Beknopt jaarverslag 2002 gilde St. Joris & St. Catharina

3 februari:

Inzegening en presentatie nieuwe Vaandel met aansluitend een Open dag
(tentoonstelling) in gildenhuis “De Schuif”, waarbij de officiële installatie
plaatsvindt van de “titulaturen”.

27 maart:

Algemene ledenvergadering in gildenhuis “De Schuif”

17 april:

Overlijden gildenbroeder Theodorus Adrianus van Oirschot.
Op verzoek van de familie wordt de heilige Mis niet met gilde-eer
opgeluisterd.

23 april:

Bêravond (St. Jorisviering).
Na de heilige Mis wordt een nieuwe statiefoto in de pastorietuin gemaakt.
Onze nieuwe beschermheer Posper Sassen wordt officieel geïnstalleerd. Deze
installatie wordt bekrachtigt middels een vendelgroet. Sjef de Vroom wordt
gehuldigd met zijn 25-jarig actief lidmaatschap; Johan van Breugel, Wim van
der Leest en Willy Schellekens worden gehuldigd met hun 40-jarig actief
lidmaatschap.

30 april:

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

4 mei:

Opluistering Dodenherdenking.

5 mei:

Deelname door een aantal schutters aan het NBFS-toernooi Kruisboogschieten
op Wip te Reusel. Het viertalkampioenschap wordt behaald.

11 mei:

Opluistering heilige Mis i.v.m. meimaandviering in de St. Jan in Den Bosch,
samen met ons zustergilde.

26 mei:

Deelname aan de jaarmarkt in Gemonde door enkele gildenbroeders- en
zusters met een stand voor verkoop van hamburgers.

31 mei
t/m 2 juni:

Feestweekend vanwege de viering van het 500-jarig bestaan van ons gilde.
De gildendag op 2 juni staat hierin centraal. Op de receptie worden aan
Marinus van der Schoot, Willy Schellekens, Jo en Jos Geerts een
Kringonderscheiding uitgereikt door hoofdman Jack Goudsmits van Kring
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Maasland. Burgermeester Schinck reikt de Koninklijke Erepenning uit aan ons
gilde.
9 juni:

1e ronde onderlinge schietwedstrijd.

15 juni:

Vendeldemonstratie op het landgoed van de heer Van Rijckevorsel.

23 juni:

Deelname aan de gildendag Kring Dommelgroep te Vught.
Naast diverse groeps- en persoonlijke prijzen wordt het algemeen klassement
wedermaal gewonnen.

30 juni:

2e ronde onderlinge schietwedstrijd.

19 juli:

25-jarig huwelijksfeest Sjef en Lucia de Vroom.
Een vendelgroet is gebracht.

18 augustus: Organisatie 2e Gemondse open Jeu de Boulestoernooi.
25 augustus: Deelname aan de Kringgildedag van het St. Joris gilde te Diessen.
1 september: Deelname door een aantal schutters aan het NBFS-toernooi Geweerschieten te
Gassel.
8 september: Deelname aan de vrije Gildendag van het St. Matthiasgilde te Oploo.
15 september: Opluistering Heilige Mis i.v.m. St. Lambertusviering.
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Deelname door de vendeliers aan het NBFS-toernooi Vendelen te Oirschot.
20 september: Een afvaardiging van ons gilde is aanwezig bij de afscheidsreceptie van
burgermeester Schinck.
22 september: Organisatie “Schieten op de Leugenvogel”.
29 september: 3e ronde onderlinge schietwedstrijd.
7 oktober:

Kermisprijsschieten.
Na het afkampen kon Johan van der Schoot zich winnaar noemen, gevolgd
door Evelien van de Loo en Wim van der Leest. In totaal hebben 32 schutters
aan het kermisprijsschieten deelgenomen.

12 oktober:

Hoofdliedendag in Den Bosch. Een tweetal gildenbroeders was hierbij
aanwezig.

13 oktober:

4e en tevens laatste ronde onderlinge schietwedstrijd.
Martien van de Loo weet beslag te leggen op de 1e plaats.
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3 november: Opluisteren Heilige Mis i.v.m. Allerzielenviering.
14 & 15
december:

Deelname aan de Kerstmarkt (Winterwonderland) door een aantal
gildenbroeders- en zusters met een stand voor verkoop van hamburgers.

Het gehele jaar door hebben er diverse onderlinge Jeu de Boules avonden plaatsgevonden bij
ons gildenhuis en zijn er diverse recepties bezocht. Tevens is er door een groot aantal
gildenbroeders- en zusters deelgenomen aan de geweer- en kruisboogwedstrijden die in Kring
Dommelgroepverband zijn georganiseerd.
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