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JANUARI

1 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente.
Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Koning Jan Leenders met Koningin Petra, begeleid door de 
Hoofdman met nog enkele leden van de overheid, bezochten deze gezellige receptie. 

4 januari: Nieuwjaarstreffen in het gildehuis.
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.
 
16 januari: vendelgroet 100-jarige.
Een vendelgroet werd op zaterdag 16 januari gebracht aan mevr. Katrien Hanengraaf, bewoonster van 
Zorgcentrum St. Petrus. Zij bereikte de leeftijd van 100 jaar. 

Actie: hulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.
Gildebroeders en gildezusters collecteerden huis aan huis voor de slachtoffers van de aardbeving in 
Haïti. De actie was een groot succes.

FEBRUARI

1 februari: ledenvergadering.
Piet Loogman wordt aangesteld als Archivaris, een functie die in de caert beschreven staat.
Jo Vluggen, al geruime tijd actief vriend van het gilde,  wordt met algemene stemmen toegelaten tot 
het gilde.
Er vinden geen bestuurswisselingen plaats.

5 februari: Vendelgroet 50-jarig huwelijksfeest.
In Venhorst een vendelgroet gebracht voor vriend van het gilde, Antoon van Duijnhoven en zijn echt-
genote, vanwege hun 50-jarig huwelijk. 

6 februari: St Achtendagh.
St. Achtendagh, viering van de feestdag van de H. Agatha, onze optrekdag. Dit jaar op zondag i.p.v. 
zaterdag.
De feestdag werd geopend met een Gildemis, muzikaal opgeluisterd door het parochieel mannenkoor 
en voorgegaan door Gildeheer René Aarden.
Een vriendin van het gilde schonk de Koning en de Koningin ieder een prachtige wandelstok met zil-
veren afwerking. Hulde aan deze dame, die wel in de gaten moest krijgen dat het gilde daarmee zeer 
“verguld” was. 
Het gilde werd een jeugdlid rijker in de persoon van Wouter van de Ven. 
Jo Vluggen, die al van het begin vriend van het gilde is, werd als gildebroeder geïnstalleerd.
Gelukkig was “den Burger” niet vergeten dat hierna in de raadzaal, volgens goed gebruik, de Erewijn 
geschonken moest worden.
Bij Nia Domo moest het gilde zich weer opstellen om 
van daaruit op weg te gaan naar de Nieuwe Deken. De 
koude trotserend kwam na 2 kilometer gaans de stoet 
bibberend aan op de Bovenstehuis bij het varkensbedrijf 
van Mario van Sleeuwen, zoon van gildebroeder Jan van 
Sleeuwen. Vriend Jo de Bie was zo vriendelijk en gastvrij 
om op de terugweg de gildeleden een hartversterker aan 
te bieden. Dit viel erg goed in de smaak. Uit dankbaar-
heid werd dit afgesloten met een vendelgroet. Om 18.00 
kon dan in Nia Domo de receptie beginnen voor 



de Nieuwe Deken en zijn echtgenote Yvonne. Deze werd zeer druk bezocht, waarbij het carnavalsge-
beuren het gilde niet voorbij ging.
De dag werd afgesloten met een feestelijke avond die om 23.00 uur eindigde. 
Al met al een dag om met plezier op terug te kijken, ondanks de kou.

15 februari: inloopavond met carnaval.
Een speciale inloopavond omdat het carnaval was. De avond werd goed bezocht; ook de partners van 
onze leden en vrienden waren deze keer welkom.

MAART

21 maart: St. Jozefdag Venhorst.
In Venhorst de H. Mis bijgewoond ter gelegenheid van het patroonsfeest van St. Jozef.
Na deze plechtigheid brachten we een vendelgroet. Pastoor van Velthoven schonk daarna in de sacris-
tie zoete wijn.

APRIL

11 april: inwijding gilde Uden.
Aanwezig geweest bij de inwijding van het heropgerichte gilde St. Barbara & St. Lucia te Uden.

18 april: Koningschieten
Voor de vijfde keer sinds de heroprichting was het koningschieten. 
Eerst schoten de ‘Vrienden van het Gilde’ om de titel Baron. Jeanne Kohl-
mann mag zich het komende jaar ‘Barones’ noemen.
Tien gildebroeders, waaronder gildezuster Paula Donkers-v.d. Vossenberg, 
vingen daarna de strijd aan om het koningschap. Spannend detail was dat 
oud-Koning Jan Leenders zich Keizer kon schieten, omdat hij al twee keer 
achtereen Koning was. 
Uiteindelijk was het JO VLUGGEN die, na het 158e schot,  Jan de eventuele 
keizerstitel ontnam. 
Gejuich en luid applaus viel de kersverse Koning ten deel. Zeer verdiend en 
van harte gegund. 
Na de traditionele handelingen viel de nieuwe Koning een vendelgroet op 
het St.-Agathaplein ten deel, waarna het gilde zich verplaatste naar het 
gildehuis voor een heerlijke, voortreffelijke maaltijd! 
Op maandagavond 19 april werd de kersverse Koning een receptie aange-
boden in het gildehuis.

29 april: Hoofdman Sjef v. Zon onderscheiden.
Sjef kreeg uit handen van burgemeester Bos een Koninklijke onderscheiding voor al het werk dat hij 
voor allerlei verenigingen en instellingen heeft verricht. Het voltallige gilde trok, met een vervangende 
Hoofdman, naar de Zijp om hem thuis een vendelgroet te brengen. 
Na afloop werd het gilde uitgenodigd om in zijn tuin het gildebier te nuttigen.



MEI

4 mei: dodenherdenking
De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei is dit jaar ook weer, samen met de harmonie, door ons gilde 
opgeluisterd. 

29 mei: opening jubileumkringdag Gemert.
Vanwege het 75-jarig bestaan van kring Peelland werd dit jaar de kringdag in Gemert gehouden. Om-
dat Boekel een buurgemeente van Gemert is waren wij o.a. uitgenodigd om deze kringdag officieel te 
openen. 
De Rooi Skût had vooraf een scholenproject gedaan dat op deze dag door 
een grote “gildeoptocht” werd afgesloten. Honderden kinderen hadden 
zich uitgedost als gildebroeder of gildezuster en trokken, begeleid door 
leden van de Rooi Skût, door de straten van Gemert.
Een prachtig schouwspel!

30 mei: Kringdag Gemert.
Hoewel het tijdens de optocht met die 22 gilden door Gemert zo nu en dan 
regende, was het toch een 
feestelijk gebeuren. Na afloop van deze kringdag bleek dat de juryleden 
gilde St. Agatha uit Boekel  de tiende plaats hadden toebedeeld. St. Agatha 
bracht voor de wedstrijden elf schutters in en vier vendeliers. Helaas kregen zij niet het hoogst aantal 
punten maar kwamen toch uit op een heel redelijk gemiddelde. 
De tentoonstelling van onze schaarse, maar hele mooie attributen, mocht een hogere waardering krij-
gen en kwam daardoor op een tweede plaats voor de presentatie. 
Ondanks  tegenvallende weersomstandigheden verliep de organisatie goed en werd dit 75- jarig be-
staan van kring “Peelland” een prima en gezellig feest waarop gilde St. Joris uit Gemert trots mag zijn. 

JUNI

20 juni: vrijgildefeest Someren-Eind.
Met een ruime bezetting, ondanks dat het op vaderdag was, hebben we deelgenomen aan het vrijgil-
defeest in Someren-Eind.
De optocht verliep voor ons gilde goed.
Door afwezigheid van Koning Jo Vluggen werd niet deelgenomen aan het Koningschieten. Peter van 
Hees met zijn echtgenote hebben als ex-Koning en ex-Koningin Jo en Mary vervangen op deze kringdag.
Wel hebben enkele schutters deelgenomen aan het kruisboogschieten, maar zonder een behoorlijke 
score. Ook onze vendeliers kwamen in actie onder het toeziend oog van enkele gildebroeders en gilde-
zusters van ons gilde.

26 juni: verbroederingsfeest Gemert.
Op deze zaterdag hebben de schutters van ons gilde hun steentje bijgedragen aan het verbroederings-
feest van de 3 gildes van de gemeente Gemert. Dat waren de “Grün Skut”; de” Rooi Skut “en het St.-
Willibrordusgilde uit Bakel. 
Zij wilden tijdens dit verbroederingsfeest wel eens kennismaken met het kruisboogschieten en hebben 
ons gilde gevraagd om hen hierin bij te staan met materiaal en deskundige hulp. Een gildebroeder van 
het St.-Willibrordusgilde uit Bakel mocht zich Koning van de gemeente Gemert noemen. 
Het was, ook voor onze schutters, een mooie dag van verbroedering tussen gildebroeders en gildezus-
ters.

29 juni: gastschieten verkeersbrigadiers.
Op deze dinsdagavond hebben de verkeersbrigadiers van Boekel, op uitnodiging van de gemeente, hun 



jaarlijkse bijeenkomst bij ons gilde gehouden. Zij schoten, na een uitgebreide uitleg, een wedstrijd met 
kruisbogen. 
Uiteindelijk werd Els van Eenbergen de winnares: zij schoot 7 keer waarvan er 6 raak waren. Terug in 
het gildehuis werden de prijzen verdeeld en werd de winnares geëerd met een medaille van gilde St. 
Agatha door onze Koning Jo Vluggen. 
Het was een leuke avond voor onze gasten en een welkome bijdrage voor onze clubkas.
 

JULI

Zomeravondcompetitie kruisboogschieten.
Een 8-tal kruisboogschutters van ons gilde hebben vanaf mei deelgenomen aan de competitie “kruis-
boogschieten op de wip” georganiseerd door kring “Peelland”. Gildebroeder Frits Koolen behaalde de 
eerste prijs in de categorie “personeel”; Jo Vluggen werd tweede en Thijs Sanders derde. 
Onze schutters worden steeds beter !

AUGUSTUS

1 augustus: kermis los schieten.
Op zondagmiddag werd de kermis van Boekel door ons gilde losgeschoten.
Vorig jaar zijn we begonnen in Venhorst; dit jaar was Boekel aan de beurt. 
Op het terrein bij Nia Domo werden 2 schutsbomen en een tent geplaatst. 
Iedereen werd uitgenodigd om mee te schieten om de titel “Kermiskoning 
2010”.
Er werd een voor-competitie geschoten om daarna maar enkele schutters 
over te houden voor het finale schieten op een zg. koningsschijf. Bij het 
22ste schot kwam de koningsschijf los van de paal. Toon Tielemans van de 
Vosdeel was de schutter die dit laatste schot loste en was dus Kermisko-
ning 2010.

14 t/m 19 augustus: pelgrimage naar Catania.
Deze pelgrimage was voor ons gilde het hoogtepunt van 2010. 
De aanleiding van deze pelgrimage was ons 1ste lustrum. Een werkgroep had deze pelgrimage naar 
Catania (Sicilië), de geboorteplaats van onze gildepatrones, georganiseerd.
Er werd deelgenomen door totaal 62 personen: gildebroeders/gildezusters, vrienden van het gilde en 
partners.
Sint Agatha, de geestelijk gekroonde Koningin van Catania, wordt hier telkenjare op grootse wijze her-
dacht  waaraan honderdduizenden pelgrims deelnemen. 
Wij, als pelgrims uit Boekel, mochten deelgenoot zijn in deze massale verering van Sint Agatha. Deze 
beleving is een moeilijk te omschrijven ervaring en alleen enigszins te begrijpen door er aan mee te 
doen en te ondergaan.
Naast de deelname van ons Gilde aan de eucharis-
tievieringen en processies, werden we zeer gastvrij 
ontvangen door het kerkelijk en wereldlijke gezag. 
Naast de gebruikelijke uitwisselingen van attenties 
viel de uitgebrachte vendelgroet zeer in de smaak. 
Het gilde heeft zich goed kunnen presenteren aan de 
honderdduizenden pelgrims door in vol ornaat door 
de straten van Catania te trekken. 
De Gildemis, voorgegaan door Gildeheer pastoor Aar-
den en gezongen door ons gelegenheidskoor in de 



prachtige Dom, trok veel belangstelling. 
Naast het pelgrimsprogramma was er tijd voor be-
zienswaardigheden van Catania, de vulkaan Etna 
en de historische stad Taormina.
Deze pelgrimage, in broederlijk samenzijn,  is een 
historische gebeurtenis voor gilde Sint Agatha Boe-
kel.

29 augustus: Boecult.
Deelgenomen aan de eucharistieviering op het Agathaplein tijdens het culturele evenement Boecult.

29 aug.: vendelgroet voor gildezuster Anna v.d. Burgt.
Het voltallige gilde rukte uit om een vendelgroet te brengen aan gildezuster Anna v.d. Burgt- Tielemans 
vanwege haar 60-jarig huwelijksfeest.
Zij was hiermee zeer vereerd en schonk het gilde een zilveren schild.

SEPTEMBER

5 september: bedevaart naar Handel.
Ook dit jaar weer deelgenomen aan de bedevaart naar Handel.

13 september: ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering wordt er gestemd voor 3 nieuwe leden:
• Mgr. Piet van Velthoven, pastoor van Venhorst en al geruime tijd vriend van het gilde.
• Arie v.d. Kimmenade, al enkele jaren een actieve vriend van het gilde.
• Björn Kohlmann, 3 jaar Deken van het gilde, heeft ook te kennen gegeven om lid te worden.
Zij worden alle 3, met een ruime meerderheid van stemmen, toegelaten als lid.

25 september: 
wijding van Henk van Thiel tot Diaken.
Op deze zaterdag werd gildebroeder Henk van 
Thiel in de St. Janskathedraal door Bisschop 
Hurkmans tot Diaken gewijd. Een afvaardiging 
van ons gilde, samen met bestuursleden van 
kring Peelland en een afvaardiging van het gilde 
uit Uden, woonde deze plechtigheid bij.
Na de dienst was er een receptie voor Henk.

OKTOBER

3 oktober: eerste assistentie nieuwe Diaken in Boekel.
De kersverse Diaken Henk v. Thiel assisteert voor de eerste maal tijdens een Eucharistieviering in de 
parochiekerk van Boekel. Het voltallige gilde St Agatha was hierbij aanwezig, samen met afvaardigingen 
van gildes van kring Peelland en afvaardigingen van de gildes uit Uden en Erp. Na deze viering was er in 
de pastorietuin gelegenheid om Henk te feliciteren. 

10 oktober: eerste kofferbakverkoop.
In de ledenvergadering was afgesproken om meer aan fondsenwerving te doen. 
Enkele gildebroeders kwamen op het idee om een kofferbakverkoop te organiseren. 
Deze zondag was het zo ver. Vele gildebroeders en gildezusters, maar ook het prachtige weer, hielpen 
mee om deze kofferbakverkoop tot een succes te maken.
De opbrengst verraste iedereen.



18 oktober: Jo Vluggen gildekampioen 2010.
Tijdens deze inloopavond werd door gildebroeder Jan Biemans het nieuwe wisselschild “Gildekampi-
oen Kruisboogschieten” omgehangen bij Koning Jo Vluggen.
Hij bewees de beste schutter van ons gilde te zijn door slechts 2 van de 75 schoten te missen. 

NOVEMBER

15 november: vriendenavond.
De vriendenavond stond dit jaar in het teken van de gehouden pelgrimage naar Catania, omdat ook 
vrienden van het gilde mee zijn geweest.
Er werd terug gekeken met foto’s, film en verhalen onder het genot van een  hapje en een drankje. De 
barcommissie had een heerlijk Italiaans buffetje klaargemaakt dat men zich goed liet smaken.
Tijdens deze bijeenkomst werd besloten om van de pelgrimage een herinneringsschild te laten maken.

DECEMBER

20 december: inloopavond met kaartclub.
Met één groepje begonnen met kaarten tijdens de inloopavond. Hopelijk komen er meer liefhebbers 
want het is een gezellige bezigheid.



Aan lief en leed is verder dit jaar aan het volgende aandacht besteed: 
17 januari kaart naar mevr. Tielemans  i.v.m. operatie.
22 januari kaart naar gilde St.Antoniusabt i.v.m.8 jubilarissen.

5 februari  kaartje naar vriend Ton v. Berlo i.v.m. geboorte van een dochter.
10 februari kaart naar boerenbruidspaar Jos en José Biemans.
24 februari attentie naar Dekenluitenant Martin Kohlmann i.v.m. heupoperatie.
25 februari kaart naar St.Willibrordusgilde i.v.m. overlijden van gildebroeder Jan Beekmans.

15 maart kaart naar St.Jorisgilde Deurne i.v.m. twee zilveren jubilarissen.

30 april   kaart naar Corry Huijben i.v.m. ongeval. 

12 juni    kaart naar St. Magarethagilde in Aarle -Rixtel b.g.v. 65-jarig lidmaatschap H. Swinkels.
25 juni   bloemetje naar gildebroeder Martien v. Berlo i.v.m. hartoperatie.
25 juni   kaart naar St. Hubertus gilde i.v.m.40 jarig jubileum van Jan v.d. Berkmortel.

9 juli       kaart naar lid Maria v.d. Elsen i.v.m. overlijden van haar man Jan.

29 augustus bloemen b.g.v. 60-jarig huwelijksfeest van gildezuster Anna v.d. Burgt.

23 oktober kaart naar dochter van Miet Goossens b.g.v. het overlijden van Miet.

10 november kaart naar vriend Bertus v. Berlo b.g.v. zijn 70-jarig jubileum als koorzanger.

10 december kaart naar St. Lambertusgilde in Someren-Eind i.v.m. overlijden van gildebroeder Jan 
Lammers.

18 december kaart naar pater Snijders i.v.m. zijn gouden priesterfeest.
20 december kaart naar vriendin mevr. Raijmakers;  sterkte gewenst i.v.m. ernstige ziekte.




