Jaarverslag 2000 gilde St. Joris & St. Catharina
20 februari:

Deelname aan tentoonstelling georganiseerd door heemkundevereniging Den
Hogert.

20 maart:

Algemene ledenvergadering Gildenkring Dommelgroep te Liempde. Een
afvaardiging van het bestuur is hier aanwezig.

5 april:

Algemene ledenvergadering in gildenhuis “de Schuif”. Hans van der Schoot
wordt gekozen tot nieuwe hoofdman. (zie verder notulen).

25 april:

Bêravond (St. Jorisviering). Deze avond heeft een extra feestelijk tintje.
Begonnen wordt met een heilige Mis om 19.00 uur. Aansluitend wordt in ons
gildenhuis aan Johan van Breugel, Jo van der Leest en Wim van der Leest een
kringonderscheiding in zilver met vuurslag en aan Kees Maas een
kringonderscheiding in zilver uitgereikt door de hoofdman van Kring
Maasland. Er volgt een korte receptie, waarbij de kinderen en ouders van de
jubilarissen, het hoofdbestuur van Kring Maasland en afgevaardigden van de
gilden uit Dommelgroep, aanwezig zijn.
Johan van der Schoot wordt geïnstalleerd als nieuwe “jonge” Deken als
vervanger voor de periodiek aftredende Robert van der Linde. Jo Geerts was
reeds op de algemene ledenvergadering herkozen als Oude Deken voor de
komende 2 jaar (dwz tot gekozen Oude Deken). Jo van der Leest biedt, na 28
jaar de functie van hoofdman te hebben vervult, het gilde een zilveren schild
aan.

28 april:

Vendelgroet gebracht aan Jo en Marie Geerts wegens 40 jaar huwelijk. Een
zilveren schild wordt door Jo Geerts aan het gilde aangeboden. Aansluitend is
het gilde een vendelgroet gaan brengen aan Marinus van der Linde, wegens het
ontvangen, reeds eerder deze dag, van een Koninklijke onderscheiding.

29 april:

Opluisteren Koninginnedag middels een vendelgroet, gebracht voor dorpshuis
“de Kei”. Aansluitend heeft het gilde een vendelgroet gebracht aan Cornelia
van Kempen van Eindhoven (Kerkeind), wegens het aanbieden van een
herinneringsschild aan het gilde uit piëteit voor haar vader, Francis van
Eindhoven, keizer van ons gilde tussen 1911 – 1932.

30 april:

Afkampen onderlinge competitie Kruisboogschieten op Wip van Gildenkring
Dommelgroep, seizoen 1999/2000, in Liempde. Bij de heren wordt gewonnen
door Wilfred van der Leest gevolg door Martien van de Loo, bij de heren 55+
wordt Wim van der Leest eerste, bij de Dames wint Manita van der Leest.
Tevens wordt ons gilde 1e met het Viertal.

5 mei:

Opluistering bevrijdingsfeest middels een vendelgroet, gebracht voor dorpshuis
“de Kei”.

7 mei:

1e ronde onderlinge schietwedstrijd.

13 mei:

Opluisteren heilige Mis in de St. Jan in Den Bosch, samen met ons
zustergilde, ter ere van Maria (Meimaandviering).

20 mei:

Deelname aan Open Podium in Den Dungen, wegens het 100-jarig
jubileum van Rabobank Sint- Michielsgestel. De 5 gilden uit gemeente SintMichielsgestel brengen een gezamenlijke vendelgroet.

21 mei:

Kringdag Maasland in Elshout. De volgende prijzen worden behaald:
2e prijs (heerboer) jeu de boules, 1e prijs gildetrom klasse e: Willy Schellekens,
1e prijs Kruisboog op wip jeugd 15 t/m 17 jaar: Manita van der Leest.

28 mei:

1e NBFS-kampioenschap Kruisboogschieten op Wip te Gemonde.
Gilde St. Joris & St. Catharina beleefde de primeur voor wat betreft het
organiseren van het eerste federatieve kampioenschap Kruisboogschieten op
Wip. Wat een prachtige lentedag moest worden, is in heel Nederland
uitgelopen op een stormachtige dag; veel regen, matige temperatuur en
ongelooflijk veel wind. Desondanks is de opkomst redelijk en kunnen we zeker
spreken van een geslaagde dag. 2 kampioensprijzen bleven uiteindelijk in
Gemonde.
Het kops, bestaande uit Wilfred, Wim en Johnny van der Leest en Martien van
de Loo, wordt Korpskampioen NBFS. Het viertal, bestaande uit Johan van
Breugel, Manita en Marcel van der Leest en Joris Schellekens wordt
Viertalkampioen NBFS. Daarnaast eindigt Wilfred in het individuele
klassement op de 2e plaats.

12 juni:

Deelname aan de jaarmarkt in Gemonde met een stand voor verkoop van
hamburgers.

9 juli:

2e ronde onderlinge schietwedstrijd.

20 augustus: Deelname gildedag te Knegsel, waar we als gastgilde aan deelnemen. Ons gilde
eindigt op de derde plaats bij het onderdeel viertal geweerschieten en op de
tweede plaats bij het onderdeel viertal kruisboogschieten.
27 augustus: 3e ronde onderlinge schietwedstrijd.
3 september: Deelname door een viertal gildenbroeders aan het NBFS-toernooi
geweerschieten in Beek en Donk.
10 september: Gildendag Kring Dommelgroep in Liempde, waar voor de derde maal
achtereen het Rabo-wisselschild wordt gewonnen, wegens algemeen winnaar
van de kringdag. Het wisselschild is nu definitief in het bezit gekomen van ons
gilde. Overig behaalde zilverprijzen: 1e prijs trommen senioren door Willy
Schellekens, 1e prijs personeel geweer door Wilfred van der Leest, 2e prijs
personeel kruisboog door Martien van de Loo, 1e prijs viertal geweer, 1e prijs
viertal kruisboog.

17 september: Opluisteren heilige Mis i.v.m. St. Lambertusviering. Aansluitend werd een
vendelgroet gebracht in de pastorietuin, waarbij het vendelgebed door de
hoofdman werd voorgelezen. Een nieuw hoofdmanschild wordt door familie
Van der Schoot aangeboden aan het gilde. Marinus en Hein van der Schoot
reiken het schild uit aan onze hoofdman Hans van der Schoot.
20 september: 1e bijeenkomst gilden Gemeente St. Michielsgestel. Een afvaardiging van het
bestuur is hier aanwezig.
1 oktober:

4e en tevens laatste ronde onderlinge schietwedstrijd. Martien van de Loo weet
beslag te leggen op de 1e plaats, gevolgd door Joris Schellekens, Wim van der
Leest en Henri van der Schoot. Als beste dame eindigt in het klassement
Marissa van de Loo, gevolgd door Manita van der Leest. De prijsuitreiking
vindt aansluitend plaats bij Jos en Miet Geerts.

3 oktober:

Vendelgroet gebracht aan Ronald Jansen, woonachtend in het twijnmeer, die
met het Nederlands hockeyteam goud heeft gewonnen op de Olympische
Spelen.

8 oktober:

Afkampen onderlinge competitie geweerschieten van Gildenkring
Dommelgroep, seizoen 1999/2000, in Vught. Bij de heren werd gewonnen
door Martien van de Loo, bij de heren 55+ werd Wim van der Leest tweede en
wist Harrie Geerts, met zijn 78 jaar de oudste schutter, zich nog als 8e te
plaatsen. Tevens eindigt ons gilde op de eerste plaats met het Viertal.

10 oktober:

Kermisprijsschieten. Na het afkampen kon Joris Schellekens zich winnaar
noemen. Truus van der Schoot eindigt in het klassement als beste dame.

14 oktober:

Hoofdliedendag in Den Bosch. Een viertal gildenbroeders is hier aanwezig
geweest.

5 november: Opluisteren heilige Mis i.v.m. Allerzielen/Allerheiligen.
17 november: Algemene ledenvergadering Kring Maasland te Vught. Een afvaardiging van
het bestuur is hier aanwezig.
27 november: Extra ledenvergadering Gildenkring Dommelgroep te Liempde. Een
afvaardiging van het bestuur is hierbij aanwezig geweest.
20 december: Extra ledenvergadering gilde St. Joris & St. Catharina
M.i.v. 23 oktober zijn Dirk Geerts, Johan en Henry van der Schoot, Johnny van der Leest en
Jessi Daams begonnen met het beoefenen van het vendelen, onder leiding van Wim en Marcel
van der Leest in sportzaal “de Viersprong”
Daarnaast hebben er het gehele jaar door diverse onderlinge Jeu de Boules avonden
plaatsgevonden bij ons gildenhuis en zijn er diverse recepties bezocht.

