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Skyline Beek en Donk

Han Konings Federatie kampioen 2017 standaardrijden.

Jaarverslag 2017.
Maandag 2 januari nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek.
Bijeenkomst om 18:50 uur bij Andre, aanvang receptie 19:00 uur.
Jan Rovers, Andre van Nunen Mario van den Elsen en Harrie van Dijk.
Woensdag 4 januari twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst op ‘t Wipke om 20:30 uur.
Zaterdag 7 januari weghalen kerstverlichting
(ster en Krans) bij de Leonarduskapel.
Mario van de Elsen.
Zaterdag 7 januari nieuwjaarsbijeenkomst.
Voorbereidingen door Jan Rovers en Mario.
Bijeenkomst op ’t Wipke aanvang 19:00 uur tot 22:00 uur
In de middag wordt alles voorbereidt door : Jan Rovers, Jan Rooijakkers, Harrie van Dijk, Theo Vermeulen,
Andre van Nunen en Geert-Jan van Rixtel Bzn., bijeenkomst 13:00 uur.
Woensdag 12 januari vergadering stichting Goede Doelen Laarbeek.
Bij Joost aanvang 20:00 uur.
Joost, Jos, Cees, Tijn en G-J Bzn
Zondag 15 januari schuttersvergadering kring,
Lokatie Asten Aanvang 10:00 uur. .
Jan Rovers, Mario en Geert-Jan Bzn.
Dinsdag 17 januari Hoofdmannen bijeenkomst i.v.m. Laarbeekskoningschieten .
Paviljoen Bomé te Lieshout .
Bijeenkomst 20:00 uur bij het gilde Sint Servatius..
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.
Zondag 22 januari binnen toernooi Vendelen en Trommen te
Aarle Rixtel prijzen van gildefeest Vlierden 2016. Aanvang 12:00
uur.
Groepstrommen klasse A 1e prijs Andre van Nunen, Geert-Jan
van Rixtel Bzn en Fzn.

Maandag 23 januari bijeenkomst gemeente evenementenbeleid.
19:00 uur gemeentehuis raadzaal Geert-Jan Bzn en Tijn.
Evenementenbeleid
Dinsdag 24 januari bijeenkomst gemeente koningsdag.
Dinsdag 31 januari kascontrole.
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur. Leon en Piet.
Woensdag 26 januari bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Geert-Jan Bzn 20:30 uur.
Zondag 29 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 1 februari twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Zaterdag 4 februari demonteren overige kerstverlichting kapel.
Mario.
Zondag 5 februarie vendeliersvergadering kring,
Café zaal "Bij van Dijk".DORPSTRAAT 18. tegenover de kerk in Aarle-Rixtel en begint om 10:30
Tijn, Theo, John en Jan Rooijakkers.

Zaterdag 18 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.
Loterij, prijzen kunnen afgegeven worden bij Jan Rovers en Andre van Nunen. N.v.t.

Jaarvergadering 18 februari 2017

Op zaterdagmiddag 18 februari 2017 hielden de gildebroeders van het Leonardus-gilde hun
jaarvergadering. Wegens ziekte konden drie gildebroeders hierbij niet aanwezig zijn. Ondanks de vele
agendapunten was de vergadering binnen de geplande tijd afgelopen. Traditiegetrouw begonnen we om
13.30 uur met een gebedsdienst in onze Leonarduskapel. Onze gildeheer Franklin De Coninck liet ons in
zijn overweging de kracht voelen van geloven via het verhaal van Evangelist Marcus over de blinde
Bartimeüs.
Om 14.15 uur zaten we met z’n allen in de vergaderzaal bij het Huukske en kon de vergadering beginnen.
Zowel de secretaris Jan Rovers als de penningmeester André van Nunen kregen een warm applaus voor
de keurige verzorging van de verslagen.
Een belangrijk agendapunt was de herverkiezing van onze deken/schrijver Jan Rovers. Van de
vergadering kreeg hij alle waardering en iedereen was het er mee eens dat het secretariaat voor de
komende vier jaar bij Jan in goede handen was.
Het volgende belangrijke punt was de verkiezing van Tonny v.d. Graft als nietgeüniformeerd gildebroeder. Sinds vorig jaar, bij de benoeming van Hans Claes, is het mogelijk om lid
van ons gilde te worden zonder dat een uniform moet worden aangeschaft. Bij de verkiezing van Tonny
v.d. Graft werd gestemd met witte en zwarte bonen. Dit gebruik komt uit de tijd dat de mensen nog niet
konden lezen of schrijven. Voor Tonny zaten in het centenzakje alleen maar witte bonen en dat
betekende, dat hij door al onze leden als gildebroeder werd geaccepteerd. Met een hartelijk applaus werd
hij als lid van onze vereniging begroet.
Vanaf vorig jaar is het mogelijk gildebroeder te worden zonder de verplichting een uniform te moeten
aanschaffen. Als u hiervoor belangstelling hebt, kunt u zich melden bij de secretaris Jan Rovers,
Margrietstraat 5 te Beek en Donk. Tel. 463005. De mogelijkheid bestaat een jaar lang als proef bij alle
activiteiten aanwezig te zijn. Om 18.00 uur kon de voorzitter deze vruchtbare vergadering afsluiten en
gingen we om 19.00 uur, samen met alle gildezusters, naar de grote zaal voor een goed verzorgde
Brabantse koffietafel.

Woensdag 23 februari bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Geert-Jan Fzn om 20:30 uur.
Zondag 26 februari carnavals mis in de Michael kerk om 12:00 uur.
Bijeenkomst Taperij om11:30 uur.
De carnavals mis is om 12:00 uur.
Optocht vertrekt om 14:45 uur op het Piet van Thielplein.

Woensdag 1 maart twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Zondag 5 maart vergadering zaterdag competitie
Bijeenkomst : Schietterrein ‘t Wipke 10:00 uur
Schutters Aarle Rixtel en Beek en Donk(Jan Rovers, Mario van de Elsen Huub van de Heuvel en Geert-Jan Bzn..
Maandag 6 maart informatie avond voor dodenherdenking in het gemeentehuis.
Aanvang 19:00 uur G-J Bzn Mario en Jan Rovers
Dinsdag 7 maart bijeenkomst vierbinden i.v.m. vrijwilligers verzekering.
Jan Rovers en Andre van Nunen.
Zaterdag 11 maart 2014 kringvoorjaarsvergadering te Vlierden.
Aanvang 10:00 uur
Jan Rovers Jan Huijbers Geert-Jan Bzn. en Andre.
Zaterdag 11 maart is de eerste wedstrijd voor de zaterdag competitie
Aanvang 16:00 uur te Beek en Donk op ’t Wipke.
Zaterdag 10 en 11 maart NL doet Leonardus kapel / of op ’t Wipke.
Ook diverse dagen vooraf is er gewerkt op schietterrein ‘t wipke

Donderdag 16 maart Hoofdmannenberaad?
Aanvang 19.00 uur in gildehuis st. Antonius-abt Deurne zaal van de Putten
Geert-Jan Bzn en Fzn.
Maandag 27 maart Jaarvergadering KNTS te Oirschot.
Aanvang 20:00 uur Jan Rovers

Zondag 19 maart vendelgroet bij Jan en Lennie
Rooijakkers i.v.m. 40 jaar huwelijk 11 maart 2017.
Om 10:45 uur bijeenkomst op het heuvelplein , 11:00 uur
vendelgroet bij Jan en Lennie.
Woensdag 29 maart bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Jan Rovers om 20:30 uur.
Woensdag 5 april twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Zondag 9 april maart vergadering stichting schiet accommodatie
Bijeenkomst op ‘t Wipke 10:00 uur.
Jan R, , Mario, Geert-Jan Bzn Fzn , Andre en Harrie.
Gilde Sint Antonius.
Woensdag 12 april bijeenkomst Goede Doelen, Fietste mee.
Bijeenkomst 20:00 uur bij Cees
Cees, Tijn G-J Bzn Jos van der Kamp en Joris Coolen.
Zondag 23 april schietwedstrijd op ’t Wipke.
Aanvang 13:00 uur.

Brabants wipschieten 23 april 2017 Beek en Donk
Huub van den Heuvel Erekampioen Brabants wipschieten.
Op een zeer wisselvallige weerdag werd afgelopen zondag 23 april een
kringwedstrijd verschoten op het schietterrein van het Sint
Leonardusgilde in Beek en Donk.
Om maar meteen met het beste resultaat van de dag te beginnen schoot
Huub van den Heuvel zich tot Erekampioen van deze wedstrijd.
Zonder dat hij het zelf door had schoot hij zich tot winnaaar van dit
onderdeel waar maar 1 prijs op te vergeven is. Wat een prestatie!
Verder waren er nog diverse andere onderdelen waar de laarbeekse
schutters zich in de prijzen schoten.
Op het onderdeel Personeel wist Bjorn Kerkhof zich de 3e prijs toe te
eigenen, daar waar Jan Rovers de 4e prijs wist te pakken en Henk van
der velden de 5e prijs.
Bij de vrije hand deed Joshy Gevers het weer goed en pakte de 3 e prijs
op dit onderdeel, Jan Rovers de 4e prijs en Bert Vorstenbosch wist de
6e prijs toe te eigenen.
Henk van der Velden deed het het beste bij de bejaarden en werd daar
1 e.
Verder werden er nog puistprijzen verschoten en deze gingen naar Theo Vermeulen (2x) , Huub van den
Heuvel, Tijmen de Boer en Bert van Kaathoven.
Tekst Bjorn Kerkhof OLV Aarle Rixtel.
Woensdag 26 april bestuursvergadering. Verplaatst naar dinsdag 25 april
Bijeenkomst bij Harrie van Dijk Om 20:30 uur.

Tijn van der Bruggen ontvangt Lintje.
Beek en Donk - Op zijn thuisadres in De Oude Bemmerstraat werd Tijn van
der Bruggen (70) vanmorgen verrast met een lintje. Het voltallige college, een
delegatie pers en vrienden en familie 'overvielen' hem met deze Koninklijke
onderscheiding. Vanaf vandaag mag hij zich 'Lid in de Orde van Oranje
Nassau' noemen.
Verdiensten:
Tijn van der Bruggen maakt zich sinds 1975 uitzonderlijk verdienstelijk als
vrijwilliger op sociaal en sportief gebied.
1975 - heden: achtereenvolgens penningmeester, vanaf 1986 voorzitter tot
2001 en vanaf 1998 trainer/coach van Volleybalvereniging Bedovo.
Bovendien medeoprichter en vanaf 2003 beheerder van donateursclub de
Club van 45.
1990 - heden: penningmeester van NKS Volleybal en sinds 2015 penningmeester van diens juridisch
opvolger Stichting Volleybalsport Zuid.
2002 - heden: leraar gymles / recreatief volleybal
bij gymclub De Doorzetters.
1996 - 2014: mantelzorger van een alleenstaande
oudere.
2015 - heden: penningmeester van de Stichting
Goede Doelen.
Tijn van der Bruggen is een zeer bekwaam,
consciëntieus en sociaal bestuurder. Zijn inzet is
voorbeeldig en zijn verdiensten zijn
uitzonderlijk te noemen.
Donderdag 27 april Koningsdag.
Openen winkel Ton Maas en Marion.
Bijeenkomst op de parkeerplaats achter het anker 11:15 en 11:30 vertrek
richting ‘t Heuvelplein
Tussen 11:30 en 12:00 uur vendelgroet.
Officiële opening 13:00 uur.

Zaterdag 29 april vendelgroet Oude Raadhuis 14:30 uur
Bijeenkomst: 14:00 op de parkeerplaats achter het anker. Vertrek 14:15 uur richting het Oude raadshuis op het
Heuvelplein.
Zondag 30 april Laarbeekskoningschieten in Lieshout Gilde Sint Servatius.
Op schietaccommodatie van het Gilde Sint Servatius.
Bijeenkomst tussen 12:00 uur en 12:30 uur.
13:00 uur vertrek naar de pomp in Lieshout. Etc.

Woensdag 3 mei twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Donderdag 4 mei dodenherdenking,
Bijeenkomst +/- 18:15 uur bij brandweer /
gemeentehuis. Van daaruit naar de parkeerplaats
van het oude zwembad. Vertrek en verder verloop
volgen nog.
Woensdag 24 mei bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Andre van Nunen om 20:30 uur.

Zaterdag 27 mei opruimen en klaarzetten i.v.m. Donckse Wij-ing.
13:00 uur bij de leonarduskapel info en invulling zie draaiboek.

Donckse Wij-ing 2017
Feest van de Donckse Wij-ing, zondag 28 mei 2017.
Eucharistieviering in de open lucht aan de Goorloop.

Op zondagmorgen28 mei a.s. om 10.00 uur wordt een openluchtviering gehouden bij de
St..Leonarduskapel aan de Goorloop (hoek Kapelstraat-Lage Heesweg)
Dit jaar is het een Eucharistieviering, voorgegaan door Pastoor Jos Verbraeken en diaken/gildeheer
Franklin De Coninck. Het is een sfeervol samenzijn van gildebroeders, gildezusters, vrienden en
buurtgenoten, 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 giilde. 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’
Graag nodigen wij u van harte uit bij deze viering aanwezig te zijn.
Er is een mogelijkheid voor het opgeven van een misintentie, via ons e-mailadres:
Info@gildesintleonardus.nl of per telefoon 0492-463005
Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats breng dan zelf een klapstoel mee.
Gilde St. Leonardus Beek en Donk.

Zondag 28 mei Donckse Wijing.
Info en invulling zie draaiboek.
Opbouwen +/- 07:00 uur.
Aanvang gebedsdienst +/- 10:00 uur
opruimen na de gebedsdienst
Afgelast i.v.m. het slechte weer.

Zaterdag 3 juni receptie Sint Margaretha Aarle Rixtel van 15:00 tot 17:00 uur
Jan Rovers en Mario van den Elsen.
Geacht bestuur,
Het gilde Sint Margaretha uit Aarle-Rixtel
oftewel de “Rooi schut” , heeft het voornemen
om op zaterdag 3 juni a.s. weer haar jaarlijkse
gildedag te houden. Dit jaar met een wel heel bijzonder tintje, gezien Henk Althuizen, Jos
Biemans en Jack van Duuren 40 jaar lid zijn en Gerard van Ganzenwinkel, Ton Swinkels en
Martien Wich 50 jaar lid zijn van onze vereniging.
Van 15.00 uur tot 17.00 uur is er voor genodigden en overigen gelegenheid om de jubilarissen te
feliciteren in ons gildepaviljoen aan de Havenweg 6A.
Bij deze, nodigen wij een delegatie van uw gilde graag uit om hierbij aanwezig te zijn.

Fietste Mee 2017.
Fietste Mee voor het goede doel op de 2e Pinksterdag 5 juni
a.s.
Het is bijna weer zo ver. De route van de Fietste Meetocht
staat weer in de steigers en is samengesteld door het gilde St.
Leonardus en de Scouting Beek en Donk.
Graag nodigen wij u van harte uit aan deze gezellige
gezinsfietstocht deel te nemen. De fietstocht start weer bij de
blokhut van de Scouting aan de Ijsweg 1 (achter de vroegere basisschool De Raagten) en wordt om 11.00
uur geopend door wethouder Frans van Zeeland. Men kan daar starten van 11.00 tot 13.00 uur
Voor de Fietste Meetocht is een veilige route uitgezet van ongeveer 32 km met drie rustpunten. Bij elk
rustpunt wordt u iets lekkers aangeboden. De kosten hebben we erg laag gehouden t.w. € 3, per
deelnemer. Kinderen beneden 12 jaar mogen gratis meefietsen
Dit jaar zal ook de Mountain Bike-groep (ATB) meefietsen, maar zij
hebben wel een eigen route vastgesteld.
We gaan wandelen en fietsen om te genieten van de mooie natuur, maar
ook omdat bewegen nodig is voor onze gezondheid. Bovendien steunen we
hierbij een goed doel, want dit jaar is de opbrengst bestemd voor de
gezinnen in Laarbeek die onder de armoedegrens leven. Het bedrag zal via
het bestuur van Vierbinden worden besteed aan kerstpakketten, die rond
de jaarwisseling worden uitgereikt. Voor dit doel zullen we ook een loterij

houden. Loten kunnen bij de start en finish en bij de eerste controlepost worden gekocht. De prijs
bedraagt 50 cent per stuk. De trekking is nog op dezelfde dag, na de fietstocht om 16.00 uur bij de blokhut
van de Scouting ten overstaan van Wethouder Van Zeeland.
Wij hopen dat weer vele mensen uit heel Laarbeek en omgeving zullen deelnemen aan deze gezellige
fietstocht.
Stichting Goede Doelen Laarbeek.

Fietste mee 2017 (2)
28ste Fietste Mee: een familie- én MTB-tocht
Fietste Mee introduceert de Fietste MTB voor mountainbike-liefhebbers
Beek en Donk – Op Tweede Pinksterdag,
maandag 5 juni, organiseert Stichting Goede
Doelen Laarbeek de 28 ste Fietste Mee. Naast
de bekende gezinsfietstocht wordt er dit jaar,
op initiatief van Scouting Beek en Donk, een
speciale Fietste MTB uitgezet voor
mountainbike-liefhebbers. Dit jaar is de
opbrengst van het inschrijfgeld bestemd voor
minder bedeelde inwoners.
Beide fietstochten door Laarbeek zijn 35
kilometer lang en starten om 11.00 uur bij de
blokhut van Scouting Beek en Donk. De
familieroute voert over fietspaden &
landwegen en wordt verdeeld door drie posten
met drinken en wat lekkers voor de
deelnemers. De mountainbikeroute komt ook
langs twee van de posten en voert over
landwegen en uitdagende single-tracks. Het inschrijfgeld bedraagt 3,- per deelnemer en gaat naar het
goede doel. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis met hun ouders meefietsen.
Voor het goede doel
Sinds 2014 wordt de Fietste Mee door Stichting Goede Doelen Laarbeek georganiseerd. De stichting is
opgericht door het St. Leonardusgilde en Scouting Beek en Donk. Ieder jaar gaat de opbrengst van de
Fietste Mee naar een kleinschalig ontwikkelingsproject of een sociaal maatschappelijke instelling in
Laarbeek. In 2016 ging de opbrengst naar een pensionaat in Namibië, waar dekens zijn aangeschaft voor
kinderen die ver van school wonen.
Praktisch
Inschrijving vindt plaats op de dag zelf, voorafgaand aan de start. Hier ontvangen deelnemers de
familieroute een routeblad, de deelnemers van de MTB-route vinden de weg door middel van routepijlen.
Van deelnemers aan de ATB-route wordt verwacht te beschikken over fietservaring en een eigen
mountainbike. De familie- en ATB-route zullen elkaar op enkele locaties kruisen. Na afloop van de
fietstocht zijn de deelnemers uitgenodigd voor een drankje op het terras bij Scouting Beek en Donk.
Quick Facts
Datum : Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni 2017
Starttijd : 11.00 – 13.00 uur
Startlocatie :Scouting, IJsweg 1, Beek en Donk
Inschrijfgeld : € 3,- euro, contant betalen (< 12 jaar gratis)
De Fietste Mee is een gezellige fietstocht in en om Laarbeek voor gezinnen én dit jaar ook mountainbikeliefhebbers uit de omgeving. St. Leonardusgilde en Scouting Beek en Donk hopen ook dit jaar veel
enthousiaste fietsliefhebbers te ontvangen.
Fietste Mee?
Tekst : Suzanne van den Bergh Scouting Beek en Donk.

Maandag 5 juni 2e pinksterdag Fietste mee (leonardus gilde en Scouting)
Aanvang 11:00 uur bij de scouting, verder info volgt nog.

Fietste mee verslag Mooilaarbeek krant
Gezellige Fietste-Mee tocht met prachtig weer
Redacteur: Martin Prick Mooilaarbeekkrant
Fotograaf: Martin Prick
Beek en Donk - Voor de derde keer hield het
Leonardusgilde in samenwerking met de
scouting de bekende Fietste-Mee tocht op
tweede Pinksterdag. Op 2e Pinksterdag werd
er een nieuwe variant ten doop gehouden.
Kerst
Geert-Jan van Rixtel, hoofdman èn koning
van het gilde, benadrukt de sociale rol die het
gilde van oudsher altijd heeft gehad:
"Tegenwoordig zien de mensen het gilde vaak bij feestelijke gelegenheden en worden wij soms wel eens
aangeduid als een vereniging waarbij veel bier gedronken wordt en gildefeesten worden gehouden. We
willen als gilde terug naar de oorspronkelijke taak. Dat is het zorgen voor de mensen die minder te
besteden hebben. Vroeger had het gilde een stuk grond in beheer, waarop mais werd geteeld. De
opbrengst ging naar de mensen die het nodig hadden". Daarom zal ook het geld, dat vandaag wordt
opgehaald ten goede komen aan de mensen, die het nodig hebben. Samen met stichting ViERBINDEN is
gekozen voor het verzorgen van kerstpakketten voor deze groep.
MTB
Tijn Verbruggen, vendelier bij het gilde begint al in de zomer met het uitzetten van de tocht van het
volgende voorjaar. Als fervent fietser probeert hij elk jaar een andere tocht uit te zetten. Dat doet hij nu
voor de derde keer. "Langzamerhand begin ik het te leren", lacht hij, "in het begin plande ik een tocht
van 40 a 50 km met één stop. Dat is voor mij genoeg. Ik heb wat terug moeten schakelen om het fietsen
voor iedereen aantrekkelijk te maken. De tocht mag niet langer zijn dan 35 km en er zijn drie
rustmomenten. Ik probeer ieder jaar
enkele paadjes te vinden die onbekend
zijn en dus verrassend voor veel
mensen". Een nieuw onderdeel is de
mountainbike-tocht, die tegelijk van
start gaat met de toch voor gewone
fietsen. Het parkoers voor dit nieuwe
onderdeel komt voor rekening van een
scoutinggroep. Joris Coolen van de
scoutinggroep is erg blij met dit initiatief
van de oudste leeftijdsgroep van de Beek
en Donkse scouts. De 'plusscouts' zijn
nog niet zo lang geleden opgericht en
vormen een groep, die eigenlijk te oud
zijn voor de vereniging van Baden
Powell. Ze kunnen het leven als scout
niet missen en daarom is 'plusscouts'
opgericht, een onderdeel voor scouts van
24 jaar en ouder.

Geslaagd
Intussen is het erg druk bij de blokhut aan de IJsweg. Mensen krijgen voor hun inschrijfgeld een bewijs
van deelname voor op de fiets en natuurlijk een routebeschrijving. De route voert vanuit Laarbeek naar
Stiphout, Nuenen en de stad van Gerwen om daarna weer te eindigen bij het uitgangspunt. De posten
worden bemand door vrijwilligers en door naburige gildes, die hun terrein openstellen. Martin Philipsen
staat samen met zijn vrouw bij post drie. Hij voorziet deelnemers van fris drinken, spekjes en
overheerlijke 'tasty-tom'-tomaten in de bekende rode, maar ook de overheerlijke gele variant. Het
prachtige weer zorgt voor een uitgelaten stemming. Eén van de jongste deelnemers is Niels van Berlo van
8 jaar. Samen met vader, moeder en zus Anne fiets hij de tocht zonder problemen uit. "Nog helemaal niet
moe", vertelt hij. Piet Rooijakkers uit Beek en Donk, 84 jaar en onlangs zestig jaar getrouwd, fietst de
tocht samen met zijn vrouw Rie. Op een bankje bij het eerste rustpunt genieten ze van de zon. Ook voor
hen is de tocht goed te doen. "Maar de leeftijd begint mee te spelen", lacht Piet. Op het eindpunt van de
tocht wordt onder het genot van een drankje en de diverse hapjes die worden verzorgd door de
scoutinggroepen Rowan, Sherpa en Pivo, is het gezellig druk. De MTB-ers staan bij elkaar de route te
evalueren. Er wordt nagepraat over een geslaagde en vooral gezellige tocht voor beide groepen. Tijn van
der Bruggen vertelt dat de tocht volgend jaar waarschijnlijk de grenzen van Laarbeek volgt. "We laten de
mensen dan zien, waarom Laarbeek de 'Entente Florale' heeft gewonnen!"
Tekst : Martin Prick Mooilaarbeekkrant.
Woensdag 8 juni twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ‘t Wipke om 20:30 uur.
Zaterdag 10 ?? 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.
Zondag 11 juni Gildefeest Someren.
Trommen groepen klasse A eersteprijs. Andre van Nunen. Geert-Jan van Rixtel Bzn en Fzn
Geert-Jan Bzn eersteprijs trommen klasse U individueel.

Gildefeest Gittelde vrijdag 16 juni t/m zondag 18 juni
Delegatie : Geert-Jan Bzn & Irma Tijn & Ria, Jan & Lenie..

Gildefeest Gittelde 16 - 18 Juni 2017
Delegatie Sint Leonardus Gilde bezoekt schuttersgilde in Duitsland.
Een kleine delegatie van het Sint Leonardus Gilde heeft
van 16 t/m 18 juni het 525 jarig bestaand van
Schützengesellschaft Gittelde in de Harz opgeluisterd. De
broederschappen houden al meer dan 35 jaar onderlinge
uitwisselingen. Voorafgegaan door de muziekkapel
Bruckhäusl uit Tirol / Oostenrijk met daarachter de
Schützen koningen van Gittelde, alle plaatselijke
verenigingen en genodigden ging de stoet op vrijdag
namiddag naar het sportpark. Daar was de plechtige
opening van het jubileum weekend waarbij ook de
overleden broeders werden herdacht. Zaterdag morgen
vroeg was er een muzikale optocht door het dorp om
iedereen te wekken. Na het ontbijt was er op het dorpsplein een prachtig concert door muziekkapel
Bruckhäusl. ’s-Middags was de feestelijke optocht door het dorp welke weer eindigde in de feesttent. Wij
liepen als koning, piekendrager en vendelier samen met onze gildezusters ook mee in de stoet. Op zondag
morgen was in de feesttent een gebedsdienst welke ook weer op passende wijze opgeluisterd werd door de
Tiroler muziekkapel. Er werden diverse passende liederen gezongen. Het lied op de melodie van het
bekende Duiste lied “ Seemann, deine heimat “ en “ Halleluja “van Leonard Cohen maakten veel indruk,

mede doordat allen meezongen. Alle avonden was er in de feesttent gezellige muziek tot in de late uurtjes.
Daarbij werden de jarenlange contacten met wederzijdse bekenden weer aangehaald. Naast het gilde heeft
ook de Beek en Donkse brandweer in Gittelde nog enige contacten uit het verleden. De gilde broeders
Geert-Jan van Rixtel, Jan Rooijakkers en Tijn van der Bruggen kijken te samen met hun echtgenoten
terug op een gezellig en geslaagd weekend.
Tekst Tijn van der Bruggen

Woensdag 28 juni bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Geert-Jan Bzn 20:30 uur.
Zaterdag 1 juli bestuur barbecue, bestuur, ereleden en de gildezusters.
Bij Jan Huijbers aanvang 14:00 uur, einde onbekend.
Aanwezig Jan en Maria Huijbers, Toon en Tilly de Groot, Jan en Annie Rovers, Andre en Henriette
van Nunen, Geert-Jan en Dorothe van Rixtel, Harrie en Sjeane van Dijk en Geert-Jan en Irma van
Rixtel.

Woensdag 5 juli twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.

Zondag 90 juli Feestje Geert-Jan Bzn en Fzn 40 jaar en Andre 25 jaar Gildebroeder van het Gilde Sint
Leonardus. Locatie Schietterrein ’t Wipke.

Dinsdag 25 juli evaluatie vergadering Laarbeekskoningschieten.
Gilde Sint Servatius Jan Rovers en Andre van Nunen.
Woensdag 26 juli bestuursvergadering. Vakantie ?? Is komen te vervallen.
Bijeenkomst bij Geert-Jan Fzn om 20:30 uur.
Woensdag 2 augustus vakantie bijeenkomst.
Op schietterrein ’t Wipke.
All-in € 5,- p.p. Aanvang 20:00 uur.

Zondag 27 augustus eucharistie viering pater Eustachius.
Aanvang eucharistieviering 11:00 uur.
Bijeenkomst 10:30 uur op het Heuvelplein.
Woensdag 30 augustus bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Jan Rovers om 20:30 uur.
Zondag 3 september Landjuweel Soest.
We gaan gezamenlijk, Het onze lieve vrouw gilde Gilde Sint Servatius en gilde Sint Leonardus met de
bus.
08:30 uur
:Vertrek Aarle Rixtel
08:45 uur
:Vertrek Lieshout
09:00 uur
: Vertrek Beek en Donk bij het Gemeentehuis
10:45 uur
: Aankomst Soest
“19:00 uur” na de prijs uitreiking:Vertrek Soest naar huis.

Han Konings: eerste en derde prijs op het landjuweel Soest.
Zondag 3 september jl. heeft het Gilde St. Leonardus met een twintigtal
gildebroeders en gildezusters deel genomen aan het Landjuweel Soest.
Een landjuweel, dat om de zeven jaar plaats vindt, is een federatieve
gildedag van een grootsere opzet dan de reguliere gildefeesten. Het is een
evenement van ontmoeten, verbroedering en gezelligheid. Er vinden
allerlei
activiteiten plaats op het gebied van onder meer sport, folklore en muziek.
Het landjuweel Soest werd georganiseerd door het Groot Gaesbeeker
Gilde, ook wel het St. Agathagilde genoemd. De feestelijkheden begonnen
al op 19 augustus met als hoogtepunt de gildedag op 3 september jl.. In
totaal namen 123 gilden deel aan dit landjuweel. Na enkele toespraken
volgde de massale opmars. Een kleurig gezicht voor de duizenden
toeschouwers, waaronder ook Kardinaal Eik.
Na de officiële opening vertrokken de gildebroeders en gildezuster in een optocht door Soest met zijn prachtig
natuurschoon.. Onze standaard-rijder Han Konings maakte voor ons gilde de weg vrij met zijn Friese ruin
Timen, waarmee hij de eerste prijs behaalde in de optocht en bij de wedstrijd ringsteken de derde prijs. Han, wij
zijn erg trots op jou en wij willen je van harte feliciteren met het behalen van deze twee prijzen.
Na de prijsuitreiking werd onder het genot van een biertje nog gezellig nagepraat in de mooie feesttent. En om
acht uur vertrokken we, goed voldaan, met de bus naar Beek en Donk
Gilde St Leonardus Beek en Donk.

Woensdag 6 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 7 september opruimen en opbouwen op ’t Wipke i.v.m. de kermis.
Wie: iedereen die tijd heeft, tijdstip 19:00 uur. .

Aankondiging kermis 2017
Gilde St. Leonardus viert kermis
De Beek en Donkse Kermis komt er weer aan.
Zowel jong als oud kan zich uitleven op de
verschillende attracties op het Piet van
Thielplein. Maar ook het Gilde St. Leonardus
heeft op kermiszaterdag 9 september een mooi
programma op het schietterrein ’t Wipke. Het
wordt beslist een heel spannende middag. Wie
wordt de nieuwe koning van het gilde??? Of
schieten we deze keer ook voor een keizer?
Die mogelijkheid zit er dit jaar dik in, want
twee gildebroeders staan hiervoor op de
nominatie Jan Huijbers is vier keer koning
geweest en Geert-Jan van Rixtel (Bzn) heeft
zich twee keer achtereenvolgens tot koning
geschoten. Als een van deze twee gildebroeders de vogel naar beneden haalt, wordt hij nu koning en zal
hij in het lopende koningsjaar tot keizer (voor het leven) gekroond worden.
Na de installatie van de nieuwe koning vindt het prijzen- en het zilverenkruisenschieten plaats. Loten
kunnen hiervoor nog worden gekocht totdat het schieten begint. .En dan wordt het weer erg spannend:
wie wordt de nieuwe kermiskoning of kermiskoningin???
Ook voor de jeugd onder de 18 is er de mogelijkheid om te schieten met een luchtgeweer.
Kom op zaterdagmiddag met z’n allen naar het Wipke om getuige te zijn van de uitslag van de diverse
wedstrijden.
U bent van harte welkom vanaf 13.00 uur.
Programma van het gilde Sint Leonardus zaterdag 9 september
Ochtendprogramma Gilde Sint leonardus.
Bijeenkomst gildebroeders op het schietterrein ’t Wipke.
Ophalen afgaande koning, Geert-jan van Rixtel Bzn.
 Vendelgroet.
 Koffie en een borrel.
 Bezoek aan de Leonarduskapel.
13.00 uur: ontvangst van de gasten op ’t Wipke. Er is dan nog een
mogelijkheid voor het kopen van puist- en kruisloten.
13:15 uur Aanvang koningsschieten gilde Sint Leonardus.

Als de vogel gevallen is wordt de nieuwe
Koning geïnstalleerd. +/- 15.30 uur: Jeugdgeweerschieten
met luchtbuks. xx – 17 jaar.
+/- 15.30 uur: puistschieten.
16.00 uur: koningskruisen schieten. Kruisloten moeten voor
15.30 uur gekocht zijn.
18.00 uur: kermiskoning(in) schieten. Iedereen vanaf 18 jaar
mag hieraan meedoen.
Gilde St. Leonardus Beek en Donk

Programma van het gilde Sint Leonardus zaterdag 10 september 2017.
Zaterdag 9 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 9 september 2017.
Ophalen Kermiskoning Dennis van Ham door een aantal gildebroeders (Vendelen) ??
 09:30 uur bijeenkomst op ’t Wipke
 Ophalen van de kermiskoning Dennis van Ham zoals beloofd, delegatie.
 09:45 uur vertrek naar de afgaande koning G-J Bzn .
 Bij aankomst bij de afgaande koning, vendelgroet en ontvangst.
 +/- 11:15 uur vertrek bij afgaande koning. Geert-Jan Bzn.
 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!?

Mario van den Elsen voor de derde keer Koning van het Gilde St. Leonardus.
Zaterdag jl. 9 september 2017 was het weer een spannende dag voor het Gilde St. Leonardus Beek en
Donk.
’s Morgens om 9 uur vertrokken we al naar onze
afgaande koning Geert-Jan van Rixtel( Bzn), gevolgd
door een gebedsdienst in onze Leonarduskapel aan
de Goorloop. In zijn overweging benadrukte onze
Gildeheer dat we geen zorgen moeten maken over
ons lichamelijk welzijn, maar ons meer moeten
richten op ons geestelijk welzijn en het welzijn van
de hulpbehoevenden in onze samenleving.

Terug op schietterrein ’t Wipke, hadden onze
gildezusters alles weer klaar staan om samen met hen en enkele genodigden te genieten van een heerlijke
maaltijd, bestaande uit erwtensoep met broodjes.
Om 13.30 uur startte het officiële programma met
de wijding van de vogel en een drievoudige
rondgang om de koningsvogel. Gildeheer Franklin
De Coninck, burgemeester Frank v.d. Meijden en de
afgaande koning losten de eerste schoten, gevolgd
door alle gildebroeders op volgorde van leeftijd.
Hierna werd de strijd aangebonden door een tiental
gildebroeders. Al heel gauw, na het zestigste schot,
werd het laatste stukje van de vogel neergehaald
door onze gildecommandant Mario van den Elsen,

die voor de derde keer de koningsketting kreeg omgehangen. Mario, van harte proficiat en wij wensen jou
weer een heel gezellig koningsjaar toe.
Direct na de installatie van de nieuwe koning begon het prijsschieten. De 15 levensmiddelenpakketten
vielen op de volgende nummers:
258 407 544 800 805 822 919 1020 1045 1224 1402 1435 1624 1688 1762.
Voor zover de prijzen niet persoonlijk zijn bezorgd, kunnen die worden afgehaald bij Jan Rovers,
Margrietstr.5 te Beek en Donk, tel. 0492-463005.
Bij het kruisschieten wisten de volgende personen een zilveren kruis te bemachtigen: Erwin van der
Bruggen, Piet Rovers en Willy v.d. Heijden.
De jeugd kermiskoning werd Kian van Berlo en de medaille werd toegekend aan Lars van Ham. Alle
prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
Toen begon de laatste activiteit: het schieten van
de kermiskoning(in). Het werd erg spannend en
Ine van Dinteren schoot het laatste stukje van
de vogel er af en mag zich het hele gildejaar
kermis- koningin van het St. Leonardusgilde
noemen. De nieuwe koning hing haar de rode
sjerp om en zij ontving van de voorzitter de
symbolische handboeien van Leonardus. Verder
nodigde hij haar uit het hele gildejaar bij alle
belangrijke activiteiten aanwezig te zijn.
Ine, wij vinden het geweldig dat jij een jaar lang
onze kermiskoningin bent. Jij was al erg
betrokken bij het gilde maar dat wordt nu nog
eens extra bevestigd. Van harte proficiat en wij
hopen dat je erg zult genieten van deze titel.
Gilde St. Leonardus Beek en Donk.
Zondag 10 september opruimen op ‘t Wipke.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 10:00 uur.
Maandag 11 september kermis.
14:00 uur bezoek aan het gilde Sint Antonius, koningschieten. (Vrijblijvend).
Zaterdag 16 september receptie Sint lambertus Someren=Eind.
50 Jaar Gildebroeder Jantje Verheijen.
Jan Rovers, Jan Huijbers en Mario van den Elsen.
Zondag 17 september receptie huldiging oud koningen van het Gilde Sint Antonius
op schietterrein ’t Wipke.
Jan Rovers Antoon de groot en Frans Verhoeven.
Zondag 17 september Federatie wedstrijden VTBS vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden.
Sint Jorisgilde Stratum Eindhoven

Federatie Wedstrijden 2017

Han Konings federatiekampioen standaardrijden.
Op zondag 17 september jl. vonden de
federatiekampioenschappen plaats. Dit jaar werd
het georganiseerd door het Gilde Sint Joris
Stratum, Eindhoven. Hier strijden de beste uit de 6
kringen van de Noord-Brabantse Federatie om de
titel Federatiekampioen. Het betreft de onderdelen
Vendelen, Trommen, Bazuinblazen en
Standaardrijden.
Han Konings, gildebroeder van het Gilde Sint
Leonardus, deed mee aan het onderdeel
standaardrijden en als nevenactiviteit aan de
wedstrijd Ringsteken. Han behaalde met zijn paard
Timen de 1e prijs met het standaardrijden en de 2e
prijs bij het ringsteken. Een fantastische prestatie.

Tijdens het Landjuweel in Soest op 3 september jl. wist Han ook
al de eerste prijs te bemachtigen in de optocht en de derde prijs
bij ringsteken. Of hij het van zijn vader heeft, weten we niet, maar
Han is voor ons gilde een heel belangrijke aanwinst.
Zondag 24 september schietwedstrijd Beek en Donk
Kringwedstrijd geweerschieten Beek en Donk
Op een zeer mooie na zomerdag werd afgelopen zondag weer een kring wedstrijd geweerschieten verschoten.
Op schietterrein “t Wipke was het zoals gewoonlijk weer goed vertoeven.
22 schutters bonden de strijd met elkaar aan en dat resulteerde in een mooi Laarbeeks resultaat.
Bij het onderdeel kampioen werd Gerard v.d. Linden 1e en Henk van der Velden 2e.
Henk van der Velden wist ook de 1e plaats te behalen bij de erekampioen.
Op het onderdeel personeel gingen er 2 prijzen naar de Laarbeeks schutters en dat was Gerard van der Linden op
de 5e plaats en Gerard Maas op de 1e plaats. Gerard Maas heeft zich door zijn eerste plaats ook meteen geplaatst
voor de kringkampioenschappen die as zondag plaats zullen vinden.
Op het onderdeel vrije hand wist Annie Rovers de 4e plaats te bemachtigen, Geert-Jan van Rixtel de 5e plaats en
Mario van den Elsen (koning van de rooi schut in Beek en Donk) de 6 e plaats.
Bij de bejaarden werd Jan Rovers 1e en Henk van der Velden 2e.
Verder gingen er puistprijzen naar: Cees Huybrechts en Huub van den Bergh.
Woensdag 27 september bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Jan Rovers om 20:30 uur.
Zondag 01 oktober kringkampioenschappen Brabantswipschieten
Organisatie Someren.
Woensdag 4 oktober twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.

Zondag 8 oktober:
Ochtend delegatie naar Michaelkerk i.v.m. vrijwilligers parochie.
Delegatie bijeenkomst op het heuvelplein 09:10 uur.
Middag 20 jaar Laarbeek info volgt. Bijeenkomst 12:45 uur bij de brandweerkazerne.

Zaterdag 14 oktober hoofdliedendag in Hertogen Bosch.
Jan Rovers,Mario van de Elsen en Geert-Jan van Rixtel Bzn.

Zaterdag 21 oktober najaarsvergadering kring Peelland gilde
Te Someren, aanvang 19:00 uur. Jan Rovers, Jan Huijbers en Geert-Jan Fzn, Bzn.
Woensdag 25 oktober bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Harrie van Dijk? om 20:30 uur. Gewisseld met Mario.
En verplaatst naar disndag 24 oktober.
Zondag 29 oktober Rabo bank club actie.
Bekendmaking bedrag Rabo bank club actie op het Piet van Thielplein om 10:30 uur.
Zondag 29 oktober RABO sponsor dag uitreiking cheque voor het Gilde Sint Leonardus en de Stichting
Goede doelen laarbeek (Fietste mee).

Woensdag 1 november twee maandelijkse vergadering.
Bijeenkomst op ‘t Wipke 20:30 uur.
Zaterdag 04 november is de afsluitingswedstrijd voor de zaterdag competitie.
Aanvang 13:00 uur locatie Schietterrein ’t Wipke Beek en Donk.

Leonardusviering 5 nov
2017
Eucharistieviering Patroonsfeest St.
Leonardus 5 november 2017 11:00 uur in de
H.Michaëlkerk in Beek.
Het gilde St. Leonardus viert met de
parochiegemeenschap van Beek en Donk op

zondag 5 november 2017 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 organiste 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 maandag 6 november 2017.
Deze dag begint met een gebedsdienst in onze leonardus kapel aan de Goorloop. Achtereenvolgens zullen
wij een vendelgroet brengen bij het De Nieuwe Werf en bij het gemeenthuis voor B&W. Een verslag
hiervan zult u kunnen lezen in de mooilaarbeek krant van volgende week.
Gilde Sint Leonardus
Zondag 5 november Leonardus mis.
Leonardus mis in de Michaelkerk om 11:00 uur.
Bijeenkomst op het Heuvelplein om 10:30 uur.
Vertrek naar de Michaelkerk: 10.50 uur.
Maandag 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 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 basis school.
10.30 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.
12.15 uur (Vendelgroet voor onze Gastheer en Gastvrouw,
12:30 uur Brabantse Koffietafel. Daarna gezellig samen zijn.
Organisatie middagprogramma in handen van Geert-jan Bzn..
13:30 uitreiking cheque Fietste mee.
14:00 vertrek middag programma Seimei SIEMEI MUSEUM INDUST RIEEL ERFGOED
http://www.chvnoordkade.nl/gevestigd-op-noordkade-veghel/siemei
18.30 uur Worden de Gildebroeders en Gildezusters verwacht bij ’t Huukske. t
avondprogramma nog te bepalen..

Patroon dag 2017
Verslag viering patroonsfeest van St. Leonardus 6 november 2017
Het patroonsfeest van St.Leronardus werd ingezet op zondag 5 november
2017 met een feestelijke Eucharistieviering voor de hele
parochiegemeenschap, voorgegaan door Pastoor Jos Verbraeken en
Gilde/pastor Franklin De Coninck. In zijn overweging benadrukte
Franklin dat we in onze hectische
tijd dienaar moeten zijn voor onze
medemens, met het accent op
vriendelijkheid, geduld en
meelevend, vooral voor de
vluchtelingen en vreemdelingen.
De echte feestdag was echter op maandag 6 november, de dag dat
het Gilde St.Leonardus haar teerdag vierde. Traditiegetrouw

brachten we na de gebedsdienst, die in het teken stond van God,
bron van licht, een vendelgroet aan Ties van de Velden
en gildepastor, aan de leerlingen van Basisschool De Raagten,
aan de bewoners van de Nieuwe Werf, aan het gemeentebestuur
en ten slotte aan onze gastheer en gastvrouw Jos en Cobi van der
Kamp. De Brabantse koffietafel liet ons goed smaken. Na de
lunch werd een cheque aangeboden aan Stichting Super Sociaal
Laarbeek (zie elders in deze krant). Hierna reden we naar Veghel
voor een excursie naar het museum van de stichting
Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei). Het museum met zijn
schat van voorwerpen en machines bood ons een kijkje in het
regionale technische en agrarische bedrijfsleven van de
Brabantse Meierij. Veel authentieke voorwerpen brengen de geschiedenis in beeld. Informatie over
voertuigen, machines en voorwerpen doen het verleden herleven.
Om 19.00 uur waren we met alle gildezusters weer present voor een diner in buffetvorm. Tijdens dit diner
werd Hans Claes een bos bloemen aangeboden voor de
heerlijke maaltijd, die hij had samengesteld en werd
Tonny van de Graft geïnstalleerd als gildebroeder. Hierna
bood koning Mario van den Elsen zijn nieuwe schild aan
en toen was het Jan Rovers die de drie tamboers ging
toespreken.
Geert-Jan van Rixtel(Bzn) en Geert-Jan van Rixtel (Fr.zn)
hadden enkele maanden terug al hun 40 jarig
lidmaatschap gevierd en André van Nunen was 25 jaar bij
de Schut. In een gloedvolle toespraak memoreerde Jan de
vele verdiensten van de drie tamboers, waarna aan hen
een mooi speldje werd overhandigd en de dames werden
vereerd met een bos bloemen.
Zo was deze teerdag weer positief verlopen en tegen de
klok van twaalf ging iedereen erg voldaan naar huis met
dank aan de mensen die deze dag hadden georganiseerd.
Jan Rovers secretaris had voor de drie jubilerende tamboers een verhaal gemaakt met allerlei anekdotes
van de afgelopen jaren.
Gilde St. Leonardus Beek en Donk.

Cheque stichting goede doelen 2017
Overdracht netto opbrengst Fietste Mee aan
Super Sociaal Laarbeek.
Direct na de lunch op de teerdag van het
Gilde St Leonardus 6 november 2017 hebben
wij als stichting Goede Doelen Laarbeek de
netto opbrengst van € 750,- aangeboden aan
de Stichting “De rijdende Super Sociaal
Laarbeek”. Bij die overdracht waren naast
de bestuursleden van het gilde ook het
bestuurslid van de Scouting (Joris Coolen
), mede bestuurslid Jos van der Kamp en
namens bestuur Vierbinden (Henri
Bouwmans) aanwezig.
Zoals reeds eerder in deze krant is vermeld
kunnen gezinnen , families, maar ook
individuen met een minimum aan inkomsten
terecht bij de rijdende winkel. Deze winkel doet elke donderdag op gezette tijden alle kernen van
Laarbeek aan.

In de rijdende voorziening bevinden zich “aanvullende” voedingsproducten, die deelnemers naar eigen
keuze kunnen kopen. Ze betalen hiervoor niet de vaste prijs, maar gerelateerd aan hun inkomen een eigen
bijdrage met een korting van 50-100% op de normale prijs.
De rijdende winkel is gerealiseerd door een gezamenlijke inzet van Super Sociaal Helmond, gemeente
Laarbeek, Rotary Gemert-Laarbeek, Vierbinden, de Rabobank, de Dorpsraden van Laarbeek
en deskundige vrijwilligers.
In een eerder verschenen artikel in deze krant heeft de Stichting Goede Doelen Laarbeek besloten om de
netto opbrengst van de Fietste Mee 2017 te bestemmen voor gezinnen onder de armoedegrens en in de
vorm van een kerstpakket aan hen te overhandigen. Wij hebben gemeend dit niet beter te kunnen doen
dan een bedrag van € 750,- aan de Stichting “De Rijdende Super Sociaal Laarbeek” beschikbaar te
stellen. Zij zorgen er dan voor dat de kerstpakketten op de juiste plaats terecht komen. Net voor de kerst
worden de geschonken artikelen verwerkt in kerstpakketten, die in samenwerking met Vierbinden aan
minderheden in Laarbeek worden uitgedeeld.
Stichting Goede Doelen Laarbeek.

Donderdag 16 november Hoofdlieden bijeenkomst 19:00 uur te Someren.
Geert-Jan van Rixtel Bzn en Han Konings,
Maandag 27 november.
Jaarvergadering KNTS te Oirschot. Jan Rovers.

Zondag 26 november openkerkendag in de Michaelkerk.
Tijn Cees Jan Huibers en Geert-Jan Bzn.

Woensdag 29 november bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Harrie van Dijk (gewisseld met Mario) om 20:30 uur.

Woensdag 6 december twee maandelijkse bijeenkomst.
Bijeenkomst op ’t Wipke om 20:30 uur.
Op deze avond hebben we een discussie gehad betreffende het gilde in de toekomst.
Er werden een 15 tal vragen gesteld hoe de gildebroeders dachten over het voortbestaan van de gilde in de 21ste
eeuw.

Zaterdag 9 december ophangen kerstverlichting kapel.
Mario, Andre, Jan Rovers Harrie Theo Geert-Jan Bzn.

Zaterdag 16 september Feestje Jan en Lenie Rooijakkers met de FUT

Woensdag 27 december bestuursvergadering.
Bijeenkomst bij Jan Huijbers om 20:30 uur.

Kerstkaart 2017

Fijne Feestdagen en de beste wensen voor 2018.

Gildebroeders van het Gilde Sint leonardus Donck.
Cees Huijbregts, Theo Vermeulen, Jan Huijbers, Franklin De Coninck, Tonny van de Graft , Piet Rovers,
Antoon de Groot, Frans Verhoeven, Huub van de Heuvel, Tijn van der Bruggen, Jan Rovers, Mario van den
Elsen, Willie van der Heijden, Harrie van Dijk, Jan Rooijakkers, Andre van Nunen, Hans Claas , Geert-Jan
van Rixtel [Bzn], John Verhoeven, Ruud Vermeulen, Geert-Jan van Rixtel [Fzn], Han Konings, Leon de
Louw.

