Jaarverslag 2003 gilde St. Joris & St. Catharina

1 februari:

Een delegatie is aanwezig bij de uitvaartmis met gildeneer van mevr. G. de
Koning - van Belkum, beschermvrouwe van het St. Jorisgilde uit Berlicum.

5 februari:

Algemene ledenvergadering in gildenhuis “De Schuif”
Godelieve Verbruggen wordt aangenomen als aspirant gildenlid.

8 februari:

In kennis gesteld van het overlijden van Cornelia van Kempen – van
Eindhoven.
Op 29 april 2000 heeft ons gilde nog een vendelgroet gebracht aan Cornelia,
wegens het aanbieden van een herinneringsschild aan het gilde uit piëteit voor
haar vader, Francis van Eindhoven, keizer van ons gilde tussen 1911 – 1932.

12 februari:

Gouden huwelijksfeest van Harrie van Eindhoven en zijn vrouw.
Harrie was zeer vereerd met het aanbod om een vendelgroet in ontvangst te
mogen nemen, echter deze paste niet in het avondschema.

22 maart:

Een delegatie is aanwezig op de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van Stichting Dorpshuis “De Kei”.

30 maart:

Afkampen wintercompetitie Kruisboogschieten in Kring
Dommelgroepverband.
In de categorie “Heren” weet Martien van de Loo beslag te leggen op de 1e
plaats, gevolgd door Marcel van der Leest en Wilfred van der Leest.
In de categorie “55+” eindigt Wim van der Leest op een verdienstelijke 2e
plaats. In de categorie “Dames” weet Jessi Daams beslag te leggen op de 1e
plaats, gevolgd door Manita van der Leest en Godelieve Verbruggen.

16 april:

Een delegatie is aanwezig bij de uitvaartmis met gildeneer van Mgr. J.G. ter
Schure, emeritus bisschop van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.

21 april:
(2e paasdag)

Vendelgroet gebracht aan Martien en Henny van de Loo i.v.m. hun 25-jarig
huwelijksfeest.
In optocht vertrekt ons gilde vanaf gildenhuis De Schuif naar de Boomstraat
waar in de voortuin een vendelgroet aan het zilveren paar wordt aangeboden.
De weersgoden waren ons goedgezind en na afloop waren we uitgenodigd voor
een hapje en een drankje.

22 april:

Béravond (St. Jorisviering).
Om 19.45 uur wordt er aangevangen met de gebruikelijke koffietafel. Hierna is
er een avondvullend programma met Oudhollandse Spelen met als afsluiter een
spelletje Kienen (Bingo). Als winnaar bij de Oudhollandse Spelen kwam
Hendrik van Esch uit de bus.
Barry Schellekens wordt officieel geïnstalleerd als Jonge Deken en Johan van
Breugel als Oude Deken. Aftredend zijn Henry van der Schoot als Jonge
Deken en Wim van der Leest als Oude Deken.
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30 april:

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

4 mei:

Opluistering Dodenherdenking.
Na de overwegingsbijeenkomst te hebben bijgewoond in de St. Lambertuskerk
wordt in stille optocht gegaan naar de gedenkplaats (Kruisbeeld). Na afloop
van de samenkomst bij de gedenkplaats zijn we uitgenodigd voor een kop
koffie in dorpshuis “De Kei”.

11 mei:

Gildendag Kring Dommelgroep te Gemonde, georganiseerd door ons gilde.
Onder een strak blauwe hemel trokken de gilden ’s-morgens vanaf sportpark
De Laat, waar de gilden gastvrij werden ontvangen in de kantine van VV Irene,
naar de St. Lambertuskerk waar om 09.30 uur de Gildenmis plaatsvond. Na
afloop werd in ons gildenhuis de erewijn aangeboden door het
gemeentebestuur van St. Michielsgestel. Na een korte optocht door ons dorp
arriveren we terug op sportpark De Laat waar de gildenwedstrijden zullen
plaatsvinden.
Als rode draadspel was gekozen voor een “proef” waarvoor veel
gildenbroeders en –zusters in de vorige eeuw examen in hebben gedaan, nl.
“Koe-melken”. Dit was een mooi schouwspel om te aanschouwen.
De volgende prijzen worden behaald:
Geweerschieten personeel: 3e prijs Wilfred van der Leest, 6e prijs Johnny van
der Leest. Geweerschieten viertal: 2e plaats. Kruisboogschieten personeel: 3e
prijs Manita van der Leest, 4e prijs Johnny van der Leest, 5e prijs Wim van der
Leest. Kruisboogschieten viertal: 1e prijs. Vendelen klasse B: 1e prijs Wilfred
van der Leest. Vendelen klasse C: 1e prijs Johan van der Schoot, 2e prijs Henry
van der Schoot. Groepstrommen senioren: 1e prijs. Trommen senioren: 2e
plaats Willy Schellekens. Jeu de Boules: 1e prijs. Rode draadspel: 1e plaats.
Ook het Rabobank Wisselschild (algemeen klassement) wordt met ruime
voorsprong gewonnen en daar dit nu voor het derde opeenvolgende jaar wordt
gewonnen komt dit wisselschild nu definitief in ons bezit.
Het een prachtige en geslaagde gildendag geweest.

18 mei:

Deelname aan de Vrije Gildendag te Haaren. Op deze succesvolle gildendag
keerde het gilde met maar liefst 12 zilveren schilden huiswaarts.
“Mooiste gilde in de optocht”: 2e prijs, Standaardrijden: 2e prijs Hendrik van
Esch, Trommen: 1e prijs ere-klasse Willy Schellekens, 1e prijs groep senioren
klasse B, 1e prijs trombegeleiding bij het vendelen, Vendelen: 1e prijs klasse B
Wilfred van der Leest, 3e prijs klasse C Johan van der Schoot, 2e prijs groep
4-5 personen, Kruisboogschieten: 1e prijs personeel Wilfred van der Leest, 2e
prijs personeel Marcel van der Leest, 1e prijs viertal, Jeu de boules: 4e prijs
(boer).

24 mei:

Opluistering Heilige Mis, samen met ons zustergilde, in de St. Jan te ‘sHertogenbosch i.v.m. meimaandviering. Dit jaar was het voor de gildenleden
een bijzondere gewaarwording daar we in ons midden de nieuwe Gestelse
burgermeester Pommer en zijn echtgenote mochten verwelkomen. Ook
beschermheer Prosper Sassen nam deel aan deze opluistering.
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25 mei:

Deelname aan het NBFS-toernooi Kruisboogschieten op Wip te Reusel. Het
Federatie korps- en viertalkampioenschap wordt behaald. Het korps bestond uit
Johnny, Marcel en Wilfred van der Leest en Martien van de Loo. Het viertal
bestond uit Wim van der Leest, Henry en Johan van der Schoot en Godelieve
Verbruggen.

9 juni:

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

11 juni:

Vendelgroet gebracht aan Harrie en Dien Maas i.v.m. hun 60-jarig
huwelijksfeest .

15 juni:

Deelname aan de gildendag Kring Maasland te Waalwijk.
Op deze succesvolle gildendag keerde het gilde met maar liefst 9 zilveren
schilden huiswaarts.
“Mooiste gilde in de optocht”: 4e prijs, Mooiste keizersvogel / schild: 1e prijs,
Mooiste vaandel 1978: 1e prijs, Trommen: 2e prijs trombegeleiding bij het
vendelen, Vendelen: 3e prijs klasse C Johan van der Schoot, 2e prijs groep 4-5
personen, Kruisboogschieten: 2e prijs personeel Henry van der Schoot, 1e prijs
viertal, Jeu de boules: 5e prijs (knecht).

18 juni:

Een delegatie is aanwezig bij de uitvaartmis met gildeneer van Rien van Uden
van het St. Jorisgilde uit Berlicum.

20 juni:

Vendeliers uit Kring Maasland, waaronder vendeliers van ons gilde, geven een
vendeldemonstratie in het Gelredome te Arnhem in het voorprogramma van
het concert van Marco Borsato.

22 juni:

1e ronde onderling schietpotje.

29 juni:

2e ronde onderling schietpotje.

6 juli:

3e ronde onderling schietpotje.

13 juli:

Gemeentelijk Koningschieten te St. Michielsgestel.
Voor de 1e maal wordt dit evenement gehouden tussen de 5 gilden uit de
gemeente St. Michielsgestel.
Het is onze Koning Willian Schellekens welke het laatste stukje vogel naar
beneden schiet en zich voor een jaar de Gemeente Koning van St.
Michielsgestel mag noemen. In het algemeen klassement wordt een gedeelte 2e
plaats behaald.

18 juli:

Een delegatie is aanwezig bij de uitvaartmis met gildeneer van Kees van der
Bruggen van het St. Barbara & St. Sebastiaangilde uit Vught.

27 juli:

4e en tevens laatste ronde onderling schietpotje.
Wilfred van der Leest weet beslag te leggen op de 1e plaats.
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13 augustus: Een delegatie is aanwezig bij de uitvaartmis met gildeneer van de
Erehoofdman van Kring Maasland Henk Eijkemans van het St. Anthonius &
St. Barbaragilde uit St. Michielsgestel.
23 augustus: Vendelgroet gebracht aan Kees Maas bij ons gildenhuis “De Schuif”.
Kees is met ingang van 1 augustus jl. in de Vut getreden en is vandaag 60 jaar
geworden. Het voltallige gilde was voor het aansluitende feest uitgenodigd.
31 augustus: Opluistering afscheidsmis Pastoor P.C.M. Luijckx / welkom Pastor CHR.
Rodeyns.
Pastoor Rodeyns wordt geïnstalleerd als nieuwe beschermheer van beide
Gemondse gilden.
&
Organisatie 3e Gemondse open Jeu de Boulestoernooi.
7 september: Opluistering, samen met de gilden St. Ambrosius en St. Hubertus uit Loon op
Zand en ons zustergilde St. Anthonius & St. Sebastiaan uit Gemonde, van de
Eucharistieviering o.l.v. bisschop Hurkmans ter gelegenheid van de
installering van P.C.M. Luijckx als Pastoor van de parochies St. Jans
Onthoofding te Loon op Zand en St. Joachim te De Moer.
&
Deelname door een aantal schutters aan het NBFS-toernooi Geweerschieten te
Vlokhoven (Eindhoven).
16 september: Extra Ledenvergadering in gildenhuis “De Schuif”
21 september: Opluistering Heilige Mis i.v.m. St. Lambertusviering.
&
Deelname door onze standaardruiter, tamboers en vendeliers aan het NBFStoernooi vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden te Aarle-Rixtel.
Hendrik van Esch weet beslag te leggen op de 2e plaats bij het standaardrijden.
Henry van der Schoot wist knap de finale te bereiken in de C-klasse bij het
vendelen, waarin hij uiteindelijk de 5e plaats behaalde.
22 september: Vendelgroet gebracht aan Hans en Truus van der Schoot i.v.m. hun 25-jarig
huwelijksfeest.
In optocht vertrekt ons gilde vanaf gildenhuis De Schuif naar de Dreefhoef
waar een vendelgroet aan het zilveren paar wordt aangeboden.
Na afloop waren we uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.
27 september: Afkampen zomercompetitie geweerschieten in Kring Dommelgroepverband.
Voor de 1e maal wordt er in 3 klassen geschoten.
In klasse A weet Johan van der Schoot beslag te leggen op de 1e plaats, een 3e
en 4e plaats zijn er voor Wim en Johnny van der Leest.
In klasse B weet Henry van der Schoot beslag te leggen op de 1e plaats.
In klasse C eindigt Harrie Geerts verdienstelijk op een 3e plaats.
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28 september: Organisatie “Schieten op de Leugenvogel”
Leo van de Besselaar schoot het laatste stukje vogel naar beneden en mag zich
voor een jaar de nieuwe Leugenkoning noemen.
Opmerkelijk was dat Pastor Rodeyns met 3 schoten de rechtervleugel naar
beneden schoot.
5 oktober:

Koningschieten.
Ons gilde kan terugzien op een geweldig geslaagde dag, Met stralend weer en
onder grote belangstelling werd er sportief gestreden om de vacante titel van
gildenkoning. De gildenleden waren al vroeg uit de veren voor de belangrijkste
dag van dit gildenjaar. Om 08.15 uur vertrokken de gildenleden, met in hun
midden de houten koningsvogel, naar koning Willian Schellekens om deze op
te halen voor de gildenmis. Tijdens deze mis werd de koningsvogel door pastor
Rodeyns gezegend en werd aan de voorzienigheid gevraagd om te zorgen voor
een goede gildenkoning. Bij gildenhuis De Schuif werden de reglementen en
de rechten en plichten van de gildenkoning voorgelezen en werd geloot voor
de volgorde van schieten. Onder een mooi najaarszonnetje gingen de
gildenleden in optocht door Gemonde op weg naar de schutsboom aan de
Lariestraat. Na het bevestigen van de koningsvogel werd de boom gevrijd en
mochten burgermeester Pommer en pastor Rodeyns namens de wereldlijke en
kerkelijke overheid de eerste schoten lossen. Nadat overige genodigden elk een
schot hadden gelost was het de beurt aan de gildenleden. Van de aanwezige
gildenleden deden in totaal 17 leden mee aan het koningschieten. Na 200
schoten begon de koningsvogel tekenen van verval te vertonen en werd het
steeds spannender onder de schutsboom. Bij het 221ste schot door Johnny van
der Leest kwam de helft van de vogel naar beneden en met het 230ste schot
werd Martien van de Loo voor de derde keer koning van ons gilde.
Na de plechtigheden werd naar ons gildenhuis getrokken, waar door de fanfare
een serenade gebracht werd aan de nieuwe koning. Een korte receptie volgt
waarna de feestelijkheden werden voortgezet.

11 oktober:

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

13 oktober:

Kermisprijsschieten.
Johan van der Schoot weet beslag te leggen op de 1e plaats, gevolgd door
Barry en Joris Schellekens. In totaal deden 34 schutters mee aan deze
schietwedstrijd.

14 oktober:

“Uithalen” nieuwe Koning.
Op deze kermisdinsdag werd de nieuwe koning aan de Gemondse bevolking
gepresenteerd. ‘s-Ochtends is Martien van de Loo en zijn familie thuis door
beide Gemondse gilden opgehaald om ze naar de gildenmis te vergezellen. Na
deze gildenmis hebben de gilden een vendelgroet gebracht aan de nieuwe
koning bij zijn huis in de Boomstraat en werden alle gildenleden uitgenodigd
om daar te eten en te drinken. Vervolgens in optocht door Gemonde om bij het
nieuwe steunpunt een vendelgroet te brengen en enkele etablissementen te
bezoeken.
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26 oktober:

Opluistering Heilige Mis in de St. Jan te ’s-Hertogenbosch, tezamen met de 4
overige gilden uit gemeente St. Michielsgestel.

2 november: Opluisteren Heilige Mis i.v.m. Allerzielenviering.
5 november: Bijeenkomst van de gildenleden van beide Gemondse gilden in gildenhuis “De
Schuif” met uitleg over de stand van zaken betreffende de accommodatie.
20 december: Het gilde krijgt het droevige bericht dat onze oud vendelier Kees Maas na een
kortstondig ziektebed is overleden. Op 24 december 2004 is Kees met
gildeneer naar zijn laatste rustplaats gebracht.
23 december: Opluistering huwelijkmis van hoofdvendelier Marcel van der Leest en
bazuinblaaster Godelieve Verbruggen in de St. Willibrorduskerk te Esch.
’s-Avonds is een vendelgroet gebracht aan het bruidspaar bij café De
Nachtegaal te Schijndel.

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