Beek en Donk Vrije Hand:1e 
Ad Vlemmix Lierop 2e John v/d Vleuten Someren 3e Angel van Moorsel Lierop 4e Gerard v/d Linden 
Lieshout 5e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel 6e Willy Hoebergen Someren  
Viertal: Gilde Sint Leonardus Beek en Donk 
Schutters:1Jan Rovers.2Annie Rovers.3Mario v/d Elsen. 4Geert-jan van Rixtel 
Bejaarden: 1e Jan van Bree Stiphout 2e Jan Rovers Beek en Donk 
Puist:1e Thjeu Knapen Someren-Eind 2e Gerard Maas Aarle-Rixtel 3e Angel van Moorsel Lierop 4e John 
v/d Vleuten Someren 5e Jo Verhoeven Beek en Donk 
6e Tonnie Gevers Beek en Donk 7e Willie Donkers Lierop. 
  
Zaterdag 27 oktober vendelgroet Theo van Oss 50 jaar getrouwd. 
Bijeenkomst bij het gemeentehuis 16:00 uur vendelgroet 16:15 uur. 
Het feest is in het the huisje in de muziektuin 
 

Vendelhulde aan het gouden bruidspaar 

Op 27 oktober jl. was het 50 jaar geleden dat Theo en Els van Oss in het huwelijk zijn getreden. Met 
familie, oud-collega’s, buurtgenoten en vrienden werd dit gouden jubileum gevierd in het theehuis van de 
muziektuin. Theo van Oss heeft altijd en nog steeds veel belangstelling getoond voor de Beek en Donkse 
culturele verenigingen en dus ook voor ons St. Leonardusgilde. Bovendien heeft hij al vele jaren als vriend 
van het gilde onze vereniging gesponsord en bij zijn afscheid als huisarts een mooi schild geschonken. 
Daarom dat ons gilde op zaterdag 27 oktober hem en zijn vrouw een vendelhulde hebben gebracht in de 
mooie en herfstachtige muziektuin. Door deze onverwachte vendelgroet werden zij blij verrast en wisten 
deze ook erg te waarderen. Na de hulde werden alle gildebroeders uitgenodigd een toast uit te brengen op 
het gouden bruidspaar. 



Zondag 28 oktober is de afsluitingswedstrijd voor de zaterdag competitie. 
Aanvang 13:00 uur in Aarle Rixtel op het Jan van Doorn Paviljoen met BBQ. 
Afsluiting met BBQ.. 
 
Laarbeekkampioenen Brabants wipschieten 2012 
 
Op zondag 28-October 2012 heeft op “t’ Jan van Doorenpaviljoen” de 
afsluitingswedstrijd voor de Laarbeekkampioenen plaatsgevonden. Na een 
heel jaar schieten is Bjorn Kerkhof van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit 
Aarle-Rixtel Laarbeekkampioen Vrije hand geworden, tevens wist hij de 
guldenbeker vrije hand te veroveren na een enerverende strijd. Jan Rovers 
van het sint Leonardus Gilde uit Beek & Donk werd Laarbeekkampioen 
opgelegd na een jaar schieten. Annie Rovers van het sint Leonardus Gilde 
uit Beek & Donk veroverde de guldenbeker. Op zondag 4 november zal er 
nog een vrije schietwedstrijd plaats vinden op “t’ Jan van 
Doorenpaviljoen” in Aarle-Rixtel. Dit is tevens de laatste wedstrijd in kring 
Peelland van het jaar 2012. 

                 Op de foto Bjorn Kerkhof, Annie en Jan Rovers. 
 
Woensdag 31 oktober bestuursvergadering. 
Verplaatst naar woensdag 24 oktober. 
Bijeenkomst bij Geert-Jan Bzn om 20:30 uur. 
 

 
Eucharistieviering patroonsfeest St. Leonardus 
Zaterdag 3 november a.s.  
 
Op zaterdag 3 november om 19.00 uur vindt in de Leonarduskerk een 
plechtige Eucharistieviering plaats. Het gilde St. Leonardus viert samen 
met onze geloofsgemeenschap het feest van zijn patroon, officieel 6 
november. In deze Eucharistieviering zullen pastoor J. Verbraeken en 
diaken F. De Coninck voorgaan en het gemengd koor St. Leonardus zal 
de Eucharistieviering opluisteren. Omdat op deze avond ook de graven 
gezegend zullen worden naar aanleiding van 2 november Allerzielen , 
begint deze viering met een samenkomst op het kerkhof. Na de zegening 
van de graven zal de Eucharistieviering verder gaan in de kerk.  Graag 
nodigen wij u uit deze plechtige Eucharistieviering bij te wonen. 
Van oudsher is de H. Leonardus patroon van de gevangenen, 
gehandicapten en zwangere vrouwen. Ook bij ziekte van het vee wordt hij 
aangeroepen. 
De viering voor de H. Leonardus heeft zich in de loop van meer dan 
duizend jaren over heel Europa verspreid. Vroeger, rond 1400, was beek 
en Donk een belangrijke bedevaartsplaats van de H. Leonardus. Van 
heinde en verre kwamen pelgrims naar de vroegere Leonarduskapel. 
Vandaar dat ons gilde en de Donkse kerk naar hem is genoemd. Helaas 
wordt de Leonarduskerk per 13 januari 2013 aan de eredienst 
onttrokken. Maar gelukkig hebben we dan nog onze Leonarduskapel, die 
vele gelovigen aantrekt voor een klein gebedje en het aansteken van een 
kaarsje. 
De gildebroeders zullen op 6 november, de sterfdag van St. Leonardus, de 
patroonsdag vieren en hiervoor wordt een hele dag gereserveerd. 
Traditiegetrouw begint de dag met een gebedsviering in onze St. 
Leonarduskapel aan de Goorloop. Hierna wordt een vendelgroet 
gebracht aan de bewoners van de nieuwe werf, aan het gemeentebestuur 
en aan de bewoners van het vroegere Leonardushuis. De lunch wordt 
genuttigd in ons gildehuis. Daarna staat er voor de gildebroeders een 
bezoek gepland. Waarheen kunnen wij nog niet zeggen maar dit komt 

later wel terug in het verslag van de patroonsdag. ‘s Avonds worden alle gildebroeders en gildezusters 
uitgenodigd voor een diner en een gezellig samenzijn. 
Gilde St. Leonardus Beek en Donk. 
 
Vrijdag 2 november nominatie de Vierbinden. 
Nog bespreken waar wie en hoe laat. 
 
Zaterdag 3 november Leonardus mis.  
Leonardus mis in de Leonardus kerk op de Donk om 19:00 uur. 
Bijeenkomst bij het laantje bij de winkel van Manders in de kapelstraat 18:40 uur.  
Vertrek naar de Leonarduskerk : 18:50 uu, ophalen pastor en eerst naar het kerkhof i.v.m. het zegenen van de 
graven.. 
 
Dinsdag 6 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. 
10.30 uur Vendelgroet aan het Gemeentehuis in Beek en Donk voor, 
                  Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Laarbeek. 
                 Vertrek uiterlijk 11:15 uur. 
11.30 uur Vendelgroet aan de bewoners van het Leonardushuis in de schoolstraat. 
12.00 uur Vendelgroet voor onze Gastheer en Gastvrouw, 
                  Hans en Martha Claas van Gildehuis "De Zwaan". 
12:15 uur  Brabantse Koffietafel.  
+/-  13:00 uur  Organisatie middagprogramma in handen van John en Willy. Duurt tot 18:00 uur. 
18.30 uur Worden de Gildebroeders en Gildezusters verwacht in  
                  Gildehuis "De Zwaan" voor het diner. 
19:00 uur Aanvang Buffet.  
Organisatie avondprogramma in handen van (nog besluiten op de jaarvergadering) 

 
Viering Partoonfeest van St Leonardus. 
  
Zaterdagavond, 3 november 2012, enkele dagen voor de sterfdag van St. Leonardus, hebben we met alle 
gildebroeders en gildezusters van het gilde St. Leonardus en de Beek en Donkse gemeenschap in een druk 
bezochte Eucharistieviering, het patroonfeest gevierd zowel van ons gilde als van onze Leonarduskerk. 
Deze viering werd voorgegaan door Pastor Jos 
Verbraeken en gildeheer Franklin De Coninck en werd 
opgeluisterd door het gemengd koor St. Leonardus.  
Op dinsdag 6 november waren de gildebroeders al weer 
vroeg op pad om samen de jaarlijkse patroondag te 
vieren van de H. Leonardus.  Deze feestelijke dag begon 
in de Leonarduskapel aan de Goorloop waar een 
sfeervolle gebedsdienst werd gehouden. Voorganger was 
onze gildeheer Franklin De Coninck. In zijn overweging 
zegt hij dat broederschap het sleutelwoord is van een 
gilde, ook van ons Leonardusgilde. Een woord om te 
koesteren als een prachtige gave, een cadeau, maar ook 
een woord waarin onze opgave, onze levensopdracht meeklinkt. Als wij tot het besef komen, dat we 
bemind worden door God met onze goede en minder goede daden, met onze prettige en minder prettige 
karaktertrekken, dan zag de wereld eruit als een nieuw paradijs, waarvan de profeten hebben gesproken. 
Na de gebedsviering werd een vendelgroet gebracht aan het kerkelijk gezag en aan Ties van de Velden, die 
al veel jaren het toezicht en de dagelijkse verzorging rond de kapel voor zijn rekening heeft genomen. 
Na deze viering trokken we naar De Nieuwe Werf om aan de daar werkende gehandicapten een 
vendelgroet te brengen. Wij werden zeer enthousiast ontvangen. 



Bij het gemeentehuis aangekomen werd de eed 
van trouw en een vendelgroet gebracht aan de 
burgemeester. Hierna werden wij gastvrij 
onthaald in de raadszaal. De brandewijn met 
suiker liet zich erg goed smaken. 
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 voldoende energie 
om aan een excursie te beginnen: een bezoek 
aan het museum De Strobol in Nijnsel. Een 
echte aanrader, een herinnering aan vroegere 
jaren wordt hier weer een nieuw leven 
ingeblazen. 
’s Avonds om 19.00 uur waren alle gildebroeders 
en gildezusters uitgenodigd voor een feestelijke 
maaltijd,. En na het hoofdgerecht riep onze 
voorzitter Geert-Jan van Rixtel (Bzn) John en 
Corrie Verhoeven naar voren om hen een tinnen 
bord en een bos bloemen aan te bieden in 
verband met hun zilveren huwelijksjubileum. 
Maria Huijbers werd bedankt voor de versiering 
van de Leonarduskapel met bloemen uit haar 
eigen tuin. Hierna volgde een optreden van cabaretier Jorlan Manders uit De Mortel met een conference 
over de Pechvogel, waarbij de vele grappen wel over de ruggen van onze dames gingen. 
Rond 24.00 uur werd deze zeer geslaagde teerdag tot ieders tevredenheid afgesloten. 
Gilde St. Leonardus Beek en Donk 
 
Woensdag 7 november twee maandelijkse vergadering. 
Verplaatst naar woensdag 31 oktober. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Woensdag 7 november bijeenkomst commissies voor gildenfeest Boekel. 
Geert-Jan Fzn. en Jan Rovers, 
 
Woensdag 14 november bijeenkomst SAT informatie documentatie. 
Bijeenkomst Sint Margaretha gilde Aarle Rixtel 
Jan Rovers en Tijn van der Bruggen. 
 
Woensdag 21 november Uitnodiging voor een training ‘Gilde en school’ 
Aanvang om 19.00 uur (einde 20.45 uur), 
In de Fontys Hogeschool, Rachelsmolen 1 te Eindhoven. 
Geert-Jan Bzn. 
 
Woensdag 28 november bestuursvergadering. 
Bijeenkomst Geert-Jan Fzn om 20:30 uur. 
Is verplaatst naar donderdag 29 november bij jan Rovers. 
 
Woensdag 5 december twee maandelijkse bijeenkomst. 
Verplaatst naar woensdag 12 december i.v.m. Pakjesavond. 
Bijeenkomst bij de zwaan om 20:30 uur. 
 
Zaterdag 8 december ophangen kerstverlichting kapel.  
Mario, Andre, Jan Rovers, Theo en Geert-Jan Bzn. 
 
Woensdag 26 december bestuursvergadering. 
Verplaatsen i.v.m. 2e kerstdag naarl donderdag 27 december. 
Bijeenkomst bij Jan Huijbers  om 20:30 uur. 
 
 

 

Gildebroeders Gilde Sint LeonardusGildebroeders Gilde Sint LeonardusGildebroeders Gilde Sint LeonardusGildebroeders Gilde Sint Leonardus    
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Antoon de GrootAntoon de GrootAntoon de GrootAntoon de Groot,,,,    Frans VerhoevenFrans VerhoevenFrans VerhoevenFrans Verhoeven,,,,    Huub van de HeuvelHuub van de HeuvelHuub van de HeuvelHuub van de Heuvel,,,,    Frans KoningsFrans KoningsFrans KoningsFrans Konings,,,,    Fons de LoosFons de LoosFons de LoosFons de Loos,,,,    
Tijn van der BruggenTijn van der BruggenTijn van der BruggenTijn van der Bruggen,,,,    Jan RoversJan RoversJan RoversJan Rovers,,,,    Mario van de ElsenMario van de ElsenMario van de ElsenMario van de Elsen,,,,    Willie van der HeijdenWillie van der HeijdenWillie van der HeijdenWillie van der Heijden,,,,    
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