Jaarverslag 2005 gilde St. Joris & St. Catharina

21 januari:

Uitvaartsmis gildenbroeder Heinz van der Heijden.
Jos Geerts en Jo van der Leest zijn aanwezig bij de uitvaartmis met gildeneer
van Heinz van der Heijden van het St. Jorisgilde uit Berlicum in parochiekerk
H. Sacrament te Middelrode.

23 januari:

Zilveren priesterfeest Mgr. Drs. A.L.M. Hurkmans.
Een zestal gildenleden (Johan van Breugel, Martien van de Loo, Ernö Luif,
Heidi Luif - Maas, Joris en Willy Schellekens) is aanwezig in de plechtige
eucharistieviering in de Bossche kathedraal i.v.m. het zilveren priesterfeest van
Mgr. Drs. A.L.M. Hurkmans.

7 maart:

Algemene ledenvergadering gilde St. Joris & St. Catharina in gildenhuis De
Schuif te Gemonde.

14 maart:

Algemene ledenvergadering Kring Dommelgroep in gildenhuis De Schuif te
Gemonde. Een delegatie van het bestuur is hierbij aanwezig.

15 maart:

Voorjaarsoverleg met de vijf “Gestelse gilden” (Gildecrans Gestel) te Den
Dungen. Een delegatie van het bestuur is hierbij aanwezig.

20 maart:

Afkampen wintercompetitie, seizoen 2004 / 2005, kruisboogschieten in Kring
Dommelgroepverband te Liempde. Na 8 schietwedstrijden waarvan de beste 5
resultaten tellen, zijn er in de categorie “klasse A” totaal 3 gildenleden welke
de maximale score van 75 punten hebben behaald. In deze categorie weet
Wilfred van der Leest na afkampen beslag te leggen op de 1e plaats, gevolgd
door Martien van de Loo. Op de 5e plaats eindigt Johnny van der Leest. Op de
8e plaats eindigt Johan van der Schoot gevolgd door Marcel van der Leest. Op
de 12e plaats eindigt Wim van der Leest. Roland Rooyakkers (vriend Manita
van der Leest) eindigt op de 14e plaats, Henry van der Schoot eindigt op de 15e
plaats gevolgd door Johan van Breugel. In de categorie “klasse B” eindigt
Godelieve van der Leest op een 6e plaats, gevolgd door Dirk Geerts. In de
categorie “klasse C” weet Manita van der Leest verdienstelijk beslag te leggen
op de 2e plaats. Op de 9e plaats eindigt Truus van der Schoot gevolgd door
Harry Geerts (Jos zn). Daarnaast wordt de 1e plaats behaald in het
viertallenklassement (van de 7 tellende ronden in totaal 420 schoten raak en 0
missers).

3 april:

Installatie Gildenheer Piet Goedhart.
Na een eucharistieviering in parochiekerk St. Lambertus wordt pastoor Piet
Goedhart door Keizer Jos Geerts en de Koningen Martien van de Loo en Leo
van de Besselaar (zustergilde) geïnstalleerd als nieuwe Gildenheer voor beide
Gemondse gilden. Na een gezamenlijke vendelgroet kan eenieder Gildenheer
Piet Goedhart feliciteren in gildenhuis De Schuif.

23 april:

Koningschieten gilde St. Barbara & St. Joris uit Boxtel.
Verscheidene gildenleden hebben dit Koningschieten aanschouwd.
Jan van Boxtel weet zich tot nieuwe Koning te schieten.
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23 april:

Het gilde wordt verblijd met de geboorte van Tygo van der Leest, zoon van
Marcel en Godelieve van der Leest.

26 april:

Béravond (St. Jorisviering).
Béravond begint met een Heilige Mis om 19.00 uur in de St. Lambertuskerk
welke wordt voorgegaan door pastoor Goedhart en pastoor Luijckx.
Aansluitend vindt de gebruikelijke koffietafel plaats in gildenhuis De Schuif,
waarna de aanwezigen in groepjes worden verdeeld, via loting, voor het
verdere avondvullende programma (o.a. stokkenspel, schijvenspel, blokkenspel
en mystery guest). Jo van der Leest wordt intern gehuldigd voor zijn 40-jarig
gildenbroederschap. Manita van der Leest wordt geïnstalleerd als Jonge Deken
en Hendrik van Esch als Oude Deken. Aftredend zijn Barry Schellekens als
Jonge Deken en Johan van Breugel als Oude Deken.
In totaal zijn er 51 personen aanwezig, waaronder beschermheer Prosper
Sassen, pastoor Piet Goedhart en “oud” pastoor Peter Luijckx, welke speciaal
voor deze gelegenheid is uitgenodigd.

29 april:

Koninklijke onderscheiding hoofdman Toon Pennings van ons zustergilde St.
Anthonius & St. Sebastiaan uit Gemonde.
Een vendelgroet wordt door ons zustergilde gebracht aan hun hoofdman daar
hij vandaag een lintje heeft mogen ontvangen. Ons zustergilde beschikt deze
avond niet over tamboers zodoende hebben Johnny van der Leest en Martien
van de Loo bij deze vendelgroet getromd.

30 april:

Opluistering Koninginnedag middels een vendelgroet, gebracht voor dorpshuis
De Kei. Aansluitend begeleiden de beide Gemondse gilden en fanfare St.
Lambertus de kinderen van de basisschool in optocht met versierde fietsen
door Gemonde. Na afloop zijn we uitgenodigd voor een kop koffie / thee in
dorpshuis De Kei.

4 mei:

Opluistering Dodenherdenking.
Na een korte overwegingsbijeenkomst in de St. Lambertuskerk wordt in stille
optocht naar de gedenkplaats (oorlogsmonument (kruisbeeld) splitsing St.
Lambertusweg / Kerkeind) gegaan. Met het hoofdvaandel wordt hier door
beide Gemondse gilden geneigd ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.
Na afloop van de samenkomst zijn we uitgenodigd voor een kop koffie / thee
in dorpshuis De Kei.

5 mei:

Opluistering Heilige Mis door beide Gemondse gilden in de St. Jan te ’sHertogenbosch i.v.m. meimaandviering. Zoals gebruikelijk de laatste jaren
wordt er verzameld bij parkeerplaats De Kuil om vervolgens in optocht naar de
St. Jan te gaan. We hebben deze donderdagochtend veel bekijks gehad in de
drukke binnenstad van ’s-Hertogenbosch daar deze dag ook Hemelvaartsdag /
Nationale Bevrijdingsdag wordt gevierd.

7 mei:

Koningschieten gilde St. Antonius Abt uit Liempde
Verscheidene gildenleden hebben dit Koningschieten aanschouwd .
Toon van Rijssel weet zich tot nieuwe Koning te schieten.
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16 mei:

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

22 mei:

Deelname aan het NBFS-toernooi Kruisboogschieten op Wip te Vorstenbosch
met een tiental schutters. Ons gilde kan wedermaal terugzien op een zeer
geslaagde federatieve dag. Johnny en Wilfred van der Leest, Martien van de
Loo en Johan van der Schoot weten het Federatie korpskampioenschap te
behalen met 58 punten. Daarnaast schiet Martien van de Loo zich tot
Federatiekampioen. De 5e plaats personeel wordt behaald door Wilfred van der
Leest. Johnny van der Leest weet beslag te leggen op de 12e plaats. Ook Harry
Geerts (Jos zn) weet zich in de prijzen te schieten en wordt 16e.

29 mei:

Gemeentelijk Koningschieten (Gestelse Gildecrans), georganiseerd door het St.
Catharinagilde uit Den Dungen. Zowel in het viertalschieten kruisboog op wip
(Johnny, Wilfred en Wim van der Leest en Henry van der Schoot) als met het
triplet jeu de boules (Miet Geerts, Tonnie van Oirschot en Joris Schellekens)
steekt ons gilde iedereen de loef af. Bij het viertalschieten geweer (Evelien en
Martien van de Loo, Johan en Truus van der Schoot) wordt een 3e plaats
behaald zodat uiteindelijk de wisseltrofee voor het algemeen klassement voor
de tweede maal naar Gemonde gaat. Verder weet Wilfred van der Leest de 1e
plaats te behalen bij het individueel kruisboogschieten. Een 3e plaats is er voor
Johnny van der Leest gevolgd door Wim van der Leest. Bij het individueel jeu
de boules weet Henny van de Loo een verdienstelijke 2e plaats te behalen.

4 juni:

Demonstratie vendelen bij scoutingvereniging Petrus Donders uit St.
Michielsgestel.
Joris Geerts en Wilfred van der Leest geven tijdens een scoutingweekend, in
middeleeuwse stijl, een demonstratie vendelen.
De scoutingkinderen moesten van tevoren een vlag maken en deze
beschilderen. Tevens doen deze kinderen hiermee vendelen terwijl Wim van
der Leest les en uitleg geeft.

5 juni:

1e ronde onderling schietpotje op het schietterrein van het gilde St. Barbara &
St. Sebastiaan uit Vught (aan de weg naar kasteel Maurick).
Onze eigen schutsboom in de Lariestraat kunnen we niet meer gebruiken.
Vandaar dat er is uitgeweken naar 4 schietlocaties bij gilden in de nabije regio.

9 juni:

Demonstratie bazuinblazen op basisschool Molenven uit Vught.
Jessi Daams, Karin Geerts en Evelien van de Loo geven op deze basisschool
tijdens het jaarlijks zomerfeest met het thema Middeleeuwen een demonstratie.
Zij “verwelkomen” bij de ingang van het schoolplein met hun bazuin”geschal”
de bezoekers voor dit zomerfeest.
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26 juni:

Deelname aan het Liefdadigheidsfestijn te Wintelre.
Het is een zeer gezellige gildendag en qua resultaat keert ons gilde met
onderstaande 7 prijzen huiswaarts. Vendelen: 1e prijs groepsvendelen 4-5
personen; Marcel en Wilfred van der Leest, Henry en Johan van der Schoot,
3e prijs klasse C; Henry van der Schoot, 1e prijs t/m 13 jaar; Joris Geerts.
Bazuinblazen: 3e prijs klasse C; Evelien van de Loo.
Geweerschieten: Kampioen; Martien van de Loo, Koningskruis; Martien van
de Loo, 4e prijs personeel; Martien van de Loo.

3 juli:

Deelname aan de gildendag Kring Maasland te Berlicum.
Op deze zeer warme en succesvolle gildendag keert ons gilde met 7 zilveren
schilden huiswaarts.
Trommen: 1e prijs trombegeleiding bij het groepsvendelen; Johnny van der
Leest, Marco Rijkers en Willy Schellekens, 1e prijs Ere-klasse; Willy
Schellekens. Vendelen: 1e prijs groepsvendelen 4/5 personen; Marcel en
Wilfred van der Leest, Johan en Henry van der Schoot, 1e prijs klasse B; Johan
van der Schoot, 1e prijs klasse C met promotie naar klasse B; Henry van der
Schoot. Kruisboogschieten: 1e prijs viertal; Johnny, Wilfred en Wim van der
Leest en Henry van der Schoot, Kampioen; Henry van der Schoot.

10 juli:

Organisatie 5e Gemondse open Jeu de Boulestoernooi tezamen met het houden
van een Jeu de Boulestoernooi voor alle gilden uit de Noord-Brabantse
federatie van schuttersgilden (kennismakingstoernooi) mede georganiseerd
door de Jeu de Boulescommissie van Kring Maasland.
Dit “open Gemondse” toernooi wordt nu voor de 5e maal gehouden op het
voetbalveld achter voormalig café De Koebak van oud kastelein Henk Maas.
De opkomst is goed. 60 koppels doen mee aan het “open Gemondse” toernooi
en een achttiental tripletten aan het gildentoernooi. Ook dit jaar laat het weer
ons wedermaal niet in de steek. Bij het “open Gemondse” toernooi weet het
koppel N. en J. Pennings uit Boxtel de 1e plaats te behalen gevolgd door J. van
den Elzen en H. Smits. Bij het gildentoernooi weet het gilde St. Barbara uit
Veghel de 1e plaats te behalen gevolgd door het gilde St. Joris uit Rijsbergen.
Kartrekkers voor deze organisatie zijn; Johan van Breugel, Dirk Geerts, Joris
Schellekens en Johan van der Schoot.

17 juli:

2e ronde onderling schietpotje op het schietterrein het St. Catharinagilde uit
Den Dungen (aan het tennispad).

21 augustus: Deelname als gastgilde aan de Kringdag Kwartier van Oirschot te Moergestel.
Het is een zeer geslaagde gildendag en qua resultaat keert ons gilde met
onderstaande 8 prijzen huiswaarts. Optocht: 1e prijs; beste presentatie.
Vendelen: 1e prijs groepsvendelen senioren; Marcel en Wilfred van der Leest,
Henry en Johan van der Schoot, 1e prijs klasse B; Johan van der Schoot, 1e
prijs klasse C; Henry van der Schoot, 1e prijs jeugd t/m 13 jaar; Joris Geerts.
Trommen: 1e prijs klasse E; Willy Schellekens. Kruisboogschieten: 2e prijs
viertal; Johnny, Wilfred en Wim van der Leest en Henry van der Schoot,
Kampioen; Wilfred van der Leest.
Een foto van de massale vendelgroet wordt geplaatst in het Brabants Dagblad
(Editie Tilburg) van 22 augustus 2005 waarop Joris Geerts goed zichtbaar is.
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27 augustus: Installatie nieuwe beschermheer Thom van Rijckevorsel voor ons zustergilde
St. Anthonius & St. Sebastiaan op zijn landgoed aan de Gestelseweg.
Daar ons zustergilde deze dag zelf niet over een tamboer beschikt, hebben
Johnny van der Leest en Marco Rijkers getromd bij de installatie van hun
nieuwe beschermheer, waarbij deze een nieuwe trom aan het gilde schenkt.
Een aansluitend Italiaans buffet zorgt voor een smakelijke voortgang.
28 augustus: 3e ronde onderling schietpotje op het schietterrein van het gilde St. Anthonius
& St. Barbara uit St. Michielsgestel (in het park Ruwenberg).
4 september: Deelname aan het NBFS-toernooi geweerschieten te Berkel-Enschot.
Een tiental schutters van ons gilde nemen deel aan dit toernooi.
Het is prachtig weer en de schietbomen “liggen er goed bij”.
Evelien van de Loo weet beslag te leggen op de 4e prijs Personeel vrije hand,
Johnny van der Leest weet de 5e prijs Personeel opgelegd te behalen.
10 september: Receptie bij gilde St. Antonius & St. Sebastiaan te Udenhout.
Evelien en Martien van de Loo, Dirk Geerts, Wilfred van der Leest en Janine
Aarts (vriendin Wilfred) zijn aanwezig bij de receptie vanwege het behaalde
Nederlands Kampioenschap opgelegd schieten (viertal en persoonlijk). Tevens
hebben zij op deze avond in wedstrijdverband een “schot” gelost, tezamen met
andere verenigingen, tegen dit winnende viertal.
11 september: Gildendag Kring Dommelgroep, georganiseerd door ons zustergilde St.
Anthonius & St. Sebastiaan uit Gemonde.
Op deze succesvolle gildendag winnen onze gildenleden tezamen maar liefst
16 zilveren schilden!
Trommen: 1e prijs groep senioren; Johnny van der Leest, Marco Rijkers, Barry,
William en Willy Schellekens, 1e prijs senioren; Willy Schellekens. Vendelen:
1e prijs groep senioren; Marcel en Wilfred van der Leest, Henry en Johan van
der Schoot, 1e prijs klasse B; Johan van der Schoot, 1e prijs klasse C; Marcel
van der Leest, 2e prijs klasse C; Henry van der Schoot, 1e prijs jeugd t/m 12
jaar; Joris Geerts. Bazuinblazen: 1e prijs; Evelien van de Loo.
Jeu de Boules: 1e prijs; Johan van Breugel, Miet Geerts en Joris Schellekens.
Kruisboogschieten: 1e prijs viertal (60 pnt); Johnny, Wilfred en Wim van der
Leest en Henry van der Schoot, 1e prijs personeel; Henry van der Schoot, 2e
prijs personeel: Johnny van der Leest. Geweerschieten: 1e prijs viertallen
(12 pnt); Evelien en Martien van de Loo, Johan en Truus van der Schoot, 1e
prijs personeel; Evelien van de Loo, 2e prijs personeel; Truus van der Schoot.
Als bekroning wordt ook het Rabo-Wisselschild, bestemd voor het gilde dat
over de wedstrijdonderdelen als beste naar voren komt, gewonnen.
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17 september: Afkampen zomercompetitie, seizoen 2005, geweerschieten in Kring
Dommelgroepverband te Den Dungen.
Na 8 schietwedstrijden waarvan de beste 5 resultaten tellen, zijn er in de
categorie “klasse A” totaal 7 gildenleden welke de maximale score van 45
punten hebben behaald. Johan van der Schoot weet na afkampen beslag te
leggen op de 1e plaats gevolgd door Evelien van de Loo. Martien van de Loo
eindigt op de 4e plaats, Johnny van der Leest op de 6e plaats, Henry van der
Schoot op de 8e plaats gevolgd door Truus van der Schoot en Jessi Daams.
Harry Geerts (Jos zn) eindigt op de 15e plaats. In de categorie “klasse B”
eindigt Dirk Geerts op de 3e plaats en Godelieve van der Leest op de 5e plaats.
In de categorie “klasse C” eindigt Joris Schellekens op de 6e plaats, Jo Geerts
op de 9e plaats, Harrie Geerts op de 12e plaats en Johan van Breugel op de 22e
plaats. In het viertallenklassement wordt de 1e plaats behaald (van de 7 tellende
ronden in totaal 251 schoten raak en 1 misser).
18 september: Opluistering Heilige Mis i.v.m. St. Lambertusviering.
Vóór de eucharistieviering is er met het voltallige gilde en overige
geïnteresseerden in processie naar het Lambertuskapelletje op de Hogert
gegaan om St. Lambertus een groet te brengen. Na het uitspreken van een
gebed door pastoor Goedhart en een bloemengroet zijn beide Gemondse gilden
in processie terug naar de St. Lambertuskerk gegaan om de eucharistieviering
op te luisteren. Na de eucharistieviering stellen de gilden zich buiten op
tegenover de hoofdingang met hieromheen de kerkgangers. Vanuit de
kerktoren worden er rozen omlaag gegooid. “De kerktoren laat zich van haar
beste kant zien”. Vervolgens is er in de pastorietuin een vendelgroet gebracht
met aansluitend een gezellig samenzijn waarbij koffie en thee door de parochie
wordt aangeboden.
18 september: NBFS-toernooi vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden te
Ravenstein. Een zeer succesvol toernooi voor ons gilde!
Marcel en Wilfred van der Leest en Henry en Johan van der Schoot weten een
zeer knappe 2e prijs te behalen bij het groepsvendelen senioren 4/5 personen
onder trombegeleiding van Johnny van der Leest, Martien van de Loo en
Marco Rijkers. Ook individueel laat ons gilde zich van zijn beste kant zien.
Bij het vendelen klasse A behaald Wilfred van der Leest een 2e prijs en in
klasse B weet Johan van der Schoot beslag te leggen op de 2e prijs.
Bij het bazuinblazen klasse C weet Evelien de 3e prijs te behalen met promotie
naar de B klasse.
19 september: Bijeenkomst ad hoc commissie Kringgildendagen Maasland van hoofdlieden
cq afgevaardigden te Drunen. Hoofdman Hans van der Schoot is hierbij
aanwezig.
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25 september: 4e en tevens laatste ronde onderling schietpotje op het schietterrein het gilde St.
Joris uit Berlicum. In totaal is er door 18 schutters deelgenomen.
Uit de 4 ronden worden de drie beste resultaten opgeteld en er zijn in totaal 2
schutters welke de maximale score van 36 punten hebben behaald.
Johan van der Schoot weet na afkampen beslag te leggen op de 1e plaats,
gevolgd door Johnny van der Leest. Met 35 punten eindigt op de 3e plaats
Marcel van der Leest gevolgd door Truus van der Schoot, Dirk Geerts en
Henry van der Schoot.
8 oktober:

Koning cq Keizerschieten van ons zustergilde St. Anthonius & St. Sebastiaan
op de nieuwe gezamenlijke schietaccommodatie “in aanbouw” aan de Kaal
Hoefsteeg te Gemonde. Verscheidene gildenleden zijn aanwezig en zien hoe
Leo van de Besselaar zich tot Keizer schiet en Annie van de Sande Schellekens de eerste vrouwelijk Koning(in) wordt van ons zustergilde.

10 oktober:

Kermisprijsschieten.
De eerste schietwedstrijd door onze gildenleden op de nieuwe
schietaccommodatie “in aanbouw” aan de Kaal Hoefsteeg te Gemonde. Er zijn
5 schutters welke de jopper alle negen schoten hebben geraakt. Na afkampen
weet Martien van de Loo beslag te leggen op de 1e plaats, gevolgd door
Evelien van de Loo, Henry van der Schoot, Ria van der Leest en Johnny van
der Leest. Wim van der Leest is de sterkste van de groep met één misser en
weet de 6e plaats te behalen, gevolgd door Marcel van der Leest en Tonnie van
Oirschot. In totaal wordt door 20 schutters deelgenomen aan deze
kermisschietwedstrijd met het geweer.

11 oktober:

Uithalen nieuwe Keizer en Koning(in) van ons zustergilde St. Anthonius & St.
Sebastiaan uit Gemonde.
Op deze kermisdinsdag worden de nieuwe Keizer en Koning(in) aan de
Gemondse bevolking gepresenteerd. Samen met ons zustergilde is om 11.00
uur een Heilige Mis opgeluisterd waarna een vendelgroet is gebracht aan de
nieuwe Keizer Leo van de Besselaar op zijn huisadres. Voor de dorst en
honger waren bij Leo thuis de nodige voorzieningen getroffen. Hierna in
optocht naar Annie van de Sande - Schellekens om aldaar een vendelgroet te
brengen. Na de nodige drankjes volgt de optocht door Gemonde en hierbij zijn
de Gemondse etablissementen (Kloosterzicht, dorpshuis de Kei en De Schuif)
bezocht.
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18 oktober:

Bezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix aan provincie Noord-Brabant
(Provinciehuis Den Bosch) in het kader van haar 25-jarig regeringsjubileum.
Vele gilden uit Noord-Brabant zijn vertegenwoordigd met een delegatie van
hun gilde. Van ons gilde zijn er 17 gildenleden aanwezig. Een grote delegatie
dus! Vaandeldrager was vandaag Harry Geerts (Jos zn), St. Catharina: Jose van
der Schoot, Bruidsmeisje: Hilde Geerts, Keizer: Jos Geerts, Koning: Martien
van de Loo, Vendeliers: Joris Geerts en Johnny van der Leest, Tamboer:
Marco Rijkers, Bazuinblazers: Jessi Daams en Truus van der Schoot.
Zilverdragers: Johan van Breugel, Miet Geerts, Jo van der Leest, Mies van de
Linde, Hennie van de Loo, Heide Maas en Harrie Rijkers.
Een vendelhulde wordt gestart op het voorplein van het Provinciehuis bij
aankomst van H.M. de Koningin. Na de hernieuwing van “de eed van trouw”
is er voor iedereen koffie/thee en een eenvoudig lunch in het Provinciehuis.
Een lange erehaag wordt gevormd bij het vertrek van H.M. de Koningin.
Opmerkelijke puntjes: Deze dag waaide het enorm waardoor vele vendeliers
moeite hadden om hun vlag rein rond te zwaaien. Onze aanwezige
bazuinblazers zijn toonaangevend tijdens de vendelgroet. Zij hebben spontaan
het voortouw genomen en met vele van de aanwezige bazuinblazers vooraf hun
te spelen muziekstuk samen ingestudeerd.

18 oktober:

Najaarsoverleg met de vijf “Gestelse gilden” (Gildecrans Gestel) te Den
Dungen. Een delegatie van het bestuur is hierbij aanwezig.

30 oktober:

Opluisteren Heilige Mis i.v.m. Allerzielenviering.

30 oktober:

Herdenking verzetsmonument voor de verzetsstrijders “Gasthuiskamp”.
Een korte plechtigheid wordt door de initiatiefnemers van dit monument
gehouden met medewerking van onder meer enkele militairveteranen.
Namens ons gilde zijn hoofdman Hans van der Schoot en vaandrig Ad Geerts
hierbij aanwezig. De beide Gemondse gilden geven deze herdenking cachet
door het neigen van het hoofdvaandel.

11 november: Algemene ledenvergadering Kring Maasland te Vught.
Een delegatie van het bestuur is hierbij aanwezig.
27 november: Indoor jeugdvendeltoernooi.
Het St. Willibrordusgilde uit Bakel organiseert het tweede indoor
jeugdvendeltoernooi in sporthal “De Beek” te Bakel.
Joris Geerts neemt aan dit toernooi deel en weet in de klasse t/m 10 jaar en een
knappe 8e plaats te behalen.
3 december: Receptie jubilarissen gilde St. Anthonius & St. Barbara uit St. Michielsgestel.
Ons gilde is op deze receptie vertegenwoordigd door Wim van der Leest,
Martien van de Loo en Truus van der Schoot. Namens overheid Kring
Maasland is Johan van Breugel aanwezig.
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11 december: Vendelgroet aan Willy en Annie Schellekens.
I.v.m de viering van het 25 jarig bestaan van de winkel van Willy Schellekens
brengt het gilde deze middag een vendelgroet vóór zijn ijzerwarenwinkel aan
de Dorpstraat te Gemonde. Aansluitend zijn de gildenleden door Willy
uitgenodigd voor een drankje en een hapje.
13 december: Jaarvergadering van de Bond Haaren en Omstreken.
Een afvaardiging van ons gilde is hierbij aanwezig. Het gilde St. Joris & St.
Catharina wordt opgenomen als lid in de Bond Haaren en Omstreken. Het doel
is om in een ander verband meer te kunnen geweerschieten. Het afgelopen jaar
is er reeds deelgenomen aan diverse geweerschietwedstrijden van de
“VierBonden” (deze “Vier bonden” bestaat uit de drie bonden: Bond Haaren en
Omstreken, bond Udenhout en Omstreken en Langstraatse schuttersbond) en
deze zijn door de schutters als aangenaam ervaren.
Er zijn dit jaar een vijftal bestuursvergaderingen geweest en enkele interne
commissiebijeenkomsten. Ons gilde is momenteel ruim vertegenwoordigd in het bestuur en in
diverse commissies van Gildenkring Maasland. Johan van Breugel is reeds vele jaren Dekenrentmeester van de Kring, Joris Schellekens is secretaris van de jeu de boules commissie,
Willy Schellekens is tromcommissielid , Martien van de Loo is schietcommissielid, sectie
geweer en Hans van der Schoot is voorzitter van de PTM commissie. In deze hoedanigheid
zijn de diverse commissievergaderingen van Kring Maasland, tezamen met gildenleden
vanuit hun discipline, uitstekend bezocht.
Het gehele jaar door hebben er diverse onderlinge jeu de boules wedstrijden plaatsgevonden
bij ons gildenhuis De Schuif. De winnaar van de wisseltrofee van de lente- en
zomercompetitie werd Harry Geerts (Jos zn). Diverse schutters hebben deelgenomen aan de
vele geweerschietwedstrijden van de “Vier Bonden”.
Ook de jaarlijkse recepties aan het begin van het jaar (nieuwjaarsreceptie van gemeente St.
Michielsgestel en nieuwjaarsreceptie in De Kei) zijn door een afvaardiging van ons gilde
bezocht.
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