Jaarverslag 2009

GILDE ST. AGATHA BOEKEL

JANUARI
1 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente
Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Koning Jan Leenders, Koningin Petra begeleid door de Hoofdman met nog enkele leden van de overheid.
5 januari: Nieuwjaarstreffen
Inloopavond en tevens nieuwjaarsreceptie voor alle gildebroeders en -zusters en voor de vrienden van
het gilde. Met een hapje en een drankje was het weer erg gezellig.
27 januari: Uitstapje Europees Parlement
Op uitnodiging van de Europarlementariër Toine
Manders uit Asten kon het Gilde St.Agatha uit ons
dorp kennis maken met het Europese Parlement en
de mooie stad Brussel, bakermat ook van het Gildewezen. Opgewekt gingen 22 geüniformeerden
gildeleden en 19 partners van onze leden alsmede
meerdere vrienden van het gilde per bus op reis.
Door een charmante medewerkster van Toine werd
onze stoet met vliegend vaandel en slaande trom
naar het Parlement geleid.
Voorlichting werd gegeven over het gebouwencomplex en bezichtiging van de imposante vergaderzaal
waar de 750 parlementsleden hun stem dienen uit
te brengen. In het parlementsrestaurant voor bezoekers kregen we een uitstekend 3-gangenmenu aangeboden. Hierna volgde de hoofdmoot van dit
bezoek. Eerst door een medewerker van Toine Manders en daarna door hemzelf kreeg onze groep een
boeiend en goed doortimmerd verhaal voorgeschoteld over de werkzaamheden en het functioneren
van onze Europese Overheid .
In gesloten formatie trokken we om 16.00 uur van
het Europese Parlement naar de Grote Markt . Herkenbaar als eenheid omdat onze nieuwe Hoofdman Sjef van Zon eerst de geüniformeerden met
de Gildevlag, voorloopbord en standaard vlag had
opgesteld , daarna de niet-geüniformeerde met
daarachter als sluiting 2 vendeldraagsters,die onze
Baron flankeerden. Er was erg veel bekijks voor
onze stoet. We kwamen op de Grote Markt terecht
in café restaurant “Le Roy”, waar de Boekelse club
een uiterst gezellige nadronk had. Daarna nog even
een builtje echte Belgische frieten gaan eten in aanwezigheid van T.Manders die er steeds meer plezier
in kreeg dat we zoveel belangstelling trokken. Daarna kreeg Toine op de grote markt spontaan een korte vendelgroet van onze vendelierster Ine Biemans
, tot groot vermaak eveneens van de vele fotograferende voorbijgangers. Pas om 22.25 uur waren we
weer thuis in Boekel , voldaan van zo een heerlijk en interessant dagje uit.

FEBRUARI
3 februari: Ledenvergadering
Twaalfde ledenvergadering in het gildehuis onder voorzitterschap van onze nieuwe Hoofdman Sjef
v.Zon.

Er wordt een voorstel gedaan om een Pelgrimage-reis naar Catania(Sicilië) te maken; de stad van onze
Patrones Sint Agatha. Deze reis zal plaatsvinden van 14 t/m 18 augustus 2010.
Martin Kohlmann en Toon Wassenberg, leden van de overheid die aftredend waren, werden met grote
meerderheid van stemmen herkozen.
8 februari: St. Achtendagh
St. Achtendagh; viering van de feestdag van de H.
Agatha; onze optrekdag.
De dag begon om 13.30 uur met een gildemis,
muzikaal verzorgd door het mannenkoor, in de H.
Agathakerk. Deze gildemis was voor iedereen toegankelijk.
De nieuw Burgemeester van de gemeente Boekel,
Pierre Bos, werd na de aflegging van de eed van
trouw, tijdens de Gildemis opgenomen als Gildelid en Overdeken, het daarbij behorende zilver en
sjerp, werden hem omgehangen.
Daarvoor werd Sjef v.Zon, officieel geïnstalleerd als
nieuwe Hoofdman.
Wouter v.d.Ven ontving zijn hoed als teken van volwaardig jeugdlid.
Na de Eed van Trouw aan de Kerkelijke Overheid en
de vendelgroet op het kerkplein vertrok het gilde
naar het woonhuis van de nieuwe Deken. Het gezelschap toog naar de Boekelse wijk “Dooleggen”
alwaar onze nieuwe Deken met zijn gezin en familie
en buurt al reeds klaarstond om zijn Dekenschap
te aanvaarden: Piet Rovers. Getooid met zijn verse
sjerp en hoge hoed heette hij ons welkom in zijn
woning voor een hapje en een drankje. Enige minuten later zette het gilde de tocht voort richting
het gemeentehuis maar niet voordat Leny v.d.Elzen
ons bij haar huis trakteerde op een drankje. Klokslag 17.15 uur arriveerden we op het St. Agathaplein waar onze vendeliers en tamboers weer een
feilloze vendelgroet neerzetten voor de Burgerlijke
Overheid. Naast natuurlijk onze Burgemeester waren ook beide Wethouders, Peter Ketelaars en Henny v.Boxtel-Arts aanwezig. De erewijn liet zich goed
smaken in de sfeervolle raadszaal.
Tegen half zeven ging ‘s hoofdmans fluitje weer
zodat we op weg gingen naar de Parkzaal van Nia
Domo alwaar onze Deken een receptie kreeg aangeboden. Velen kwamen hem en zijn gezin de hand
schudden waaronder tot feestvreugdstijgende aanwezigheid van Prins Twan I en zijn Adjudant. Rond
de klok van acht begonnen we aan een heerlijk diner en gedurende de avond die er op volgde werden natuurlijk de vele mooie momenten van deze
dag besproken en in herinnering weer opnieuw beleefd.

MAART
7 maart: Kringvergadering
Vergadering van kring “Peelland” in Stiphout.
14 en 28 maart: Ontvangst Kardinaal Simones
Hoog bezoek op zaterdag 14 maart in Boekel. Zijne
Eminentie Adrianus Kardinaal Simonis, oud Aartsbisschop van Utrecht diende tijdens de H. Mis van
17.30 uur het Sacrament van het Vormsel toe aan
68 jongens en meisjes. Ons gilde begroette Zijne
Eminentie bij aanvang van de viering. Ons Koningspaar, Jan en Petra, onderhielden zich een wijle met
de Kardinaal. Na de feestelijke intocht volgde een
indrukwekkende eucharistieviering.
Ons gilde was op 28 maart opnieuw present maar
dan in Venhorst om eveneens de Vormheer te ontvangen: Kardinaal Simonis.
22 maart: St. Jozefdag Venhorst
Uitermate tevreden en handenwrijvend voegde monseigneur P. v.Velthoven, pastoor van Venhorst, zich
tussen de gildebroeders -en zusters van ons gilde om op weg te gaan naar de kerk van Venhorst. Reden
was de feestelijke eucharistieviering bij gelegenheid van het patroonsfeest van dorp en kerk: Sint Jozef.
Uit zijn enthousiasme bleek weer eens dat hij ons gilde, dat ook Venhorst graag aandoet, een warm
hart toedraagt. Na de eucharistie werd een vendelgroet gebracht.

APRIL
9 april: Zomeravondcompetitie kruisboogschieten
Begin van de zomeravondcompetitie kruisboogschieten van kring “Peelland”.
Steeds meer schutters van ons gilde nemen hieraan deel.
Er zijn al enkele leden die een eigen kruisboog hebben gekocht. Het schieten op de wip wordt steeds
beter; de schutters van gilde St. Agatha tellen voortaan ook mee.
24 april: Gastschieten door bedrijf Brabos
Vrijdagmiddag 24 april heeft het bedrijf voor technische ondersteuning “BRABOS” uit Oss, als gast van
ons gilde, met een kruisboog op de wip geschoten. De 6 personeelsleden, alle mannen waaronder één
uit Boekel, werden om 2 uur door Koning Jan Leenders in het gildehuis ontvangen. Onder het genot
van een kop koffie en een “Boekelse Broeder” vertelde Jan iets over gilde St. Agatha. Daarna werden
de kruisboog en de bijbehorende pijl bewonderd; niemand had zo’n wapen ooit gezien. Na het invullen van een schietlijst vertrok het gezelschap onder leiding van Peter v.Hees en Jan Leenders naar het
schietterrein.
Terwijl iedereen genoot van een drankje en een hapje, dat Martien v.d.Brand en Toon Hoevenaars verzorgden, ging het schieten voortvarend.
Nadat iedereen 10 schoten had gelost werd de eindstand opgemaakt. Van de totaal 60 schoten waren
slechts 14 missers!! De beste schutter, Arjan de Leeuw uit Tilburg, schoot alles raak !! Voor deze overwinning ontving hij uiteraard uit de handen van de Gildekoning een zilveren ereschildje met een daarbij
behorende Oorkonde .
De personeelsleden van het bedrijf vonden het een leuke, geslaagde middag en bedankten het gilde.
Ook de begeleiders, Martien, Toon, Peter en Jan vonden het een geslaagde middag.

MEI
3 mei: Koningschieten
Van een strakblauwe lucht is afgelopen zondagmorgen geen sprake. Het is zelfs een beetje koud en een
stevig windje versterkt dat. Al vroeg heeft ons koningspaar de zondag welkom geheten en zich in hun
gildekleding gehuld. Voor de laatste keer zichzelf het Koningszilver omgehangen om in de middaguren
het lot te laten beslissen of het wel werkelijk de laatste keer zou zijn geweest.
Koningschieten 2009. Een spannende dag voor het Gilde. De kerkklokken roepen het gilde en overige
parochianen rond 10.00 uur naar de kerk waar de gildemis plaatsvindt. Om 10.30 uur treden onze
tamboers met slaande trom en de overige gildebroeders en -zusters de St.-Agathakerk binnen. Het
parochieel mannenkoor zet zijn beste beentje voor en luistert de eucharistieviering vol verve op. De koningsvogel werd gezegend en na de vendelgroet aan de Kerkelijke Overheid in de tuin van de pastorie
toog het gilde naar Nia Domo waar de koffie en het worstenbrood zich lieten smaken.
Koning Jan en zijn Koningin dankten de gildebroeders en zusters voor hun support van het afgelopen
koningsjaar, een rede die met applaus besloten werd.
Alras begon het schieten voor Baron door de ‘vrienden van het gilde’. 6 schutters namen het tegen elkaar op om de dit jaar toch wel érg taaie ‘hen’ van de boom af te schieten. Uiteindelijk lukte het Arie
v.d.Kimmenade om onder daverend gejuich het laatste restje naar beneden te halen. Bij verhindering van
de vorige Baron, Vincent Raijmakers, werden de honneurs waargenomen door zijn echtgenote. Samen
met onze Deken werd Arie het versiersel behorende bij de Baronstitel omgehangen. Felicitaties alom.
Inmiddels hadden zonder veel ruchtbaarheid de wijzers van de torenklokken van onze kerk zich richting
4 uur gespoed. Hoogste tijd dus voor het Koningsschieten. Na het ‘vrijwaren’ van de schutsboom, drie
keer met het gilde rondom de boom, drie Onze Vaders en drie Weesgegroeten, begon het spektakel.
Het begon...en begon....en het duurde en het duurde...en het duurde nóg langer: alsof het beest van
íjzer was.
Ondertussen werd het weer iets behaaglijker, maar naarmate het langer duurde kwam de koude wind
weer terug. Frieten en frikadellen werden ruim genuttigd om de inwendige mens te versterken en het
bier en het fris vloeide rijkelijk.
Oud-Koning Jan keek zo nu en dan bedenkelijk naar de vogel en onze oud-Koningin amuseerde zich met
de gildezusters, de gildebroeders en haar kleinkinderen totdat...Totdat het richting kwart over 7 liep en
er wel een heel groot stuk vogel naar omlaag kwam.
Maar het was zijn beurt nog niet. Even later wel, en
na een mis-schot van Frits Koolen, maakte Jan het
karwei af met een welgericht schot!
Voila! Hoe bestaat het! De felicitaties omringden
Jan en Petra opnieuw! Een weergaloze comeback!
‘Ik ga er wéér voor’, we herinneren ons nu die woorden die hij enkele weken geleden uitsprak tijdens
een interview. En inderdaad, hij deed het wéér.
Na de gebruikelijke ceremonie, incluis vendelgroet
werd de dag afgesloten met een heerlijke maaltijd
in het Gildehuis aan het Goor. Voorwaar een spannende en mooie dag. felicitaties aan het adres van
onze nieuwe Baron en aan het Koningspaar. Zij zullen zéker, vól tevredenheid deze historische zondagavond besloten hebben met een: ‘ziezo, dat
hebben we weer gefikst!!’
Tijdens het Koningschieten werd onze nieuwe aanhangwagen onthuld, die geschonken was door
vriend Jo Vluggen.
Hij was door enkele gildebroeders en vrienden helemaal opgeknapt en voorzien van ons wapen en
logo. Een aanwinst voor het gilde !

4 mei: Dodenherdenking
De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei is dit jaar ook weer mede door ons gilde opgeluisterd. Burgemeester P.Bos hield een warme toespraak. Onze harmonie musiceerde en de kinderen van de St.
Corneliusschool legden bloemen en vertolkten een gedicht.
Koning-tamboer Jan sloeg de dodenmars en André Tielemans eerde onze gevallenen met de ‘Last Post’.
Na het neigen van het vaandel en het neerleggen van de krans van de Gemeente Boekel door het gemeentebestuur en het leggen van de overige bloemen van de aanwezigen togen allen naar Nia Domo
voor ontmoeting en koffie.
8 mei: Opening feest 450-jarig bestaan Bisdom
Een delegatie van ons gilde gaat op weg naar onze provinciehoofdstad om de openingsviering van het
feest van 450 jaar Bisdom ‘s-Hertogenbosch mede op te luisteren.
Alle parochies van het bisdom en hun gildes zijn gevraagd om met hun patroonheiligen deel te nemen.
De draagsters van de beeltenis van St. Agatha hadden dus een belangrijke taak toegewezen. Paula,
Toos, Wilhelmien en Annie. Zij werden, achter de vaandrig, begeleid door hellebaardiers en piekaniers.
Onze hoofdman leidde met gepaste trots dit fragment van ons gilde door enkele straten van het Bossche. De gildeheer was ook aanwezig.
Van alle kanten kwamen de delegaties van de parochies en gilden naar het verzamelpunt achter het
St. Janslyceum aan de Pettelaar. Handen werden geschud en het werd voor velen een feest van herkenning. Tegen half zeven werd het sein ‘opstellen’ gegeven en ons gilde kreeg zijn plaats achter de
‘Koninklijke Harmonie ‘s-Hertogenbosch’.
‘Voorwaarts, mars!’ Op de grandioze marsmuziek van de harmonie was het een lust om te marcheren.
Agatha torende boven de harmonie uit en werd talloze keren op de gevoelige plaat vastgelegd, vergezeld van haar breedlachende draagsters.
De feilloze marsen van de harmonie weerkaatsten tussen de bebouwing van de Bossche Binnenstad,
en hun klanken werden overgenomen door de majestueuze klokken van de Kathedraal. Het massaal
toegestroomde volk keek de ogen uit.
Eenmaal binnen werden de patroonheiligen geplaatst in de kooromgang van de St.-Jan en nam iedereen zijn of haar plaats in.
Na de viering togen allen naar de grote tent op de Parade voor een smakelijk kopje koffie en het avondprogramma.
Flitsend, historisch, maar ook actueel werd de 450 jaar geschiedenis van ons bisdom neergezet, waar
zelfs Oud-Bisschop Bluyssen niet ontbrak. Met de skyline van Den Bosch, die zich verkleinde naarmate
wij terugkeerden naar ons eigen Boekel, achter ons, was ook déze activiteit van ons gilde naar ieders
tevredenheid verlopen.
20 mei: Vendelgroet aan 100-jarige inwoonster
Een van de achternichten van pater van den Elsen
werd op 20 mei 100!
Mina Verbruggen-van den Elsen. Zij woont naar
volle tevredenheid in zorgcentrum St.Petrus.
Een erehaag stond deze dag opgesteld voor de
hoofdingang. De klok van de nabijgelegen St. Petruskerk luidde om half 10, ter oproep om in een
heilige mis tot dankzegging God te danken voor
deze 100 jaar van leven. De gildeheer (Pastoor Aarden) was voorganger.
Na de mis was er koffie met gebak en natuurlijk
mocht tijdens de feestelijke receptie, later op de
dag, een vendelgroet niet ontbreken.
De 100-jarige was zichtbaar vereerd evenals haar uitgebreide familie.

JUNI
7 juni: Kringgildefeest “Peelland” in Vlierden
Het St. Willibrordus Gilde te Vlierden organiseerde dit jaar het Kring Gildefeest Peelland, waaraan 20
Gildes uit deze streek deelnamen. St. Willibrordus had intern ook wat te vieren. Drie dagen (5-7 juni)
stonden in het kader van de herdenking van hun 60 jarig geleden “heropleving”.
De kleurrijke optocht der Gilden door de straten van Vlierden begon even over 13.00 uur en trok natuurlijk veel belangstelling. Als best gaande gilde kwam het Gilde St. Hubertus uit Liessel uit de bus en
kreeg ons gilde St. Agatha een niet onverdienstelijke achtste plaats toegewezen .
Om 14.30 uur waren alle Gildes weer terug op het centrale feestterrein . Na vernieuwing van de eed
van trouw aan de wereldlijke overheid en enkele toespraken kwam dan de indrukwekkende massale
vendelgroet en het fascinerende slangendefilé.
Hierna zette de kringvoorzitter het sein op groen om met de wedstrijden te gaan beginnen. Helaas
verstoorde de regen enigszins het geplande programma, maar door een organisatorische ingreep kon
alles toch afgewerkt worden. Jammer genoeg behaalden onze vendeliers en schutters geen resultaten
in de hoogste regionen. Volgende keer beter.
Tijdens de wedstrijden en wellicht dankzij de regen, kon men gezellig vertoeven in de grote feesttent,
muzikaal ondersteund door het dweilorkest “Bloast Um Op”.
Tegelijkertijd kon men ook een tentoonstelling bezoeken waar de deelnemende Gilden hun beste spullen hadden tentoongesteld. Door twee juryleden werd onze stand gewaardeerd met een negende en
elfde plaats in de rangorde.
Dankzij hun goede organisatie kan St. Willibrord terugzien op een prachtig Gildefeest voor alle aanwezigen en was voor St. Agatha deze vierde Kringgildedag een fijne dag.
26 juni: Gilde ontving de Boekelse Jeugd
Het Gilde wilde de jeugd op sportieve wijze kennis
laten maken met haar eigen activiteiten.
Onder de uitstekende organisatie en leiding van de
Jeugdcommissie is dit op vrijdagavond 26 juni afgewerkt.
De hoofdman, acht gildeleden en twee jeugdleden
in vol ornaat mochten op het terrein en in het eigen
gildehuis aan het Goor de jeugd met hun ouders en
andere belangstellenden ontvangen.
Het kruisboogschieten voor de jeugd schoot erbij
in, want daarvoor moet je 12 jaar en ouder zijn,
maar enkele ouders waagden zich wel aan enkele
schoten op de schijf.
Trommelen en vendelen kregen veel aandacht en er werd enthousiast deelgenomen aan “Molka”,
hoefijzer gooien en darten.
Deken Björn Kohlmann had ‘s avonds om 21.30 uur nog een verrassing in petto! Samen met Deken Piet
Rovers had hij de uitslagen van de wedstrijdjes bijgehouden en kregen de drie besten een echte zilveren medaille omgehangen door de Koning van het gilde Jan Leenders.
Als eerste eindigde El v.Lankvelt; tweede werd Floor v.Deursen en derde Patrick Biemans.
Of zij of hun ouders trotser waren dat is helaas niet genoteerd. Wel konden de aanwezige ouders, gildeleden en belangstellenden, en zeker ook de kinderen, terugkijken op een ontspannen, plezierige en
leerzame avond . Zo’n avond is voor herhaling vatbaar .
27 juni: Overlijden van vriendin van ons gilde: Tonny v.Berlo-Brans
Op 27 juni 2009 is Tonny van Berlo-Brans van ons heengegaan. Na een lange en slopende ziekte moest
deze sterke, wilskrachtige vrouw zich gewonnen geven. Zij was een geweldige belangstellende en ondersteunende vriendin van ons Gilde.
Een delegatie van het gilde was bij haar begrafenis aanwezig.

JULI
1 juli: Competitie kruisboogschieten in Boekel
De zomeravondcompetitie kruisboogschieten werd op deze woensdagavond in Boekel aan het Goor
gehouden. De volgende schutters van ons gilde namen dit jaar deel aan deze competitie: Jan Manders,
Bjorn Kohlmann, Martin Kohlmann, Jan Leenders, Piet Rovers,Thijs Sanders, vriend Jo Vluggen en Toon
Wassenberg.
Er werd deze avond door onze schutters goed geschoten. Koning 2008 en 2009, Jan Leenders, en nieuwe Deken Piet Rovers schoten allebei 14 punten (van de 15).
4 juli: Bezoek delegatie overheid receptie Loon op Zand
Een delegatie van de Overheid heeft de receptie bezocht van het jubilerende gilde St. Ambrosius uit
Loon op Zand.
Het Loonse gilde heeft op 12 oktober 2003 door de straten van het eveneens Brabantse Boekel hun
oud-gildeheer (pastoor R. Aarden) ter installatie begeleid als nieuwe pastoor van de St.- Agathaparochie.
De Hoofdman van het St. Ambrosiusgilde, Jan van Riel, werd onderscheiden als Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.
5 juli: Gildefeest Loon op Zand
Stralend weer, een goede sfeer en een dag met een zinvolle inhoud. Dat was het op zondag 5 juli in het
middenbrabantse Loon-op-Zand, waar ons gilde uitgenodigd was om het jubileum mee te vieren van
225 jaar St.-Ambrosiusgilde van Loon-op-Zand.
De Kringgildedag van Kring “Maasland” werd om bovenstaande reden gehouden in het domein van het
jubilerende gilde. Ons gilde was goed vertegenwoordigd en bij de wedstrijden werd goed geschoten
en keurig gevendeld.
Slechts enkelen leden van ons gilde hebben daar het uitzonderlijk goed schieten van gildebroeder/
nieuwe Deken, Piet Rovers, gezien. Bij het kruisboogschieten, samen met Jan Leenders, Jan Oerlemans
en Jo Vluggen, schoot hij niets mis en behaalde dus 15 punten. Daarom mocht hij meedoen aan de
finale, samen met 11 schutters van kring “Maasland”. Jammer genoeg viel hij niet in de prijzen maar
een zeer eervolle vermelding bij deze.

AUGUSTUS
8 augustus: Kermiskoning schieten in Venhorst
Op deze zaterdag hebben we een oude traditie
in ere hersteld door het houden van wedstrijden
kruisboogschieten tijdens de kermis van Venhorst.
Voor de beste schutter als inwoner van Venhorst
was de titel: “Kermiskoning”.
Iedereen mocht voor de wedstrijden inschrijven.
Het waren vooral bewoners van Venhosrt die de
onderlinge strijd aanbonden, maar er was ook een
vriendengroep uit Boekel actief.
Na een spannende en sportieve strijd schoot Lejan
Manders uit Venhorst zich tot “Kermiskoning 2009”.
28, 29 en 30 augustus: Europees Schutterstreffen (EST) in Kinrooi (B)
Molenbeersel heette afgelopen weekend een massa volk welkom tijdens het driejaarlijkse Europese
Schutterstreffen. 630 schutterijen uit negen Europese landen zakten af naar de kleine gemeente Molenbeersel, een kleine deelgemeente van het altijd rustige Kinrooi, was afgelopen weekend te klein.

Op vrijdag 28 augustus 2009:
Opening van het evenement door het hijsen van
de vlaggen van alle deelnemende landen. Het werd
een uniek schouwspel met veel ceremonieel en
een wervelende show
Om 16.00 uur was er een Eucharistieviering in de
Sint Leonarduskerk in Molenbeersel (Kinrooi) waarbij o.a. onze Koning en koningin aanwezig waren.
De afvaardigingen van de schutterijen uit de verschillende Europese landen namen deel aan ‘hun’
hoogmis die opgeluisterd werd door de acht schutterijen van de gemeente.
Zaterdag 29 augustus 2009:
In de ochtend waren er schietwedstrijden in diverse disciplines. Er waren stands voor klepschutters,
handbogen, luchtbuksen en kruisbogen.
‘s-Namiddags volgt dan de strijd om de titel “Koning van het Europees Schutterstreffen”.
Er wordt geschoten met de buks. Aan deze wedstrijd namen 540 schutterskoningen van de aanwezige
gilden deel dus ook onze koning Jan Leenders, aangemoedigd door veel gildebroeders en gildezusters
van ons gilde. Helaas lukte het hem niet een finaleplaats te bereiken. Maar het was al een hele eer te
mogen schieten met al die Koningen uit Europa.
Tijdens de kroningsmis in de kerk van Molenbeersel werd de Duitser Mario Geissler tot “Europese
Koning” gekroond.
Een delegatie van ons Gilde was aanwezig tijdens de Kroningsmis.
Zondag 30 augustus 2009:
Zondagmorgen, nadat de hoofdvendelier Stefan de eer aan Wouter
overliet, was het aan ons jeugdig gildelid om alles in de strijd te gooien.
Rustig met een prima houding en motivatie, onder het toezicht van diverse gildeleden van St. Agatha, zette hij een mooie demonstratie neer.
Het uitmuntende resultaat mag er dus ook zijn.
Van de 21, meestal oudere, deelnemers eindigde hij op de 12de plaats
met 87 punten. Ook hier was de prestatie niet alleen de eervolle plaats
maar ook van een uitstekende kwaliteit gezien het aantal punten van
de hoogste (98) en de laagste (78) deelnemer.
De optocht, met een rommelig begin, trok veel bekijks. Ons Gilde
kwam goed voor de dag, met een voltallige bezetting. Vele foto’s, filmopnamen en applaus was ons deel.
Na nog een gezellig samenzijn van ons Gilde en vele (fotogenieke) contacten met onze Europesche Gildebroeders en -Zusters werd voldaan
de terugtocht aanvaard.
Deze zeer geslaagde, broederlijke bijeenkomst vindt over 3 jaar een
vervolg te Tuchola in Polen.
Het Europese Schutterstreffen dat om de drie jaar plaatsvindt, lokte 50.000 bezoekers.

SEPTEMBER
6 september: Bedevaart naar Handel
De parochies van St. Agatha Boekel en St. Jozef te Venhorst trokken op zondag 6 september naar Handel voor de jaarlijkse bedevaart.
De bedevaartgangers uit Boekel, Venhorst en omstreken verzamelden zich bij de gastvrije Fam. Melis
aan de Daniël de Brouwerstraat. Sommigen hadden er al een voet- of fietstochtje opzitten.
Nadat het Gilde St. Agatha en een aantal deelnemende bedevaartgangers zich in gereedheid hadden
gebracht, vertrok de stoet al zingend richting het processiepark.

Op de grens met Handel werden we verwelkomd door de geestelijken van die parochie, waar om 10.00
uur de H. Mis begon, opgedragen door vijf Heren, onder een bewolkte droge hemel.
Even later kwam toch de zon nog door!
De misgezangen en de volkszang werden verzorgd door het Boekels parochieel mannenkoor o.l.v. dirigent en organiste.
Na de dienst maakte de hele stoet nog een kleine rondgang door het park; bij het rustaltaar werd nog
gezongen en gebeden.
Na het nuttigen van een kop koffie en borrel begon de terugtocht van de bedevaartgangers wederom
naar de familie van Melis alwaar de Bedevaartsprocessie werd ontbonden. Na een dankwoord door
onze Gildeheer en Hoofdman keerde iedereen huiswaarts.
8 september: Animo-klus
Een gildebroeder had het gilde een aanbod gedaan om te helpen bij het maken van een waterbassin op
zijn bedrijf. We konden hiervoor een flink bedrag voor onze gildekas verdienen.
`s Morgens om 8 uur waren een tiental gildeleden aan de Statenweg paraat om de zgn. Animoklus te
klaren. In het begin schoot het niet op omdat er nog materiaal aangevoerd moest worden. Maar toen
de zware rubberen bekleding erin gelegd moest worden, begon het zuchten onder de fel hete zon. Het
was zwaar werk, voor sommigen te zwaar, dat tot eind van de middag duurde. Maar het karwei was
geklaard.
Omdat het zwaar werk was en het langer duurde dan gepland, werd het toegezegde bedrag flink verhoogd!
Het Gilde dankt de opdrachtgever maar ook de deelnemende Gildeleden en vrienden voor de opgebrachte inspanning.
20 september: bezoek aan Tuitjenhorn (N-H)
Op zondag 20 september 2009 vierde de parochie van de Heilige Jacobus de Meerdere (dezelfde heilige
als die van Compostella ) in Tuitjenhorn het feit dat hun kerk 150 jaar bestond.
Pastoor J. Berkhout wilde aan de luisterrijke herdenkingsmis graag een historisch verantwoord tintje
geven. Hij had daarvoor de Grün Schut uit Gemert benaderd, maar die was vanwege het Koningsschieten in Gemert verhinderd. Vanwege de goede contacten met ons gilde kwam het verzoek of gilde St.
Agatha deze taak op zich wilde nemen. Zulk een eervol verzoek mag je uit gildebroedersgevoel natuurlijk niet weigeren.
Met 22 gildeleden, een aantal vrienden van het gilde en enkele partners van onze leden, toog ons gilde
op deze zondag per bus naar de kop van Noord- Holland.
Welkom geheten door de pastoor, lieten we ons het aangeboden kopje koffie en een vers broodje goed
smaken.
Om 10.30 uur was er de plechtige, uitermate goed verzorgde en stemmige hoogmis, voorgegaan door
drie geestelijken. Vijf minuten hieraan voorafgaand mocht onze Hoofdman, Sjef v.Zon, de aanwezigen
in deze zeer goed bezochte mis iets vertellen over het Gildewezen in onze Brabantse traditie en de te
gebruiken rituelen.
Opvallend was het vervolgens dat bij de vendelgroet hierna aan de geestelijke overheid in het St. Joseph park bij de kerk bijna alle kerkbezoekers dit met veel interesse aanschouwden.
Henk v.Thiel en Ine Biemans oogsten dan ook met hun vendelen veel succes. Na het vendelen ging ons
gilde door de straten van Tuitjenhorn en werden wij uitgenodigd om het prachtig vernieuwde dierenpark te bezichtigen. Eindpunt was het dorpshuis
om de innerlijke mens te versterken. Tijdens deze
bijeenkomst kwam de voorzitter van het kerkbestuur verrassenderwijs een boek over de 150 jaar
oude historie van de kerk aanbieden, dat natuurlijk met veel genoegen, en onder dank door onze
koning Jan Leenders, in ontvangst werd genomen.
Tuitjenhorn was blij met onze komst en het Gilde
had er veel plezier in om onze Brabantse cultuur in
Holland te mogen tonen.

Daarna gingen we nog naar Alkmaar om aldaar een rondvaart te maken door de historische binnenstad. Gezien onze outfit trokken we veel belangstelling van voorbijgangers. Na bij een uitstekende friettent warme snacks genuttigd te hebben, vertrokken we vanuit Alkmaar en waren vervolgens om 19.00
uur weer terug in het ons vertrouwde Boekel, terugkijkend op een uitermate gezellige en wel bestede
zondag .
20 september: Federatie toernooi vendelen
Tegelijk met het uitstapje naar Tuitjenhorn vond het federatietoernooi vendelen in Beek en Donk plaats.
Onze jeugdige vendeliers Stephan Biemans, Wouter v.d.Ven en Maarten v.d.Ven vendelden daar in een
sterk bezet wedstrijdveld.
Zij konden hun technische vaardigheden tonen onder enthousiast toezicht van onze Gildeheer René
Aarden, gildebroeder Jan Biemans en 4 gildezusters .
29 september: Ledenvergadering
De dertiende Ledenvergadering in het gildehuis aan het Goor.
Er waren opvallend veel leden die zich hadden afgemeld voor de vergadering.
Enkele van de voornaamste genomen besluiten waren:
1. De oprichting van een evenementen stichting van het Gilde met als doelstelling risicoverlaging voor
Gildebezit.
2. De goedkeuring van organisatie van een Pelgrimage naar Catania.
De gang van zaken wat betreft het gildehuis: er moet nog steeds gewacht worden op plannen van de
gemeente.

OKTOBER
10 oktober: Hoofdliedendag in Den Bosch
Enkele leden zijn naar de hoofdliedendag in Den Bosch geweest.
De dag begon met een H. Mis in de Sint Jan.
Daarna een bijeenkomst in het Provinciehuis met een lunch.
17 oktober: Vergadering kring “Peelland”
De leden van de overheid, Hoofdman Sjef v.Zon en Dekenschrijver Jan Leenders, zijn naar de vergadering van kring ‘Peelland” geweest in Vlierden.
De vergadering stond vooral in het teken van het 75-jarig bestaan van de kring.
31 oktober: Brabantse Avond
Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van kring “Peelland” werd in de Eendracht te Gemert een
Brabantse Avond georganiseerd door de Kring.
Ons gilde was daar aanwezig met vaandrig , tamboers en het Koningspaar in tenue.
Verder werd de zaal gevuld met leden van de omliggende gilden met hun partners en vrienden.
Er werd een luchtig programma opgevoerd met o.a. “ het Boekels Kwartierke” .

NOVEMBER
2 november: Verlichtingsavond reis Catania
In het gildehuis is door 2 leden van de overheid, Sjef v.Zon en Toon Wassenberg, een voorlichtingsavond
belegd over de voorgenomen reis naar Catania. Via een fleurige PowerPoint presentatie werd een impressie overgebracht van een verkenningsbezoek van voornoemde Gildeleden met hun echtgenotes.
Alle aanwezigen, leden, vrienden en hun partners, waren erg enthousiast en stonden massaal achter
het organiseren van de reis.

Toon en Sjef zullen de organisatie op zich nemen en de nodige voorbereidingen in gang zetten.
De gemaakte kritische opmerkingen over de te verwachten hoge temperaturen en de wensen ten aanzien van de kwaliteit van het eten zullen ter harte worden genomen.
16 november: Bezoek gilde Uden
Op deze inloopavond was het nieuw opgerichte gilde uit Uden te gast.
In het welkomstwoord door de Hoofdman werd duidelijk aangegeven dat het St. Agathagilde waarde
hecht aan een goede verstandhouding met zijn buurgilden; vandaar deze uitnodiging.
Het was een uiterst gezellige kennismaking waar verbroedering en vriendschapsbanden aangehaald
werden. In het afsluitend dankwoord sprak een woordvoerster van het bezoekende Gilde haar waardering uit voor de bestaande relatie en zij zouden zeker activiteiten ontplooien waar ook wij een uitnodiging voor konden verwachten. Zij hadden in het korte verleden al activiteiten van ons bezocht waaraan
zij zeker een voorbeeld zouden nemen aan de uiterlijke opzet van activiteiten van ons gilde.
Volgend jaar in 2010 zal de officiële inwijding plaatsvinden van hun Gilde.
24 november: Vriendenavond
Gezellig, informatief en bovenal warm was de bijeenkomst afgelopen maandag in het gildehuis met
onze vrienden. De houtkachel snorde, koffie, een natje en een droogje ontbraken niet en de sfeer was
heel goed.
Sjef v.Zon gaf m.b.v. een PowerPoint presentatie een toelichting op de organisatiestructuur van het
gildewezen van Plaatselijk Schuttersgilde, Kring, Federatie en Europese bundeling.
Vriend Jo Vluggen had weer een verassing voor het gilde in petto: hij schonk ons een demontabele
schietmast vanwege zijn 70e verjaardag. Een applaus volgde!
Natuurlijk danken wij al onze vrienden voor hun steun!
29 november: Pastoor 12,5 jaar priester
Op 24 november was onze Gildeheer, pastoor René Aarden, 12,5 jaar priester.
Hij vierde dit in een H. Mis in de St. Agathakerk waar ons gilde ook was uitgenodigd.
Tijdens de viering schonk hij het gilde, als herinnering aan zijn jubileum, een zilveren schild in de vorm
van een kerkklok.
Na de H. Mis bracht het Gilde hem een vendelgroet op het Agathaplein.
In Nia Domo, tijdens een druk bezochte receptie, bood Hoofdman Sjef v.Zon hem een passend cadeau
aan: een reis naar Catania (waar het gilde in 2010 op pelgrimage gaat).

DECEMBER
In december waren er weer 2 inloopavonden waar het gezellig is om te vertoeven bij de warme houtkachel.
Martien v.Berlo en Martien v.d.Brand zorgen voor een natje en een droogje, maar zorgen er tevens
voor dat de kachel op tijd brandt.
Het gilde dankt gildebroeder Toon Wassenberg voor weer een jaar vertoeven in deze schitterende
ruimte.
Verder waren er deze maand geen opvallende activiteiten.

Aan lief en leed is verder dit jaar aan het volgende aandacht besteed:
januari:

Condoleance- kaart Gilde O.L. Vrouw v.d. Zeven Weeën in Lierop i.v.m. overlijden van
gildebroeder Wout Donkers.

februari:

Kaartje gestuurd naar vriendin van het gilde mevr. Henny v.Boxtel-Arts i.v.m. medische
ingreep.

maart:

Kaart gestuurd naar Gilde O.L.Vrouw v.d. Zeven Weeën i.v.m. vijf jubilarissen.
Kaart gestuurd naar Tonny v. Berlo i.v.m. ziekenhuisopname in Amsterdam.

april:

Bloemetje laten bezorgen naar mevr. G.Wassenberg i.v.m. verjaardag.

mei:

Bloemstukje bij het overlijden van vriendin van het gilde Tonny v. Berlo.

juni:

Kaartje naar Jenny Hoevenaars-v.d.Ven i.v.m. operatie.

juli:

Bezoek aan gildelid mevr. v.d.Burgt
Kaart Jos Huijben i.v.m. ziekenhuisopname.
Kaart Wim Kuitert i.v.m. ziekte. Sterkte gewenst.

augustus:

Bezoek Jos Huijben i.v.m. thuiskomst uit ziekenhuis.
Bezoek Willy de Graaf, vriendin van het gilde, i.v.m. operatie.

september: Cor en Leny v.d. Elsen hebben een bloemetje gebracht bij Diny Welten n.a.v. operatie.
Bezoek Piet Loogman i.v.m. medische ingreep.
Kaart aan oud-lid Jan v.Helvoirt bij gelegenheid geboorte zoon.
december:

Bloemetje Fam. Kuitert: sterkte namens het gilde.
Mevr. Miep Leenen een kaartje heb gestuurd i.v.m. operatie nieuwe knie.

