Jaarverslag 2001 gilde St. Joris & St. Catharina
7 februari:

Bijeenkomst in gildenhuis “De Schuif” met als onderwerp “Aftrap gildendag
2002”

4 maart:

Open dag (tentoonstelling) in gildenhuis “De Schuif”.
Tevens zijn “oud” gildenbroeders uitgenodigd voor een hernieuwde
kennismaking met ons gilde.

21 maart:

Algemene ledenvergadering in gildenhuis “De Schuif”

17 april:

Algemene Ledenvergadering Gildenkring Dommelgroep te Den Dungen.
Een afvaardiging van het bestuur is hierbij aanwezig.

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 onze keizer Jos Geerts
verrast met een Koninklijke Onderscheiding, uitgereikt door burgemeester
Schinck. Na een gebrachte vendelgroet wordt ook Miet Geerts – Rijken in het
zonnetje gezet met een oorkonde. Een korte receptie volgt, waar de Gimmese
Kapel een vrolijke noot bij speelt. Later op deze avond worden Martien van de
Loo, Piet de Vroom en Hendrik van Esch gehuldigd met hun 25- jarig
lidmaatschap. Harrie Geerts wordt gehuldigd met zijn tenminste 40- jarig
lidmaatschap.
Wim van der Leest wordt geïnstalleerd als nieuwe “Oude Deken” als vervanger
voor de periodiek aftredende Hans van der Schoot.

27 april:

(Afscheids)receptie van onze beschermheer Cees Voermans.
Een delegatie van ons gilde is hier aanwezig geweest.

29 april:

Afkampen onderlinge competitie Kruisboogschieten op Wip van Gildenkring
Dommelgroep, seizoen 2000/2001, in Liempde.
Bij de heren wordt gewonnen door Martien van de Loo, bij de heren 55+ wordt
Wim van der Leest eerste, bij de Dames wint Marissa van de Loo, gevolgd
door Jose van der Schoot en Jessi Daams. Tevens wordt ons gilde 1e met het
Viertal.

30 april:

Opluisteren Koninginnedag middels een vendelgroet, gebracht voor dorpshuis
“de Kei”.
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4 mei:

Opluisteren Dodenherdenking.

5 mei:

Deelname door negen vendeliers aan de wereldrecordpoging Vendelen te
Berlicum. (Dirk, Henry, Jessi, Johan, Johnny, Joris, Marcel, Wilfred, Wim)

12 mei:

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

13 mei:

NBFS-kampioenschap Kruisboogschieten op Wip te Netersel.
Het Korps, bestaande uit Wilfred, Wim en Johnny van der Leest en Martien
van de Loo, wordt Viertalkampioen NBFS. Daarnaast wint Johnny de 2e prijs
Personeel.

23 mei:

Huwelijk Koning Willian Schellekens & Nancy Verhagen.
Het gilde heeft hiervoor de Heilige Mis opgeluisterd en in het begin van de
avond is aan het bruidspaar een vendelgroet gebracht.

4 juni:

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

17 juni:

Deelname aan het Landjuweel te Helmond.
De volgende prijzen worden behaald: 4e prijs (boer) jeu de boules, 1e prijs
gildetrom klasse e: Willy Schellekens, 8e prijs personeel Kruisboog op wip:
Wilfred van der Leest, 10e prijs personeel Kruisboog op wip: Wim van der
Leest en 4e prijs personeel Geweerschieten: Martien van de Loo

24 juni

1e ronde onderlinge schietwedstrijd.

1 juli:

Deelname aan Kringdag Maasland te Vorstenbosch.
Met een nieuwe groep vendeliers wordt deelgenomen aan het groepsvendelen
4 à 5 personen, hierbij wordt de 2e plaats behaald, een goede prestatie als men
bedenkt dat deze groep nog geen jaar samen vendelt. Op het onderdeel
“trombegeleiding bij het vendelen” wordt de 1e plaats behaald. Verder worden
de volgende prijzen gewonnen: 1e prijs Viertal Kruisboog op Wip, 1e prijs
personeel Kruisboog op wip: Wim van der Leest, 2e prijs personeel Kruisboog
op wip: Johnny van der Leest. Willy Schellekens behaalt een 2e plaats bij het
trommen klasse e.

8 juli:

2e ronde onderlinge schietwedstrijd.

17 juli:

Optreden Provinciehuis t.b.v. een internationaal pleegzorgconcres.
Duizend jongeren uit de gehele wereld worden met een gildengroet ontvangen.
Ondanks de vakantietijd heeft ons gilde (namens Kring Maasland) een
presentatie / vendelgroet gebracht met een groep vendeliers en tamboers.
Daarnaast waren nog ruim 30 overige gildenbroeders (uit Kring Maasland)
aanwezig.
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20 juli:

Huwelijk gildenbroeder Cor de Vroom & Dianne Vloet.
Een afvaardiging van ons gilde is naar de Heilige Mis en de receptie geweest.

12 augustus: 1e Gemondse open Jeu de Boulestoernooi.
Ons gilde organiseert dit toernooi als voorbereiding op ons 500-jarig bestaan
op 2 juni 2002. Het is een zeer geslaagde dag geweest met een grote opkomst
aan deelnemers.
23 augustus: Extra ledenvergadering in gildenhuis “De Schuif”.
De nieuwe Statuten zijn aangenomen.
26 augustus: 3e ronde onderlinge schietwedstrijd.
30 augustus: Het gilde begeleidt gildenbroeder Frans Geerts († 25 augustus 2001) naar zijn
laatste rustplaats, na eerst de Heilige Mis te hebben opgeluisterd.
2 september: Deelname door een aantal schutters aan het NBFS-toernooi Geweerschieten te
Goirle.
9 september: Deelname aan de gildendag Kring Dommelgroep te Den Dungen.
Het nieuwe Rabo-wisselschild (algemeen winnaar Kringdag) wordt gewonnen
met 1 punt voorsprong op het St. Anthonius Abt gilde uit Liempde.
Behaalde zilverprijzen: 1e prijs Jeu de boules, 1e prijs groepsvendelen senioren,
1e prijs vendelen klasse c: Marcel van der Leest, 1e prijs Geweer viertal, 1e prijs
Geweer personeel: Wilfred van der Leest, 2e prijs Geweer personeel: Martien
van de Loo, 2e prijs Kruisboog personeel: Martien van de Loo,
Overige behaalde prijzen: 2e prijs trommen senioren: Willy Schellekens, 2e
prijs vendelen klasse c: Johan van der Schoot, 2e prijs Kruisboog viertal, 5e
prijs Kruisboog personeel: Johan van der Schoot, 2e prijs Geweer personeel:
Martien van de Loo en 5e prijs Geweer personeel: Willy Schellekens.
16 september: Opluisteren Heilige Mis i.v.m. St. Lambertusviering.
23 september: Schieten op de “Leugenvogel”.
25 september: Vendelgroet gebracht aan ridder “Van der Schroeff” op kasteel Maurick te
Vught.
3 oktober:

Bijeenkomst in gildenhuis “De Schuif” m.b.t. de organisatie van de gildendag
in 2002.

6 oktober:

Afkampen onderlinge competitie Geweerschieten van Gildenkring
Dommelgroep, seizoen 2000/2001, in Vught.
Bij de heren werd gewonnen door Johnny van der Leest, gevolgd door Joris
Schellekens en Martien van de Loo, bij de heren 55+ werd Wim van der Leest
eerste en wist Harrie Geerts, met zijn 79 jaar de oudste schutter, zich nog als 7e
te plaatsen. Bij de dames wist Jessi Daams te winnen. Tevens eindigt ons gilde
op de eerste plaats met het Viertal.
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8 oktober:

Kermisprijsschieten.
Na het afkampen kon Jo van der Leest zich winnaar noemen, gevolgd door
Jessi Daams en Johnny van der Leest. In totaal hebben 25 schutters aan het
kermisprijsschieten deelgenomen.

9 oktober:

Uithalen nieuwe Koning (Leo van de Besselaar) van ons zustergilde.

13 oktober:

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

14 oktober:

4e en tevens laatste ronde onderlinge schietwedstrijd.
Jessi Daams weet beslag te leggen op de 1e plaats, gevolgd door Martien van
de Loo. De prijsuitreiking vindt aansluitend plaats bij Jos en Miet Geerts.

4 november: Opluisteren Heilige Mis i.v.m. Allerzielenviering.
9 november: Algemene ledenvergadering Kring Maasland te Vught. Een afvaardiging van
het bestuur is hierbij aanwezig
21 november: Extra ledenvergadering in gildenhuis “De Schuif”
Annie van Breugel, Ria van der Leest, Miet Geerts en Marie Geerts zijn
aangenomen als volwaardig gildenbroeder. Truus van der Schoot en Jessi
Daams worden aspirant-lid van ons gilde. Tevens is het nieuwe Huishoudelijk
Reglement aangenomen.
8&9
december:

Deelname aan de Kerstmarkt (Winterwonderland).

Het gehele jaar door hebben er diverse onderlinge Jeu de Boules avonden plaatsgevonden bij
ons gildenhuis en zijn er diverse recepties bezocht.
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