Jaarverslag 2004 gilde St. Joris & St. Catharina

1 januari:

Het gilde krijgt het droevige bericht dat gildenbroeder Harrie Maas op 84
jarige leeftijd is overleden. Op 5 januari 2004 is Harrie met gildeneer naar zijn
laatste rustplaats gebracht.

5 januari:

Overlijden Th. Schellekens (niet actief gildenbroeder). Het gilde is niet
gevraagd om Th. Schellekens met gildeneer naar zijn laatste rustplaats te
brengen.

27 januari:

Bijeenkomst tamboers en bazuinblazers.
In totaal zijn vijf bazuinblazers, hun instructeur Alwien Geerts, vier tamboers
en hoofdman Hans van der Schoot aanwezig om onderlinge afspraken te
maken en de samenwerking nog beter te laten verlopen.

15 februari:

Vendelgroet gebracht aan gildenkastelein Jan en Toos Verbruggen ter ere van
het 25 jarig bestaan van Zaal de Schuif en hun 35 jarig huwelijksfeest. Het
voltallige gilde is aansluitend uitgenodigd om dit feest bij te wonen.

24 februari:

Een viertal gildenbroeders (Johan van Breugel, Jos Geerts, Jo en Wim van der
Leest) is aanwezig bij de uitvaartmis met gildeneer van Toon Sanders van het
gilde St. Anthonius & St. Barbara uit St. Michielsgestel.

3 maart:

Algemene ledenvergadering in gildenhuis “De Schuif”
Harry Rijkers wordt, na 5 jaar als aspirant Gildenbroeder, in deze ALV met
algemene stemmen aangenomen als volwaardig gildenlid. Ernö Luif wordt
aangenomen als aspirant gildenlid.

13 maart:

De bazuinblazers Jessi Daams, Karin Geerts, Godelieve van der Leest, Evelien
van de Loo en Truus van der Schoot zijn naar de werkmiddag voor
bazuinblazers geweest te Vorstenbosch, georganiseerd door de commissie
trommen en bazuinblazen van Kring Maasland.

14 maart:

Afkampen wintercompetitie, seizoen 2003 / 2004, Kruisboogschieten in Kring
Dommelgroepverband te Liempde. Dit seizoen wordt voor de eerste maal in
drie verschillende klassen geschoten. In de categorie “klasse A” weet Johnny
van der Leest beslag te leggen op de 1e plaats, gevolgd door Wilfred van der
Leest, Wim van der Leest en Martien van de Loo. Marcel van der Leest eindigt
op de 6e plaats. In de categorie “klasse B” weet Johan van der Schoot beslag te
leggen op de 1e plaats en eindigt Henry van der Schoot op een verdienstelijke
4e plaats, gevolgd door Johan van Breugel. Jessi Daams eindigt op de 13e
plaats. In de categorie “klasse C” weet Roland Rooyakkers (vriend Manita van
der Leest) beslag te leggen op de 2e plaats. Dirk Geerts eindigt op een
verdienstelijk 4e plaats, gevolgd door José van der Schoot. Als 7e eindigt Truus
van der Schoot, als 14e Godelieve van der Leest, als 16e Manita van der Leest
en Harry Geerts (Jos zn) eindigt op de 23e plaats. Daarnaast wordt de eerste
plaats behaald in het viertallenklassement.
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14 maart:

“De zilveren kruisboog” is bij de jaarlijkse Kruisboog op Wip schietwedstrijd,
georganiseerd door het St. Jorisgilde te Reusel, gewonnen door Wilfred van
der Leest. Een achttal schutters van ons gilde hebben aan deze wedstrijd
deelgenomen.

15 maart:

Het gilde wordt verblijd met de geboorte van Rens Schellekens, zoon van
Willian en Nancy Schellekens.

15 maart:

Voorjaarsoverleg met de vijf “Gestelse gilden” Een delegatie is hierbij
aanwezig geweest. Besloten wordt op voor de gezamenlijke Gestelse gilden de
naam “Gildencrans Gestel” te gaan gebruiken.

21 maart:

“De zilveren voltreffer” is bij de Kruisboog op Wip schietwedstrijd,
georganiseerd door het St. Jorisgilde te Hooge Mierde, gewonnen door Wilfred
van der Leest. Reserve kampioen wordt Johnny van der Leest. Een vijftal
schutters van ons gilde hebben aan deze wedstrijd deelgenomen.

22 maart:

Een delegatie is aanwezig geweest bij de algemene ledenvergadering 2004 van
Gildenkring Dommelgroep te Boxtel.

4 april:

Het gilde krijgt het droevige bericht dat Ere-hoofdman Marinus van der Schoot
op 88 jarige leeftijd is overleden. “Het kaarsje is op” had hij tegen zijn dochters
gezegd. Marinus was gildenbroeder in hart en nieren en heeft dit ruim 75 jaar
actief uitgedragen. Op 7 april 2004 is Marinus met gildeneer naar zijn laatste
rustplaats gebracht.

18 april:

“Het zilveren rad van Sinte Catrien” is dit jaar voor de 25e maal verschoten en
gewonnen door Johnny van der Leest. Deze jaarlijkse Kruisboog op Wip
schietwedstrijd werd georganiseerd door het St. Catharinagilde te Moergestel.
Een zevental schutters van ons gilde hebben aan deze wedstrijd deelgenomen.

20 april:

Aanschaf nieuwe gildentrom, waarop tamboer Willian Schellekens gaat
trommen.

20 april:

Béravond (St. Jorisviering).
Om 19.00 uur wordt aangevangen met een Heilige Mis, waarna de
gebruikelijke koffietafel plaatsvindt. Hierna worden groepen samengesteld
voor het verdere avondvullende programma. Voor het 2e jaar is gebruik
gemaakt van Oudhollandse Spelen. Als verrassingact is er een optreden van
gildentroubadour Henk Habraken uit Dinther. Hij maakt de aanwezige
gildenleden flink aan het lachen met zijn rijmende zang over voorvallen welke
gildenleden hebben meegemaakt.
Marco Rijkers wordt geïnstalleerd als Jonge Deken en Jo van der Leest als
Oude Deken. Aftredend zijn Heidi Maas als Jonge Deken en Jo Geerts als
Oude Deken.
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30 april:

Opluistering Koninginnedag middels een vendelgroet, gebracht voor dorpshuis
“De Kei”. Aansluitend begeleiden de beide Gemondse gilden en de fanfare de
kinderen van de basisschool in optocht met versierde fietsen door Gemonde.

4 mei:

Opluistering Dodenherdenking.
Na een korte overwegingsbijeenkomst te hebben bijgewoond in de St.
Lambertuskerk wordt in stille optocht naar de gedenkplaats (Kruisbeeld)
gegaan. Met het hoofdvaandel wordt hier door beide Gemondse gilden geneigd
ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers. Na afloop van de samenkomst
op het kerkplein zijn we uitgenodigd voor een kop koffie in dorpshuis “De
Kei”.

15 mei:

VV Irene heeft ter ere van hun 60 jarig bestaan een optreden van de bekende
band “Rowen Heze” in de feesttent op het voetbalveld. Een grote groep
gildenleden is bereid gevonden om hierbij zorg te dragen voor de
fietsenstalling en voor het houden van toezicht, wat een leuke cent voor ons
gilde heeft opgeleverd.

20 mei:

Een delegatie is aanwezig bij de receptie van voetbalvereniging Irene uit
Gemonde ter gelegenheid van hun 60 jarig jubileum.

22 mei:

Opluistering Heilige Mis door beide Gemondse gilden in de St. Jan te ’sHertogenbosch i.v.m. meimaandviering.

31 mei:

Deelname aan het NBFS-toernooi Kruisboogschieten op Wip te Lierop.
Ons gilde kan terugzien op een zeer geslaagde dag. Johnny, Wilfred en Wim
van der Leest en Martien van de Loo weten het Federatie korpskampioenschap
te behalen. Daarnaast schiet Henry van der Schoot zich tot Federatiekampioen.
De 4e plaats personeel wordt behaald door Johnny van der Leest en Wilfred
van der Leest weet beslag op de 7e plaats te leggen. Het 2e viertal, bestaande
uit Godelieve en Marcel van der Leest en Henry en Johan van der Schoot, moet
afkampen om het Federatiekampioenschap voor viertallen, echter zij moesten
hun meerdere erkennen in het viertal van het St. Caeciliagilde uit Veldhoven.

31 mei:

Deelname aan de jaarmarkt in Gemonde door enkele gildenbroeders- en
zusters met een stand voor verkoop van hamburgers. Financieel wordt een leuk
bedrag verdiend.
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6 juni:

Deelname aan de gildendag Kring Maasland te Rosmalen.
Op deze succesvolle gildendag keert het gilde met maar liefst 12 zilveren
schilden huiswaarts.
“Mooiste gilde in de optocht”: 4e prijs. Trommen: 1e prijs Ere-klasse Willy
Schellekens, 1e prijs trombegeleiding bij het vendelen. Vendelen: 1e prijs
klasse B met promotie naar klasse A Wilfred van der Leest, 2e prijs klasse C
met promotie naar klasse B Johan van der Schoot. Kruisboogschieten:
kampioen Henry van der Schoot, 1e prijs personeel Wilfred van der Leest, 2e
prijs personeel Wim van der Leest, 3e prijs personeel Johnny van der Leest, 1e
prijs viertal. Geweerschieten: 1e prijs korps, 5e prijs viertal. Daarnaast was het
de eerste maal dat onze bazuinblazers aan de gildenwedstrijden deelnamen. In
de categorie bazuinblazen senioren behaalt Evelien van de Loo de 3e plaats,
Jessi Daams wordt 5e en Godelieve van der Leest wordt 7e. In de categorie
groepsbazuinblazen wordt de 4e plaats behaald.

12 juni:

Een delegatie is aanwezig bij de receptie van De Gemondse Tennisvereniging
uit Gemonde ter gelegenheid van hun 25 jarig bestaan.

27 juni:

Deelname aan de Kringdag van de Kring Baronie en Markiezaat te Gilze.
Het gilde heeft zich op deze Kringdag, in een voor ons “onbekendere” Kring,
van zijn beste kant laten zien. Na afloop gaat het gilde met onderstaande
prijzen naar huis.
“Mooiste gilde in de optocht”: 2e prijs. Geweerschieten: kampioen Evelien van
der Loo, 1e prijs personeel Evelien van der Loo. Vendelen: 1e prijs klasse B
Wilfred van der Leest, 1e prijs klasse C Johan van der Schoot. Een geweldige
prestatie wordt bovendien geleverd bij het groepsvendelen. Daar
hoofdvendelier Marcel van der Leest geblesseerd is, valt Dirk Geerts in. Onder
leiding van Wilfred van der Leest wordt samen met de vendeliers Henry en
Johan van der Schoot en Dirk Geerts de 1e prijs behaald bij het groepsvendelen
senioren. Alle onderdelen zijn met een negen gejureerd!

11 juli:

Gemeentelijk Koningschieten, georganiseerd door het St. Jorisgilde uit
Berlicum. De weersomstandigheden dreigen aanvankelijk de tweede editie van
het gemeentelijk koningschieten te vergallen, maar het blijft uiteindelijk toch
droog. Zowel in het viertalschieten met de kruisboog als ook met het
viertalschieten geweer steekt ons gilde iedereen de loef af. In het jeu de boules
wordt ons gilde 2e achter het Berlicumse gilde zodat wisseltrofee voor het
algemeen klassement voor de eerste maal mee naar Gemonde gaat.

14 juli:

Leden van handboogvereniging Recht door Zee uit Gemonde hebben een 14 tal
gildenleden in zaal De Schuif enige kneepjes van het handboogschieten
bijgebracht en een informele onderlinge wedstrijd laten verschieten. Oud
handboogschutter Tonnie van Oirschot weet de meeste punten te behalen.

18 juli:

Organisatie 4e Gemondse open Jeu de Boulestoernooi.
Dit toernooi wordt nu voor de 4e maal gehouden op het voetbalveld achter
voormalig café De Koebak. De opkomst is hoog en ook het weer laat ons dit
jaar niet in de steek. Uiteindelijk wordt een leuk financieel resultaat geboekt.
Kartrekkers voor deze organisatie zijn Joris Schellekens, Johan van Breugel,
Dirk Geerts en Johan van der Schoot.
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25 juli:

1e ronde onderling schietpotje.

25 augustus: Medewerking verleent aan het televisieprogramma “Team Terriërs” van
Omroep Brabant.
Gemonde is even in middeleeuwse sferen! De beide Gemonde gilden mogen de
avond openen en met slaande trom en vliegend vaandel wordt vanaf gildenhuis
De Schuif in optocht gelopen naar ons schietterrein aan de Lariestraat, waar de
avondactiviteiten plaatsvinden. Een vendeldemonstratie wordt aansluitend
gebracht. Vervolgens strijden twee teams tegen elkaar onder leiding van
Rogier van Oosterhout en Toon den Engelse. Sandra Reemer beoordeelt aan
het einde welk team het beste heeft gepresteerd. Het gilde heeft gezorgd voor
een drietal spelen, te zijn: jeu de boules, ringsteken op een kruiwagen en
schieten met geweer op een vogel welke boven aan de schutsboom hing,
waaraan belangstellenden deel konden nemen
29 augustus: Gildendag Kring Dommelgroep, georganiseerd door het gilde St. Barbara &
St. Joris uit Boxtel.
Voor de 50ste maal wordt een gildendag Kring Dommelgroep gehouden.
Op deze succesvolle gildendag keert het gilde met maar liefst 11 zilveren
schilden huiswaarts.
Trommen: 1e prijs groep senioren, 1e prijs senioren Willy Schellekens.
Vendelen: 1e prijs groep senioren, 1e prijs klasse B Wilfred van der Leest, 1e
prijs klasse C Johan van der Schoot. Joris Geerts neemt voor de eerste maal
deel aan een vendelwedstrijd en weet in de klasse kleine jeugd de 1e prijs te
behalen. Bazuinblazen: 1e prijs groep senioren, 1e prijs personeel Evelien van
de Loo. Kruisboogschieten: 1e prijs personeel Wilfred van der Leest.
Geweerschieten: 2e prijs viertallen, 1e prijs personeel Henry van der Schoot.
5 september: Deelname aan het NBFS-toernooi geweerschieten te Luyksgestel.
Een unieke prestatie wordt dit jaar behaald door naast het Federatie
kampioenschap korps Kruisboog op Wip ook het Federatie kampioenschap
korps geweer in de wacht te slepen. In een spannende slotfase met nog 9
korpsen in de race weten Evelien en Martien van de Loo en Johan en Truus van
der Schoot deze titel te bemachtigen.
Een achttal schutters van ons gilde hebben aan dit toernooi deelgenomen.
9 september: Opluistering huwelijkmis van gildenzuster Heidi Maas en aspirant
gildenbroeder Ernö Luif in de St. Lambertuskerk te Gemonde.
’s-Avonds is een vendelgroet gebracht aan het bruidspaar bij zaal De Schuif te
Gemonde.
12 september: Deelname aan de vrije gildendag te Heeswijk.
Het gilde keert huiswaarts met 4 gewonnen zilveren schilden.
Trommen: 1e prijs trombegeleiding bij het vendelen.Vendelen: 2e prijs groep
4-5 personen. Kruisboogschieten: kampioen Wilfred van der Leest, 1e prijs
viertallen.
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17 september: Vendelgroet gebracht aan Johan en Annie van Breugel i.v.m. hun 40 jarig
huwelijksfeest. Deze vendelgroet stond eerder gepland op 17 juli 2004, echter
door droevige familieomstandigheden kon deze niet doorgaan.
Het voltallige gilde is aansluitend uitgenodigd op de receptie, welke speciaal
voor het gilde wordt gehouden, om dit heugelijke feit te vieren.
18 september: Afkampen zomercompetitie, seizoen 2004, geweerschieten in Kring
Dommelgroepverband te St. Michielsgestel.
In de categorie “klasse A” weet Johnny van der Leest beslag te leggen op de 1e
plaats, gevolgd door Martien van de Loo, Jessi Daams en Truus van der
Schoot. Johan van der Schoot eindigt op de 6e plaats, Henry van der Schoot
wordt 8e gevolgd door Dirk Geerts. Joris Schellekens eindigt op de 12e plaats.
In de categorie “klasse C” weet Wim van der Leest beslag te leggen op de 1e
plaats, gevolgd door Evelien van de Loo. Harry Geerts (Jos zn) wordt 7e en
Harrie Geerts wordt 11e. Johan van Breugel eindigt op de 19e plaats. Daarnaast
wordt de eerste plaats behaald in het viertallenklassement.
19 september: Opluistering Heilige Mis i.v.m. St. Lambertusviering.
19 september: NBFS-toernooi vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden te
Alphen. Een druk bezocht toernooi met voor ons gilde de volgende resultaten.
Drie zilveren schilden worden door Wilfred, Evelien en Jessi behaald.
Wilfred van der Leest wordt 2e (volgens reglement) bij het vendelen klasse B
met hetzelfde puntenaantal als de uiteindelijke winnaar. Daarnaast wordt Johan
van der Schoot 5e bij het vendelen in klasse C, ring 1. Henry van der Schoot
wordt 7e bij het vendelen in klasse C, ring 2. Met het groepsvendelen senioren
4-5 personen wordt de gedeelde 4e plaats behaald. Evelien van de Loo wordt 2e
bij het individueel bazuinblazen klasse C. Jessi Daams wordt 3e in deze klasse
en Godelieve van der Leest wordt 7e. Bij het groepsbazuinblazen wordt de 5e
plaats behaald.
26 september: 2e ronde onderling schietpotje.
26 september: Een delegatie is aanwezig bij de officiële opening van de nieuwe
accommodatie van het St. Catharinagilde uit Den Dungen.
3 oktober:

Opluistering afscheidsmis gildenheer pastor Rodeyns.
Omdat onze gildenheer naar een andere parochie verhuist, wordt aansluitend
aan de Heilige Mis een vendelgroet gebracht en wordt de sjerp van
“gildenheer” terug in ontvangst genomen.

3 oktober:

3e ronde onderling schietpotje.

9 oktober:

Hoofdliedendag in Den Bosch. Een vijftal gildenbroeders is hierbij aanwezig.
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11 oktober:

Kermisprijsschieten.
In totaal zijn er slechts 4 schutters welke de jopper bij alle negen schoten
hebben geraakt. Johnny van der Leest weet beslag te leggen op de 1e plaats,
gevolgd door Martien van de Loo, Harry Geerts (Jos zn) en Dirk Geerts. Ria
van der Leest is de sterkste van de groep met één misser en weet de 5e plaats te
behalen. In totaal deden 26 schutters mee aan deze kermisschietwedstrijd met
het geweer.

17 oktober:

4e en tevens laatste ronde onderling schietpotje.
De drie beste resultaten van de vier worden opgeteld en er zijn in totaal 7
schutters welke de maximale score van 36 punten hebben behaald.
Evelien van de Loo weet beslag te leggen op de 1e plaats, gevolgd door Johan
van der Schoot, Martien van de Loo, Truus van der Schoot, Wilfred van der
Leest, Ferry Luif (vriend Evelien van de Loo) en Dirk Geerts.

18 oktober:

Najaarsoverleg Gildencrans Gestel (de 5 gezamenlijke Gestelse gilden).
Een delegatie is hierbij aanwezig geweest.

20 oktober:

Pastoor Goedhart is benoemd tot pastoor van de Gemondse St.
Lambertusparochie.

24 oktober:

Onthulling verzetsmonument voor de verzetsstrijders “Gasthuiskamp”.
Om 09.30 uur wordt de Heilige Mis in de St. Lambertuskerk opgeluisterd door
beide Gemondse gilden. Na deze Mis wordt mede onder begeleiding van
fanfare en genodigden te voet naar het te onthullen verzetsmonument aan de
Hooghemertseweg gegaan.
Op het monument staan de namen van de verzetsstrijders vermeld, daarbij ook
de namen van twee gildenbroeders nl. Frans Geerts en Bert van Oorschot.
Na de onthulling van het monument door burgemeester J. Pommer, dhr. C.
Menger (Dir. Rabobank) en dhr. Martien van der Linden tesamen met enkele
achterkleinkinderen van de verzetsstrijders wordt ter afsluiting teruggelopen
naar zaal De Schuif.

31 oktober:

Opluisteren Heilige Mis i.v.m. Allerzielenviering.

12 november: Een delegatie is aanwezig geweest bij de algemene ledenvergadering 2004 van
Gildekring Maasland te Vught.
13 november: Kleiduifschieten.
Een grote groep gildenleden is onder begeleiding van Toon Weytmans
(gildenbroeder uit Udenhout) gaan kleiduifschieten op de schietbaan van Eric
Swinkels te Boekel. Op deze informele onderlinge wedstrijd weet Henry van
der Schoot en Johnny van der Leest de meeste punten te schieten.
17 november: Het gilde wordt in kennis gesteld dat Jan de Haan, Deken van Kring Maasland
is overleden.
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28 november: Indoor jeugdvendeltoernooi.
Het St. Theobaldusgilde uit Overloon organiseerde het eerste indoor
jeugdvendeltoernooi in de Raaijhal te Overloon. Joris Geerts heeft aan dit
toernooi deelgenomen en weet in de klasse t/m 10 jaar en een knappe 12e
plaats te behalen.
Ons Gilde is momenteel ruim vertegenwoordigd in het bestuur en in commissies van
gildenkring Maasland. Johan van Breugel is al vele jaren Deken-rentmeester van de Kring,
Joris Schellekens neemt deel in de jeu de boules commissie, Willy Schellekens in de
tromcommissie en Martien van de Loo in de schietcommissie. Hans van der Schoot heeft op
16 oktober 2004 de voorzittershamer van de PTM commissie overgedragen gekregen van
waarnemend voorzitter Frank van Loon. In deze hoedanigheid zijn, tezamen met gildenleden,
de commissievergaderingen van Kring Maasland bezocht door een delegatie van ons gilde.
Verder zijn er dit jaar een vijftal bestuursvergaderingen geweest en diverse overige interne
commissievergaderingen.
Het gehele jaar door hebben er diverse onderlinge Jeu de Boules avonden plaatsgevonden bij
ons gildenhuis zaal De Schuif. Op 25 augustus 2004 wordt voor de eerste maal aan de
winnaar van de lente- en zomercompetitie een wisseltrofee uitgereikt, beschikbaar gesteld
door Joris Schellekens. Het is ook Joris Schellekens welke deze trofee in de wacht sleept.
Daarnaast hebben diverse schutters deelgenomen aan de vele geweer- en Kruisboog op Wip
vleesconcoursen.
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