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Jubileumweekend met het Schützengesellschaft in Gittelde 8,9 en 10 juni 2018. 

http://www.gildesintleonardus/


Dinsdag 2 januari nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek. 

Bijeenkomst om 18:50 uur bij Andre, aanvang receptie 19:00 uur.  
Jan Rovers, Andre van Nunen, Maro van den Elsen  en  Geert-Jan van Rixtel Bzn.. 

 

      
 

 

Woensdag 3 januari twee maandelijkse vergadering. Komt te vervallen i.v.m. de nieuwjaarsbijeenkomst.  

nieuwjaarsbijeenkomst.   

Voorbereidingen door Jan Rovers en Mario. 

Bijeenkomst op ’t Wipke aanvang 19:00 uur tot 22:00 uur 

“In de middag wordt alles voorbereidt door : Jan Rovers, Jan Rooijakkers, Harrie van Dijk, Theo Vermeulen, 

Andre van Nunen en Geert-Jan van Rixtel Bzn., bijeenkomst 13:00 uur.” 
 

        
 

        
 

 

 

 



Zaterdag 6 januari weghalen kerstverlichting  

(ster en Krans) bij de Leonarduskapel. 

Mario van de Elsen. 

 

Woensdag 10 januari vergadering stichting Goede Doelen Laarbeek. 

Bij Joost aanvang 20:00 uur. 

Joost, Jos, Cees,  Tijn en G-J Bzn  

 

Zondag  14 januari schuttersvergadering kring,  

Lokatie  Someren Aanvang 10:00 uur.  . 

Jan Rovers,  Mario en Geert-Jan Bzn. 

 

Dinsdag 16 januari Hoofdmannen bijeenkomst i.v.m. Laarbeekskoningschieten .  

Gilde Sint Margaretha te Aarle Rixtel 

Bijeenkomst 20:00 uur bij het gilde Sint Margaretha  

Jan Rovers, Andre Harrie  en Geert-Jan van Rixtel Bzn, Fzn. 

Gilde OLV Aarle-Rixtel Gilde Sint Margaretha Aarle –Rixtel en Gilde Sint Servatius Lieshout. 

 

Woensdag 24 januari  informatie avond voor dodenherdenking in het gemeentehuis. 

Aanvang 17:00 uur G-J Bzn Mario en  Jan Rovers 

 

 

Dinsdag 23 januari  kascontrole. 

Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur. ?? en ??.  

 

Zondag  28 januari tamboersvergadering kring,  

Locatie  Schietterrein ’t Wipke Beek en Donk .10:30 uur. 

G-J Bzn, Fzn en Andre. Jan Rovers namens de schiet commissie  

 

Woensdag 31 januari bestuursvergadering. 

Bijeenkomst bij Andre  20:30 uur. 

 

Woensdag 31 januari verfadering ad Hok commissie peelland. 

Bij O.L.V. Aarle-Rixtel Jan Rovers 

 

Zaterdag 3 februari demonteren overige kerstverlichting kapel. 

Mario.  

 

Zondag 4 februari vergadering stichting schiet accommodatie 

Bijeenkomst op ‘t Wipke   10:00 uur. 

Jan R, , Mario, Geert-Jan Bzn Fzn , Andre en Harrie. 

Gilde Sint Antonius. 

 

Zondag 4 februari vendeliersvergadering kring,  

Café zaal "Bij van Dijk".DORPSTRAAT 18. tegenover de kerk in Aarle-Rixtel 

en begint om 10:30 

 Tijn, Theo, John  

 

Woensdag 7 februari twee maandelijkse bijeenkomst. 

Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 

 

Zondag 11 februari carnavals mis in de 

Michaelkerk. Bijeenkomst Tapperij 09:15 uur 

vertrek naar de Michael kerk 09:30 uur.   

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 17  februari  jaarvergadering gilde sint Leonardus,  

Bijeenkomst 13:00 uur bij het Huukske. 

Gebedsdienst in de Leonarduskapel om 13:30 uur aanvang vergadering 14:15 uur. 

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

Bijeenkomst 18:30 uur bij het Huukske. 

Jaarvergadering 17-02-2018 

Jaarvergadering 17 februari  2018 Gilde St.Leonardus 

Zaterdag j.l. heeft het gilde St. Leonardus haar 

jaarvergadering gehouden in ’t  Huukske. 

Traditiegetrouw begon deze vergadering met een 

gebedsdienst in de Leonarduskapel  aan de 

Goorloop. Onze gildepastor ging voor in deze 

viering. Al in zijn begroeting memoreerde hij dat 

ons samenzijn overschaduwd  werd door het 

overlijden van onze gildezuster Martina van Rixtel.  
Ook in de voorbede werd bijzonder aandacht aan 

haar besteed. Omdat de vasten reeds begonnen was 

werd  deze gebedsdienst gekoppeld aan het 

paasfeest. Bij het begin van de viering werd de 

paaskaars plechtig gedoofd, want een tijd van 

bezinning is aangebroken. En het verdorde 

palmtakje werd naast de paaskaars gelegd  om te wachten op nieuw leven, op het groen van de 

lentetakken. 
Om kwart over twee begon de vergadering. Het eerste punt dat tot discussie kwam was de transparantie 

van het exploitatieoverzicht. Maar al gauw werden de gelederen gesloten en werd met een hartelijk 

applaus de exploitatie en de begroting goedgekeurd. Meteen werd de herbenoeming van André van Nunen 

ter discussie gesteld. Met algemene stemmen werd hij voor een periode van 4 jaar weer benoemd als 

penningmeester. Opnieuw klonk een daverend applaus en André kan met een gerust hart de financiën van 

het gilde regelen. 
Verder werden de 18 al geplande activiteiten voor het komende jaar besproken en toegelicht. Voor het 

Gilde Sint Leonardus is er weer een variërend en druk jaar voor de boeg. 

Nog even werd de teerdag besproken. Vanaf dit jaar willen we die laten beëindigen na een excursie terwijl in de loop van het 

jaar nog een feestmiddag wordt georganiseerd. Dit gaat verplaats worden naar de zomeravonden. 

Om zes uur kon de voorzitter de vergadering beëindigen en was er nog ruimte om een glaasje te drinken. 
Hierna druppelden de gildezusters binnen en namen wij samen deel aan een goed verzorgde 
koffietafel. 

 Maandag 19 februari begrafenis Martina van Rixtel.    

Gestorven Dinsdag 13 februari 2018 

 

Zondag 25 februari vergadering zaterdag competitie 

Bijeenkomst :   Schietterrein Jan van Doorn paviljoente Aarle-Rixtel om  10:00 uur 

Schutters Aarle Rixtel en Beek en Donk(Jan Rovers, Mario van de Elsen Huub van de 

Heuvel en Geert-Jan Bzn.. 

 

Woensdag 28 februari  bestuursvergadering. 

Bijeenkomst bij Bzn  20:30 uur. 

 

Zaterdag 3 maart 2014 kringvoorjaarsvergadering te Someren.  

Aanvang 10:00 uur 

Jan Rovers Jan Huijbers Geert-Jan Bzn. en Andre. 

 



Woensdag 7 maart twee maandelijkse vergadering. 

Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 

 

Woensdag 7 maart Bejaarden koning Peelland Gilde St. Servatius Lieshout 

 

Donderdag 8 maart vergadering federatie schietcommissie te Oirschot. 

Jan Rovers 

 

Zondag 11 maart Brabants wipschieten Gilde Sint Joris Someren 

 

Zaterdag 17 maart is de eerste wedstrijd voor de zaterdag competitie 

Aanvang 16:00 uur te Beek en Donk op ’t Wipke. 

 

Zaterdag 9 en 10 maart NL doet Leonardus kapel  / of op ’t Wipke. 

Kapel de heg aanvullen en voorzien van staalkabel 

Activiteiten onderhoud op ’t Wipke. 

 

 

NL doet 10 maart 2018 op Schietterrein ’t Wipke en bij de Leonarduskapel. 

 

NL doet op schietterrein ’t Wipke en bij de kapel grandioos verlopen. Iedereen die aanwezig was hartelijk 

dank voor de inzet en de goede samenwerking. Naast het harde werken was het ook een fantastische lunch 

op schietterrein ’t Wipke. Geert-Jan Bzn. Voor meerdere foto's  

http://gildesintleonardus.nl/fotos/Algemeen:FotosAlgemeen-35 
 

       
 

 

          
 
 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgildesintleonardus.nl%2Ffotos%2FAlgemeen%3AFotosAlgemeen-35&h=ATMNUFPPNaI2xmXyTxT59DlfCeTJQ0dvTvKEjMjP-D6IN5i9o-PuTKYC_JSNeO3mGnpagmPaiF8DJKIcOnOBXbHxYlHezcHVcU0J71D6h94findCGnSeHRkP08xQ_EvJv74IcQ


Dinsdag 20 maart lezing Vrouwen vereniging KVO. Aanvang 20:00 uur. 

Tijn Cees Geert-Jan Bzn. 

In de pauze een kort optreden van Tonnie van der Graft. 

Verder zijn de Gildebroeders vrij om te komen kijken, wel graag in Gildeuniform. 

 

 

     
 

 

Zondag 25 maart Brabants wipschieten Gilde Sint Antonius Beek en Donk 

 

Seizoen Brabants wipschieten Kring Peelland 2018 geopend. 

 
Bij het sint Antonius gilde in Beek en Donk is op zondag 25-03-2018 

de tweede wedstrijd Brabants wipschieten geweest. De prijzen 

werden verschoten onder de 20 aanwezige schutters. Onder zeer 

goede weersomstandigheden werd de gezellige wedstrijd verschoten. 

Als grote winnaar kwam Gerard van de Linden van het Sint 

Servatius gilde uit Lieshout uit de bus, hij werd kampioen en eerste 

bij de bejaarden en ook de zesde prijs personeel was voor hem. Henk 

van der Velden van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel 

werd eerste personeel en reserve kampioen. Annie Rovers van het 

Sint Léonards gilde uit Beek en donk werd vijfde op het onderdeel 

vrije Hand. Hans van der Boomen van het sint Antonius gilde uit 

Gemert werd zesde op het onderdeel Vrije Hand. Het viertal werd 

gewonnen door het sint Léonards gilde uit Beek en Donk met de 

schutters Henk van der Velden (gastschutter)Jan Rovers Annie 

Rovers en Geertjan van Rixtel. De volgende wedstrijd Brabants 

wipschieten vind plaats bij het Onze Lieve Vrouwe  gilden op “t’ jan 

van Doorenpaviljoen” nabij het Hagelkruis in Aarle-Rixtel op zondag 

8 april  2018 aanvang 13:00 uur. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs 

gesteld. 

 

Tekst Henk van de Velden OLV Gilde Aarle-Rixtel.  
 

Maandag xx maart Jaarvergadering KNTS te Oirschot. 

Aanvang 20:00 uur Jan Rovers  

 

Woensdag 28 maart bestuursvergadering. 

Bijeenkomst bij Fzn.  om 20:30 uur.  

 

Woensdag 28 maart bijeenkomst dodenherdenking voorbespreking. 

Bijeenkomst gemeentehuis 17:00 uur. Geert-Jan Bzn.  

Woensdag 4 april twee maandelijkse bijeenkomst.  

Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 

 

Zondag 8 april Brabants wipschieten Gilde Onze Lieve Vrouw Aarle-Rixtel 

 

 



Woensdag 10 april bijeenkomst Goede Doelen, Fietste mee. 

Bijeenkomst 20:00 uur bij Cees 

Cees, Tijn G-J Bzn Jos van der Kamp en Joris Coolen.  P verzoek Leon i.v.m. oversteekhulp.  

 

Zondag 22 April Brabants wipschieten Gilde Onze Lieve Vrouw v/d 7 Weeën Lierop 

 

Woensdag 25 april bestuursvergadering.  

Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur. 

 

Vrijdag 27 april Koningsdag. 

Open markt op het heuvelplein 11:30  bijeenkomst bij het anker. 11:45 vertrek naar het Heuvelplein. . 

 

Zondag 29  april Laarbeekskoningschieten in Aarle Rixtel Gilde Sint Margaretha.  

Op schietaccommodatie van het Gilde Sint margaretha.. 

 

Is verplaats naar het schietterrein van het Gilde Onze Lieve Vrouw dit i.v.m. het overlijden van gildebroeder Sil 

van de Waarsenburg van het Gilde Sint Margaretha.  

 

Vergeet uw legitimatiebewijs niet. 

 

Het verdere programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

12.00 – 12.30 uur: ontvangst gildebroeders en gildezusters Laarbeekse gilden en gasten op ons gildeterrein. 

12.45 uur: Kleine optocht naar het dorp en terug. Op het Heuvelplein zal worden gepauzeerd en een consumptie 

genuttigd. 

14.30 uur: Opening schieten. Met openingswoord Hoofdman, openingswoord Gemeente Laarbeek, woord van 

afgaande Koning, opzetten vogel, openingsgebed en zegening vogel, inleveren Koningschild, opspelden replica 

schild door Frans Biemans. 

15.00 uur: Aanvang schieten met voorafgaand een schot van de Pastoor, Burgemeester, Frans Biemans en de 

afgaande koning. 

Om ???? uur: Bekend worden nieuwe koning van Laarbeek. Gevolgd door de gebruikelijke rituelen, tevens zal 

ook de winnaar van het zilveren Laarbeek speld gehuldigd worden, waarna een gezellig samenzijn. 

                                                                                                                         

        
 

         
 

                                                           Maarten Engels Laarbeek koning 2018. 

 

Woensdag 2 mei twee maandelijkse vergadering. 
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 

 

 



Vrijdag  4 mei dodenherdenking,  

Bijeenkomst +/- 18:30uur bij brandweer / gemeentehuis.  

 

 

Zondag  6 mei  Brabants wipschieten Gilde Sint Lambertus Someren-Eind t.b.v. KansPlus 

 

Maandag 21 mei 2
e
 pinksterdag Fietste mee (leonardus gilde en Scouting) 

Aanvang 11:00 uur bij de scouting, verder info volgt nog. 

 

Verslag Fietste Mee 2018 op de tweede Pinksterdag 

 
Dankzij het prachtige weer met zijn stalende zon is de fietste 

Meetocht  weer uitstekend verlopen.  De  door de Stichting 

Goede Doelen Laarbeek met medewerking van het gilde St. 

Leonardus en de Scouting georganiseerde gezinsfietstocht bracht 

ruim 375 mensen op de fiets. De deelnemers waren erg 

enthousiast, zowel over de mooie  uitgezette route van ongeveer 

35 km als over de ontvangst bij elke controlepost. Door de leden 

van de Scouting en van het Leonardusgilde en zeker niet te 

vergeten de vele vrijwilligers is geweldig ingezet om deze 

gezinsfietstocht goed te laten slagen. Heel hartelijk dank aan 

allen die meegewerkt hebben aan het succes  van dit evenement. 

De opbrengst van deze fietstocht gaat via Zuster Mathilde-Maria 

van het Missieklooster het H. Bloed in Aarle–Rixtel  naar het rehabilitatie- en ontwikkelingscentrum in Zuid-

Afrika.  Dit centrum helpt kinderen met een lichamelijke beperking aan een beroep. Wij zijn ervan overtuigd dat 

dit bedrag op de juiste plaats terecht komt.  

Toen alle deelnemers van de fietstocht terug waren bij de finish  werd  door Wethouder Ria van de Zanden en 

door Zuster Mathilde  de loten getrokken voor de prijzen die aan de loterij waren verbonden. De hoofdprijs, een 

levensmiddelenmand, is gevallen op lotnummer 1966. Graag 

ophalen uiterlijk 31 mei a.s. 

De andere prijzen zijn gevallen op lotnummer: 

667 794 1001 1051 1055 1112 1539

 1661  

De prijzen, voor zover nog niet zijn bezorgd, kunnen elke dag 

na 18.00 uur worden afgehaald bij gildebroeder Jan Rovers, 

Margrietstraat 5 te Beek en Donk. Jan wil de prijs ook thuis 

bezorgen als hij door de prijswinnaar wordt gebeld: telefoon: 

0492-463005 of 06 21 65 00 38 

Stichting Goede Doelen Laarbeek 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dinsdag 22 mei vendelgroet  

Piet en Annie Rovers 50 jaar 

 getrouwd.   

 

 

 

 

 

 

Donckse Wij-ing,  openluchtviering bij de Sint Leonarduskapel. 

 
Op zondagmorgen 27 mei a.s. om 10.00 uur wordt een openluchtviering gehouden bij de Sint Leonarduskapel 

aan de Goorloop (hoek Kapelstraat-Lage Heesweg) 

Dit jaar wordt viering, voorgegaan door  diaken/gildeheer Franklin De Coninck. Het is een sfeervol samenzijn 

van gildebroeders, gildezusters, vrienden en buurtgenoten, vereerders van St. Leonardus uit Beek en Donk en 

wijde omgeving.  

Deze feestelijke viering voert ons meer dan duizend jaren terug toen De Donck  

een belangrijke bedevaartplaats was van de H. Leonardus, de 

patroon van onze gesloten Leonarduskerk en de patroon van 

ons gilde. In de loop der jaren is de verering van de H. 

Leonardus over heel Europa verspreid.. 

 

De Eucharistieviering wordt opgeluisterd door de dames van 

het Leonarduskoor o.l.v. Jolanda Vos met orgelbegeleiding van 

Tony Werners’. 

 

Mogelijkheid voor een misintentie € 10,- 

Info@gildesintleonardus.nl of secretariaat 0492-463005. 

 

Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats breng dan zelf een tuinstoel of klapstoel mee. 

 

 
Wij hopen u op de Donckse Wij-ing te mogen ontvangen. 

Gildebroeders van het gilde St. Leonardus Donck. 

 

 

De zorg voor de Leonarduskapel in andere handen. 

 
Enkele weken geleden hebben Ties en Ria van de Velden ons meegedeeld dat zij 

om fysieke reden de zorg voor de Leonarduskapel niet langer op zich kunnen 

nemen. Vanaf het begin in 1979 hebben zij,  nu in totaal 39 jaar, zich ingezet voor 

een schone omgeving van de kapel.  Elke dag werd de kapel door hen geopend en ’s 

avonds weer gesloten,  de offerblok geledigd, kaarsjes aangevuld en  was Ties de 

koster tijdens onze gebedsdiensten in de kapel.  Maar ook als een belangrijke taak 

werd het dagelijks toezicht op de kapel aan hen toevertrouwd.  En dat was ook hard 

nodig. Want meermalen werd door vandalen vernielingen aangericht,  koper en lood 

gestolen en de offerblok geleegd. 

mailto:Info@gildesintleonardus.nl


Wij hebben grote waardering voor het vele werk dat zij ons uit handen hebben genomen. Daarom dat wij elk jaar 

na de gebedsdienst op onze teerdag  Ties en Ria een vendelgroet hebben gebracht, Ties een enveloppe hebben 

aangeboden en Ria verrast werd met een mooie bos bloemen. En als de voorzitter dan aan Ties vroeg of hij 

daarmee wilde doorgaan, dan was steevast zijn antwoord: “Ik teken er nog wel een jaar bij”. Dit is dus nu niet 

meer het geval, maar daar hebben wij alle begrip voor. 

Ria en Ties, hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet voor onze kapel en wij wensen jullie nog vele 

gelukkige jaren en vooral een goede gezondheid.  

Intussen hebben we een opvolger gevonden, die daar in de buurt woont. De Heer Henk Kanters, Lage Heesweg 

100 zal de taken van Ria en Ties overnemen. Daar zijn we erg blij mee en wij heten hem  van harte welkom. 

Gilde St. Leonardus Beek en Donk 

 

Zaterdag 26 mei opruimen en klaarzetten i.v.m. Donckse Wij-ing.  

13:00 uur bij de leonarduskapel    info en invulling zie draaiboek. 

Zondag 27 mei Donckse Wijing.  

Info en invulling zie draaiboek. 

Opbouwen +/- 07:00 uur. 

Aanvang gebedsdienst +/- 10:00 uur 

 

Woensdag 30 mei bestuursvergadering.  

Bijeenkomst bij Harrie   om 20:30 uur. 

 

Zaterdag 2 juni receptie Gilde Sint Margaretha. 

Jan Rovers en Harrie van Dijk 

 

 

Zondag  3 juni Brabants wipschieten Gilde Sint Leonardus  Beek en Donk 
Aanvang 13:00 uur.  

Op zondag 3 Juni was er een wedstrijd Brabants wipschieten op  schietterrein ‘t Wipke”  te Beek en Donk. Deze 

wedstrijd werd  georganiseerd door het Gilde Sint Leonardus. De familie Rovers van het Gilde Sint Leonardus 

was hier oppermachtig  

 

Erekampioen: 1
e
 Annie Rovers Beek en 

Donk    

  

Kampioen: 1
e
 Huib Vossen Someren 2

e
 

Willy Looymans Lierop 

Personeel: 1
e
 Ad Vlemmix Lierop 2

e
 Jan 

Rovers Beek en Donk  

  

3
e
 Annie Rovers Beek en Donk 4

e
 Jan van 

Bree Stiphout, 5
e
 Frans Panhuizen  Beek 

en Donk 6
e
 Angel van Moorsel Lierop 

Vrije Hand: 1
e 
Sjan Vossen Someren 2

e
 Jan 

van Bree Stiphout, 3
e
 Henk v/d Velden, 

Aarle-Rixtel 4
e
 Joshy Gevers Beek en 

Donk, 5
e
 Willy Hoebergen Someren 6

e
 Gerard v Ganzenwinkel Aarle-Rixtel  

Viertal:Gilde   Sint Leonardus Beek en Donk 

Bejaarden: 1
e
 Gerard v/d Linden Lieshout 2

e
 Jan Rovers Beek en Donk 

Schutters: 1 Jan Rovers.2 Annie Rovers.3 Geert-Jan v Rixtel. 4 Henk v/d Velden 

 

 

Woensdag 6 juni  receptie Frans van Zeeland. 

Aanvang 16:00 uur to 18:00 uur. Cees huijbregts Franklin De Coninck en Jan Rooijakkers.  

 

Woensdag 6 juni twee maandelijkse bijeenkomst. 

Bijeenkomst op ‘t Wipke om 20:30 uur. 

  

 

 

 



Vrijdag t/m zondag  8, 9 en 10 juni uitwisseling Gittelde 

 

Jubileumweekend met het Schützengesellschaft in Gittelde 
In het weekend van 8 t/m 10 juni zijn 22 gildebroeders en –zusters van het 

Leonardusgilde met de auto naar Gittelde gereden om daar met de Duitse 

vrienden het 40-jarig freundschaft te vieren. 

Gelijktijdig kon men daar met trots terugzien op het 525 jarig bestaan van 

het Schützengesellschaft. 

Het waren 3 geweldige dagen samen met de leden van onze 

zustervereniging die ons op vrijdag-morgen in hun hypermodern 

Schützenhaus met koffie en gebak of een biertje een hartelijk welkom 

bezorgden. Om 13.00 uur stond de bus klaar om ons naar Schierke te 

brengen voor een rondleiding in de apotheek “Zum Roten Fingerhut”, 

bekend om zijn kruidenbitter onder de naam van “Schierker Feuerstein”. 

dat nog steeds volgens een geheim recept gebrouwen wordt. 

Weer terug in het Schützenhaus werd de feestavond geopend met een warme maaltijd, bereid door de 

gildezusters uit Gittelde.. 

De volgende dag gingen we met de bus naar De Rammelsberg, aan de 

rand van het mooie historische stadje Goslar, dat op de lijst van UNESCO 

WERELDERFGOED is opgenomen. De Rammelsberg was  

ooit één van de grootste vindplaatsen van koper-, lood- en ijzererts ter 

wereld. Circa 1000  jaar vond hier mijnbouw plaats, waardoor grote 

grotten ontstonden. Na het bezoek aan de grotten en het museum werden 

we uitgenodigd voor een picknick in de openlucht. Hierna volgde nog een 

rondleiding door het oude centrum van Goslar onder leiding van een 

Nederlands sprekende gids. 

Weer terug op de basis werd de feestavond geopend met een barbecue en 

vonden er enkele optredens plaats. Ons lijflied 

“Het is een rooie en gene grune” mocht 

natuurlijk niet ontbreken en er werd gefeest tot 

in de kleine uurtjes. 

Op zondagmorgen vond nog een 

schietwedstrijd plaats met elektronische 

geweren met het volgende resultaat: het hoogst 

aantal punten werd gehaald door Mario van de 

Elsen, als tweede eindigde Geert-Jan van Rixtel 

(Bzn) en de derde plaats werd ingenomen door 

Tijn van der Bruggen. 

Alles bij elkaar een fantastisch weekend, 

waarover we nog vaak zullen napraten. 

Bijzonder dank aan Sandra Otte, die een 

belangrijk deel van de organisatie op zich had 

genomen.  

Om 12.00 uur stond weer een maaltijd klaar en 

na wat dankwoorden en handen schudden 

vertrokken we omstreeks 14.00 uur terug naar Beek en Donk. 

Gilde St. Leonardus Beek en Donk 

 

             
 



                         
 

 

             

 

Zaterdag 9 juni defilé Daan van Sleuwen 

Gehandicaptenvoetbaltoernooi sparta 25.  

Bijeenkomst sparta parkeerterrein om 12:15 uur.  

Defilé van 12:45 tot 13: 15 uur. Mogelijkheid tot 

vendelen voor of na de toespraak van de burgemeester 

en de voorzitter van Sparta 25 

 

In verband met de uitwisseling met 

Schützengesellschaft Gittelde is dit waargenomen 

door het Gilde Sint Antonius uit Beek.  

 

 

 

 

 

Zondag 24 juni Gildefeest Sint Antonius Abt Mierlo-Hout. 

 

 

 
 

 

Woensdag 27 juni bestuursvergadering. 

Bijeenkomst bij Andre van Nunen  20:30 uur.  

 

Zaterdag 30 juni bestuur barbecue, bestuur, ereleden en de gildezusters.   

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

Aanwezig Jan en Maria Huijbers, Toon en Tilly de Groot, Jan en Annie Rovers, Andre en Henriette van Nunen, 

Geert-Jan en Dorothe van Rixtel, Harrie en Sjeane van Dijk en Geert-Jan en Irma van Rixtel. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag  1 juli Brabants wipschieten Gilde Sint Lambertus Someren-Eind 

 

 

Woensdag 4 juli twee maandelijkse vergadering. Wordt Vakantie bijeenkomst. 

Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 

 

Woensdag 4 juli vakantie bijeenkomst. In 2018 verplaatst van augustus naar Juli. 

Op schietterrein ’t Wipke. 

All-in € 5,- p.p.    Aanvang 20:00 uur.  

 

          
 

Dinsdag 10 juli vendelgroet Toon en Tilly 50 jaar getrouwd. 

Vendelgroet +/- 20:00 uur Locatie Vakantiehuizen Versantvoort Gagelweg 4 5423 VR handel. 

Bijeenkomst 19;45 uur locatie bijeenkomst nog te bepalen..  

 

        
 

 

Woensdag 25 juli bestuursvergadering. Vakantie ?? Heeft niet plaats gevonden. 

Bijeenkomst bij Geert-Jan Fzn om 20:30 uur.  

 

Zondag  5 Augustus Brabants wipschieten Gilde Sint Servatiusgilde Lieshout. 

 

Vrijdag 17, Zaterdag 18 en Zondag 19 augustus Europees koning schieten te Leudal. 

http://www.est2018.eu 

http://www.schutterijdoornenburg.nl/?page_id=1586 

 

Geert-Jan van Rixtel Bzn en Tijn van der Bruggen. 

 

http://www.est2018.eu/
http://www.schutterijdoornenburg.nl/?page_id=1586


        
 

 

 

 

 

Zondag 26 augustus eucharistie viering pater Eustachius.  
Aanvang eucharistieviering 11:00  uur. 

In Lieshout info volgt nog, alle 5 de gilden van Laarbeek. 

 

 

Zondag 26 augustus Brabants wipschieten Gilde Sint Antonius abt Lierop   

 

Woensdag 29 augustus bestuursvergadering. 

Bijeenkomst bij  Jan Rovers om 20:30 uur. 

 

Zondag 2 september 2018 NBFS toernooi geweerschieten kring Kempenland 

NBFS Kampioenschappen. Schutters 13:00 uur. 

Geen deelname door het Gilde Sint Leonardus. 

 

Woensdag 5 september twee maandelijkse vergadering. 

In de ochtend schoonmaken op ’t Wipke i.v.m. de kermis. Aanvang 09:30 uur. 

Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 

 

Donderdag 6 september opruimen en opbouwen op ’t Wipke i.v.m. de kermis.  

Wie: iedereen die tijd heeft, tijdstip 19:00 uur. . 

 

 

Kermisactiviteiten St. Leonardusgilde Beek en Donk 

 
Na de hete maanden van de laatste tijd hopen we dat er nog enkele zomerse dagen overblijven voor het vieren 

van de Beek en Donkse kermis. Door het gilde St. Leonardus wordt de kermis geopend op vrijdag 7 september 

a.s. om 19.00 uur temidden van de vele attracties op het P.v.Thielplein. 

Op zaterdag 8 september vinden alle activiteiten van het gilde plaats op het schietterrein  

’t Wipke. Dat geldt dus voor het traditioneel koningschieten,  koningskruis schieten, luchtbuksschieten voor de 

jeugd en het schieten van de kermiskoning(in). 

Er komt nog een extra activiteit bij nl. het aanbieden van een bedrag van de Stichting Goede Doelen aan de 

zusters van het Kostbaar Bloed te Aarle-Rixtel. De zusters gaan dit bedrag gebruiken voor de financiering van 

een project ten behoeve van kinderen met een lichamelijke beperking in de Oostkaap van Zuid-Afrika. 

 

Het kermisprogramma op zaterdag  8 september ziet er als volgt uit: 

09.30 uur: bijeenkomst gildebroeders op ’t Wipke  om de afgaande koning  Mario van den Elsen een 

vendelgroet te brengen. Hierna volgt een gebedsdienst in de Leonarduskapel.  

12.15 uur: broodjes en soep op ’t Wipke 

13.00 uur: ontvangst van de gasten op ’t Wipke. Er is dan nog een mogelijkheid om kruisloten te kopen. 

13.30 uur: aanvang koningschieten. Het belooft ook dit jaar weer een spannende strijd te worden en misschien 

wordt wel onze eerste keizer geschoten?  Als Jan Huijbers voor de vijfde keer de vogel eraf schiet wordt hij nu 

koning en in de loop van het jaar voor het leven tot keizer gekroond.  

Ook niet-gildebroeders van25 jaar of ouder en wonen in Beek en Donk mogen aan het koningschieten meedoen. 

 Zodra het laatste restje van de vogel gevallen is, wordt de nieuwe koning geïnstalleerd.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lpsunWcn&id=3563FA8238C472176609F47F5C948B0A175A7A0A&thid=OIP.lpsunWcnBnnL2utx3cG25QAAAA&mediaurl=https://www.rkfranciscus.nl/nieuws/2016/20160825_eustachius.jpg&exph=300&expw=232&q=pater+eustachius+viering&simid=608016566899967499&selectedIndex=2


Na deze installatie wordt het sponsorbedrag van de Fietste Mee aan de zusters overhandigd. 

15.30 uur: luchtbuksschieten voor de jeugd tot 18 jaar. Wie neemt de plaats in van de huidige jeugd-

kermiskoning Kian van Berlo??? 

16.00 uur: koningskruisen schieten. Kruisloten moeten voor 15.30 uur gekocht zijn.  

18.00 uur: zowel dames als heren boven 18 jaar mogen deelnemen aan de strijd om de titel van kermiskoning 

of–koningin. Deze titel schept geen enkele verplichting t.o.v. het gilde. Het is enkel voor de eer en gezelligheid.  

Helaas moeten we afscheid nemen van onze kermiskoningin 2017 Ine van Dinteren, maar ongetwijfeld zal zij 

zich mengen in de strijd om voor de derde keer de titel in ontvangst te nemen.  

Wij wensen u allen prettige kermisdagen en u bent op zaterdag 8 september van harte welkom op ’t Wipke. 

Gilde St. Leonardus Beek en Donk 

 

 

Vrijdag 7 september opening 

kermis Beek en Donk, 19:00 uur.  

 

 

 

Programma van het gilde Sint Leonardus zaterdag 8 september 2018. 

Zaterdag 8 september kermiskoning en prijs schieten op ’t Wipke. 

De voorbereidingen wie wat en waar worden verder uitgewerkt. 

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

 

Voorlopig programma zaterdag 8 september 2018. 

Ophalen Kermiskoningin Ine van Dinter door een aantal gildebroeders (Vendelen) ?? 
 09:30 uur bijeenkomst op ’t Wipke  

 09:45 uur  vertrek naar de afgaande koning Mario van den Elsen . 

 Bij aankomst bij de afgaande koning, vendelgroet en ontvangst. 

 +/- 11:15 uur vertrek bij afgaande koning. Mario. 

 11:30 tot 12:00 uur gebedsdienst in de kapel. 

 +/-  12:15 uur broodjes en soep op ’t Wipke. 

 Vanaf 13:00 uur mogelijkheid ontvangen van de gasten, verkoop loten etc. 

 Tussen 13:00 uur en 13:30 uur aanvang  koningschieten Gilde Sint Leonardus. 

 Als de vogel gevallen is de nieuwe Koning installeren. 

 15:30 puistschieten eerste drie prijzen. 

 16:00 uur koningskruizen schieten bij elk koningskruis worden ook vier loten getrokken, 

 18:00 uur of indien mogelijk eerder kermiskoning(in) schieten. 

 Afsluiting!? 

 

Verslag kermis 8 september 2018 

Gildebroeder Mario van den Elsen voor de vierde keer koning van het St. Leonardusgilde 

Nadat het gilde St. Leonardus uit Beek en Donk op vrijdagavond 7 september 2018 de kermis had 

geopend  volgde op zaterdag 8 september tijdens een prachtige zomerdag een druk programma’, waarbij met 

veel spanning werd uitgezien naar de nieuwe koning voor het gildejaar 2018-2019. 

Al vroeg in de morgen trok het gilde met trom, vendels en vaandel naar Mario van den Elsen om de afgaande 

koning een vendelgroet te brengen. Hierna werden we bij hem gastvrij onthaald. Na een borrel en een broodje 

was het tijd voor de gebedsdienst in de Leonrduskapel. Omdat onze gildepastor niet aanwezig kon zijn werd zijn 

taak waargenomen door gildebroeder Cees Huijbregts. 

Na de gebedsdienst werd weer koers gezet naar ’t Wipke om samen met de gildebroeders en gildezusters en 

enkele genodigden te genieten van een goed verzorgde lunch. 



Rond de klok van 13.30 uur startte het officiële 

programma met een drievoudige rondgang om de 

koningsvogel voor de verwijdering van de boze 

geesten en werd de zegen gevraagd voor de 

koningsvogel, zodat die met een gerust hart in flarden 

kon worden geschoten. Wie het laatste stukje eraf 

schoot mocht zich de nieuwe koning noemen. Op het 

121
ste

 schot was het raak. Mario van den Elsen haalde 

het laatste stukje  naar beneden en is nu tweemaal 

achter elkaar en voor de vierde keer koning van ons 

gilde.. Mario van harte gefeliciteerd en wij wensen jou 

weer een heel gezellig koningsjaar. 

Na de installatie van de nieuwe koning traden drie 

zusters aan van het Kostbaar Bloed te Aarle-Rixtel om 

ten overstaan van het bestuur van de Stichting Goede 

Doelen een cheque in ontvangst te nemen van € 1000,- 

Dit was het netto bedrag van de Fietste Mee 2018 . Het 

toegezegde bedrag gaan de zusters gebruiken voor de bekostiging van een project ten behoeve van kinderen met 

een lichamelijke beperking in de Oostkaap van Zuid Afrika. 

Bij het kruisschieten viel André van Nunen met 2 kruisen in de prijzen en Jan Huijbers mocht het derde kruis in 

ontvangst nemen. 

Het jeugd geweerschieten werd gewonnen door Mike Manders   

Er werd nog een tweede wedstrijd gehouden onder de jeugd en de 

winnaar was Raf van der Bruggen.’ 

Ten slotte volgde nog een laatste activiteit: het schieten van de 

kermiskoning(in). Het was weer een spannende wedstrijd en 

gildezuster van het St. Antoniusgilde Jolanda Steegs wist bij het 

63
ste

 schot de titel van kermiskoningin te bemachtigen. 

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd  en graag willen wij 

iedereen, die heeft meegewerkt aan onze gilde-activiteiten hartelijk 

danken voor de spontane medewerking. 

 

Gilde St. Leonardus Beek en Donk 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 9 september opruimen op ‘t Wipke. 

Bijeenkomst op ’t Wipke om 10:00 uur. 

 

Maandag 10 september kermis. 

14:00 uur bezoek aan het gilde Sint Antonius, koningschieten. (Vrijblijvend).  

 

Zondag 18 september Federatie wedstrijden VTBS vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden.  

Geen deelname door het Gilde Sint Leonardus. 

 

Zondag 23 september De tocht der tochten.  

Geen deelname door het Gilde Sint Leonardus. 

 

Woensdag 26 september bestuursvergadering. 

Bijeenkomst bij  Jan Rovers om 20:30 uur. 

 



Woensdag 3 oktober twee maandelijkse bijeenkomst. 

Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 

 

Zondag  7 oktober Kringkampioenschappen Gilde St. St Antonius Abt Mierlo-Hout 

Aanvang 12.00 uur en inschieten tot 14.00 uur 

 

Donderdag 8 oktober federatie schietcommissie te Oirschot 

Jan Rovers.  

 

Zaterdag 13 oktober hoofdliedendag in Hertogen Bosch.  

 Jan Rovers ,Mario van de Elsen, Piet Rovers en Geert-Jan van Rxitel Bzn. 

 

        
 

Zondag 14 oktober bezoek aan Tilly Verschuren i.v.m. verhuizing en verjaardag. 

Andre van Nunen,  Cees Huibregts , Jan Rovers en Koning Mario van den Elsen.  

 

 

Zaterdag 20  oktober najaarsvergadering kring Peelland gilde   

Te Mierlo Hout aanvang 20:00 uur. Jan Rovers, Jan Huijbers en Geert-Jan Fzn, Bzn.  

 

Zondag 21 oktober Brabants wipschieten Gilde Onze Lieve Vrouw Aarle-Rixtel 

Vrije Wedstrijd 

 

Vrije wedstrijd Brabants wipschieten bij het Onze Lieve Vrouwe 

gilden in Aarle-Rixtel op zondag 231 oktober 2018. 
 

Jan Rovers van het Sint Leonards gilde uit Beek en Donk is de grote winnaar van de 

laarbeekschutters, hij werd eerste personeel naar een innoverende strijd ..Annie Rovers 

ook van dit gilde werd 5
e
 op dit onderdeel. Bert Vorstenbosch van het sint Servatius gilde 

uit Lieshout werd 6
e
  op dit onderdeel , ook werd Bert 1

e
 op het onderdeel bejaarden naar 

een lange strijd. Henk van der Velden van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel 

werdt 3
e
 op het onderdeel vrije hand. De 4

e
 prijs vrijehand was voor Gerard Maas ook van 

het Onze Lieve vrouwe Gilde .Verder waren er puist prijzen voor Tiny van den Heuvel 1
e
 

, Jos van den Heuvel 2
e  en 

6
e
 beide uit Aarle-Rixtel, Annie Rovers uit Beek en Donk 3

e
 , 

Sylvia Schat uit Helmond 3
e
 .  Hans van den Boomen Gemert 7

e
 . De volgende wedstrijd 

brabants wipschieten is op 27 Oktober bij het Sint Joris Gilde in Someren en begint om 

18:00 uur. 

 
 

Zaterdag 27 oktober Sint Jorisgilde Someren aanvang 18.00 uur, Vrije wedstrijd 

 

Woensdag 31 oktober bestuursvergadering. Verplaatst naar Dinsdag 30 oktobet. 

Bijeenkomst bij Geert-jan Fzn om  20:30 uur. 

 

Woensdag 31 oktober bijeenkomst laarbeekse Gilde en parochie. Overleg betreffende samenwerking in de 

toekomst. Diaken Hans, Gilde Sint Servatius, Gilde Onze Lieve Vrouw, Gilde Sint Margaretha, Gilde Sint 

Antonius en het Gilde Sint leonardus. Locatie parochiehuis Kerkstraat in Beek.  

Geert-Jan van Rixtel Bzn. en Mario van den Elsen. 

 



 

 

Zaterdag 3 november 2018 Halloween in de Leonardus kapel.  

 
Het klinkt misschien leuk maar het Gilde Sint Leonardus van de 

Donck denkt hier iets anders over. 

Wie of wat de oorzaak is, is niet bekend maar we troffen onze 

Leonardus kapel op zaterdagochtend 3 november aan vol ” zwarte 

spinnenwebben” zoals duidelijk is in het Filmpje. Heel de kapel was 

vol gespoten met een soort “zwarte spinnenweb”. Misschien gedacht 

dat na het verwijderen van de” zwarte spinnenweb” de zaak achter de 

rug is. Helaas, de kapel zit vol grauwe en zwarte vlekken dus zal in 

zijn geheel op nieuw gewit moeten worden. Mocht iemand hier meer 

van weten of iets gezien hebben dan worden wij graag geïnformeerd. 

Gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus G-J Bzn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eucharistieviering Patroonsfeest St. Leonardus zondag 4 november 2018. 

 
Het gilde St. Leonardus viert met de parochiegemeenschap van Beek en Donk op 

zondag 4 november 2018 om 11.00 uur het feest van zijn patroon.  

Deze plechtige viering vindt plaats in de H.Michaëlkerk in Beek en wordt voorgegaan 

door pastoor Jos Verbraeken en diaken-gildepastor Franklin De Coninck. De 

muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het St. Leonarduskoor, onder leiding 

van de dirigente Mevrouw Y. Vos en organist Mevrouw A. Werners. 

De echte feestdag van Leonardus is op 6 november, de sterfdag van onze patroon. De 

teerdag van het Gilde Sint Leonardus, die gekoppeld is aan deze dag, vieren wij dan 

ook op dinsdag 6 november 2018. Deze dag begint met een gebedsdienst in onze 

leonardus kapel aan de Goorloop. Achtereenvolgens zullen wij een vendelgroet 

brengen aan de bewoners van  De Nieuwe Werf en aan het gemeentebestuur. Een 

verslag hiervan zult u kunnen lezen in de Mooi Laarbeek Krant van volgende week 

 

 

Zondag 4 november Leonardus mis.  

Leonardus mis in de Michaelkerk  om 11:00 uur. 

Bijeenkomst op het Heuvelplein om 10:30 uur. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag  4 november Brabants wipschieten Gilde Sint Servatiusgilde Lieshout Vrije Wedstrijd 

Vertrek naar de Michaelkerk: 10.50 uur. 

 

Dinsdag 6 november vieren we de patroons dag Sint Leonardus.   

Programma Teerdag. 

 8.30  uur Samenkomst van de Gildebroeders bij ’t Huukske, koffie. 

 +/- 9.00  uur Vertrek bij het Huukske 

+/- 9.15 uur Gebedsdienst in de Leonarduskapel. 

                 Voorgegaan door Gildeheer Franklin De Coninck. 

 +/- 9.30  uur Vendelgroet voor Gildeheer Franklin De Coninck en voor de 

                 Heer Henk Kanters en Ties van de Velden. 

 

Vendelgroet op basis school kan niet doorgaan, gaat plaats vinden elke twee jaar 

 

10.30 uur Vendelgroet aan de  De Werf. 

11.00 uur Vendelgroet aan het Gemeentehuis in Beek en Donk voor,  Burgemeester en Wethouders van de 

Gemeente Laarbeek. 

12.15 uur (Vendelgroet voor onze Gastheer en Gastvrouw ‘t Huukske 

12:30 uur  Brabantse Koffietafel samen met de gildezusters .  

   

14:00         vertrek naar excursie Jan Visser museum samen 

met de gildezusters . 

 

Afsluiting in het Jan de visser museum omstreeks 

16:30 uur  

 
http://janvisser-museum.nl/ 

 

 

 

 

Sfeervolle Teerdag van het St. Leonardusgilde. 

 
De viering van het patroonfeest van de H. Leonardus werd 

ingezet op zondag 4 november 2018 met een plechtige 

Eucharistieviering , voorgegaan door Pastoor Jos Verbraeken en 

onze  Gildeheer Franklin De Coninck. De gezangen werden 

verzorgd door het Leonarduskoor en tijdens de communie werd 

het lied gezongen van “t kapelleke van St. Lennert”, geschreven 

door onze gildebroeder Tonny van de Graft. In zijn overweging 

stelde onze gildeheer de vraag centraal: “Wat is het eerste gebod 

? ”, met  als antwoord: “De liefde tot God en de  liefde tot de 

https://www.facebook.com/648797745192766/photos/846666532072552/
http://janvisser-museum.nl/


medemens”. Na de viering werd aan de pastoor en de 

gildeheer de eed van trouw afgelegd. Hierna werd aan alle 

aanwezigen een lekker bakje koffie aangeboden. 

 

Op 6 november was de officiële feestdag, die begon met een 

gebedsviering in onze Leonarduskapel, met als thema 

vergeving vragen en elkaar vergeving schenken.   

Na de gebedsviering werd een vendelgroet gebracht aan onze 

Gildeheer en aan Ties van de Velden, die enkele maanden 

geleden het stokje van de zorg voor de kapel heeft 

overgedragen  aan Henk Kanters. Ook Henk deelde mee in de 

vendelgroet. 

Hierna trokken we naar de Nieuwe 

Werf, waar we met veel 

enthousiasme werden ontvangen. ER werd een vendelgroet gebracht aan de bewoners, 

die zelf ook met hun instrumenten actief deelnamen aan deze feestelijke ontvangst. We 

werden weer heel gastvrij uitgenodigd voor 

een kopje koffie, waarna we koers zetten 

richting  gemeentehuis, waar we ontvangen 

werden door de burgemeester en alle 

wethouders. Vooraf aan de vendelgroet 

werd de eed van trouw afgelegd aan het 

wereld gezag. In een mooie toespraak liet 

onze burgemeester blijken dat hij goed op 

de hoogte was van ons gildewezen. 

Tenslotte werd nog een vendelgroet gebracht aan onze gastheer en 

gastvrouw Jos en Cobie, die hierna voor een rijk gevulde Brabantse 

koffietafel hadden gezorgd, waarbij ook de gildezusters en de 

burgemeester waren 

uitgenodigd. 

Als laatste onderdeel van deze teerdag was een bezoek aan het Jan Visser 

Museum in Helmond.  

Dit museum geeft een goed beeld van leven en werken van 1850 tot 1950. 

Allerlei soorten gereed-schappen en machines, waarmee de gezinnen in 

die tijd werkten, waren hier tentoongesteld. 

Beslist de moeite waard om hier ook eens een kijkje te komen nemen.  

Met dit bezoek werd onze teerdag beëindigd.  

Gilde St.Leonardus Beek en Donk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 7 november twee maandelijkse vergadering. 

Bijeenkomst  op ‘t Wipke  20:30 uur. 

Stemmen nieuwe Gildebroeder Bart van Dinteren. 

 

Zaterdag 10 november is de afsluitingswedstrijd voor de zaterdag competitie. 

Aanvang 13:00 uur locatie Schietterrein Jan van Doorn paviljoen te Aarle-Rixtel. 

 

Laarbeekkampioen Brabants wipschieten 2018 is bekend 
 

Op zaterdag middag is er op “t’ jan van 

Doorenpaviljoen”  de zomer copetitie afgesloten met 

een  wedstrijd schieten. De omstandigheden waren 

regenachtig maar tussen de buien door kon er toch 

geschoten worden. De competitie bestaat uit 20 

wedstrijden waarvan de beste 14 meetellen voor het 

eindresultaat en de afsluitingswedstrijd. Op het 

onderdeel vrije hand en opgelegd schieten is de derde 

plaats voor Hans van de Boomen van het Sint Antonius 

en Sint Sebastianus gilde  uit Gemert. De tweede plaats 

op beide onderdelen is voor Gerard Maas van het Onze 

Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel. Kampioen op 

beide onderdelen is geworden Henk van der Velden 

van het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel. 

Ook is er op deze dag geschoten om de gulde beker vrije hand  en opgelegd. Hier 

werd zwaar gestreden om de eerste plaats. Uiteindelijk gingen deze naar Henk van 

der Velden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel. Na het schieten was 

er een gezellig samenzijn in het paviljoen onder het genot van een glaasje gerstenat 

uit Laarbeek. 

Op 25 november ’18 om 10:30 uur start de winter competitie op het schietterrein 

van  het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel nabij  “t’Hagelkruis”  Alle 

schutters uit Laarbeek en omstreken kunnen en mogen hieraan deelnemen. Wilt u 

ook kennis maken met de schietsport ??? kom op zondagmorgen eens kijken en 

schieten. Begeleiding is aanwezig , u hoeft alleen een geldig legitimatiebewijs mee 

te brengen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgelegd Aantal deelnemers 22   totaal + afsluiting 

 

Henk v.d.Velden 1  799 

 

Gerard Maas 2  755 

 

Hans v.d.Boomen 3  754 

 

Jan Rovers 4  736 

 

Mario van den Elsen 5  724 

 

Geert-Jan v.Rixtel  (Bzn) 6  718 

 

 

 

 

vrije hand aantal deelnemers 14   totaal + afsluiting 

 

Henk van der Velden 1  213 

 

Gerard Maas 2  193 

 

Hans v.d.Boomen 3  175 

 

Geert-Jan v.Rixtel  (Bzn) 4  161 

 

Joshy Gevers 5  153 

 

Jan Rovers 6  135 

 

Steven v.Roessel 7  127 

 

Tijmen de Boer 8  115 

 

Mario van den Elsen 9  110 

 

 

Dinsdag 13 november kapel afwassen en blad 

verwijderen naar aanleiding van Halloween actie  

3 november. 

Mario van den Elsen en Jan Rooijakkers. 

 

Donderdag 15 november kapel witten naar 

aanleiding van Halloween actie 3 november. 

Mario van den Elsen en Jan Rooijakkers. 

 

Donderdag 15 november  Hoofdmannenberaad  

Aanvang  19.00 uur  Jan Rovers en Geert-Jan Fzn 

 

 

 

Donderdag 15 november  bijeenkomst Gemeente 75 jaar bevrijding 22 september 2019.  

Aanvang  20.00 uur  Mario van den Elsen. 

 

 

 



Dinsdag 20 november Hoofdmannen bijeenkomst Laarbeekse Gilden 

Locatie O.L.V. Gilde Aarle Rixtel 20:00 uur 

Andre en Geert-Jan Bzn. Gilde Sint Antonius, Gilde Sint Servatius, Gilde Onze lieve vrouw , Gilde Sint 

Margaretha.  

 

Dinsdag 20 november vergadering voorbereidingen Gildefeest Liessel 2019 

Jan Rovers en Geert-Jan Fzn. 

 

Maandag 26 november vergadering KNTS te Oirschot 

Jan Rovers. 

 

Woensdag 28 november bestuursvergadering. 

Bijeenkomst bij Jan Rovers om 20:30 uur. 

 

Woensdag 5 december twee maandelijkse bijeenkomst. Pakjesavond !!!!!!!!!!!! eventueel verplaatsen. 

Wordt dinsdag 4 december. 

Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur. 

 

Zaterdag 8 december ophangen kerstverlichting kapel. 

Mario, Andre, Jan Rovers Harrie Theo Geert-Jan Bzn. 

 

Dinsdag 18 december vergadering i.v.m. voorbereidingen dodenherdenking 4 mei 2019. 

Geert-Jan van Rixtel en Mario van den Elsen. 

 

Woensdag 19 december ingelaste bestuursvergadering, bij Harrie van Dijk. 

 

Woensdag 26 december bestuursvergadering. 2
e 
kerstdag ----- verplaatsen!!!!!!!! 

Bijeenkomst bij Jan Huijbers  om 20:30 uur. 

 

Zondag 30 december receptie i.v.m. de sluiting van zaal café ’t Huukske.    

Receptie van 15:00 uur tot 20:00 uur Bijeenkomst bij ’t Huukske om 16:00 uur in zomer 

tenue.  

 

                     

 

 

 

     
 

https://www.facebook.com/648797745192766/photos/846666532072552/


 

Kerststuk in de kapel gemaakt door Maria Huijbers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstkaart 2018 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Einde van het Gildejaar 2018. 

Gilde Sint Leonardus van de Donck.  
 


