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GILDE ST. AGATHA BOEKEL



JANUARI

Zaterdag 1 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente.
Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Koning Jo Vluggen met Koningin Marij, begeleid door de 
Hoofdman met nog enkele leden van de overheid, bezochten deze gezellige receptie. 

Dinsdag 4 januari: Nieuwjaarstreffen in het gildehuis.
Inloopavond en tevens nieuwjaarsreceptie voor alle gildebroeders  en gildezusters en voor de vrienden 
van het gilde. Met een hapje en een drankje was het weer erg gezellig.
 
Vrijdag 7 januari: Kermiskoning Toon getrouwd.
Onze Kermiskoning Toon Tielemans gaf het jawoord aan Yvonne Thijssen.
Op receptie geweest met 5 gildebroeders in zaal Cox om hen hiermee te feliciteren.

Maandag 31 januari: Ledenvergadering.
Er is geschonken: 
-  voor de handwassing bij het installeren van de nieuwe Koning: een antieke kan van glas en tin door gil-

debroeder Piet Loogman en een bijbehorende antieke tinnen schaal door gildebroeder Cor v.d.Elsen.
-  door gildebroeder Thijs Sanders een demontabele schietmast.
-  een fraai versierde kist gemaakt door de gildebroeders Jos Huijben en Jan Manders om het gildeboek 

te vervoeren.
Martin Kohlmann en Toon Wassenberg waren als lid van de overheid aftredend. Toon Wassenberg 
werd herkozen; Martin stelde zich niet herkiesbaar. Voor hem werd Jan Weren door de leden gekozen 
als nieuw lid van de overheid. Binnen de overheid werd hij benoemd tot Deken-Luitenant.

FEBRUARI

Zondag 6 februari: St Achtendagh.
St. Achtendagh, viering van de feestdag van de Heilige Agatha, onze optrekdag. 
Gilde Sint Agatha bestaat dit jaar 5 jaar.
De feestdag werd geopend met een Gildemis, muzikaal opgeluisterd door het parochieel mannenkoor 
en voorgegaan door Gildeheer René Aarden. 
Tijdens deze H. Mis legden de volgende nieuwe leden de eed van trouw af: Arie v.d.Kimmenade, voor-
heen vriend van het gilde en nu al fanatieke kruisboogschutter en Björn Kohlmann, heeft 3 jaar met het 
gilde meegelopen als Deken. Maarten v.d. Ven werd verwelkomd als jeugdlid door hem de hoed op te 
zetten. Helaas kon Mgr. v. Velthoven, vanwege ziekte, niet als lid geïnstalleerd worden.
‘s-Middags ging de gildestoet op pad om een Nieuwe 
Deken af te halen. Ton van Berlo, zoon van gildebroeder 
Martien, was de gelukkige. Volgens traditie werd bij hem 
thuis een borrel gedronken en werd er roggebrood met 
zult geserveerd.
Onderweg moest er, voor nog meer traktaties, gestopt 
worden o.a. bij gildebroeder Thijs Sanders.
‘s Avonds hebben we de dag gezellig afgesloten met eten 
en drinken in Nia Domo.

MAART

Maandag 14 maart: inloopavond.
Een speciale inloopavond omdat het carnaval was. De avond werd goed bezocht; ook de partners van 
onze leden en vrienden waren weer welkom.



Zondag 20 maart: St. Jozefdag Venhorst.
In Venhorst de H. Mis bijgewoond ter gelegenheid van het patroonsfeest van St. Jozef. Na deze plech-
tigheid brachten we een vendelgroet. Pastoor van Velthoven schonk daarna in de sacristie weer zoete 
wijn.

APRIL

Woensdag 27 april: kruisboogschieten.
Eerste wedstrijden van de zomeravondcompetitie kruisboogschieten van kring “Peelland” op ons 
schietterrein aan Het Goor.

MEI

Zondag 1 mei: kofferbakverkoop
Onze tweede kofferbakverkoop verliep weer voorspoedig met prachtig weer.

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

Zondag 15 mei: versiering schutsboom.
Tijdens het Koningschieten werd een prachtig windvaan 
aan het gilde geschonken door gildebroeder Henry v.d. 
Putten uit Aarle-Rixtel. Het prijkt vanaf deze dag op onze 
schutsboom achter Nia Domo.

Zondag 15 mei: Koningschieten.
Voor de zesde keer sinds de heroprichting was het ko-
ningschieten. 
De dag begon zoals gewoonlijk met een gildemis. Na een 
lunch in het gildehuis begon het schieten voor de ‘Vrien-
den van het Gilde’ om de titel Baron. John Biemans mag zich het komende jaar ‘Baron van gilde Sint 
Agatha’ noemen.
Nadat Koning Jo Vluggen was ontdaan van zijn versierselen begon het echte Koningschieten met het 
vrijmaken van de schutsboom. 

Het werd weer een spannende strijd om het Koning-
schap 2011. Na vele schoten was het einde van de vogel 
in zicht. Frits Koolen was aan de beurt: hij miste. Daarna 
Jan Leenders: hij schoot wel raak, maar de vogel gaf zich 
nog niet gewonnen. Toen was PETER VAN HEES aan de 
beurt. Na zijn rake schot kwamen de laatste resten van 
de vogel naar beneden.
Hij werd de nieuwe Koning 2011. Peter was ook Koning in 
2006: de eerste na de heroprichting.
Hij koos zijn vrouw Rick weer als Koningin.
Na de traditionele handelingen vertrok het gilde naar het 
gildehuis voor een heerlijke, voortreffelijke maaltijd! 



Zondag 22 mei: Kringdag in Aarle-Rixtel.
Aanwezig op het kringgildefeest te Aarle-Rixtel. Omdat gilde St.Margaretha (de rooi Skût) 6oo jaar ge-
leden werd opgericht, werd dit gevierd met een Vrij-Gildefeest. Hoogtepunt was natuurlijk de optocht 
door dit mooie dorp met 29 gilden. Een bont en prachtig spektakel voor de vele toeschouwers. Daarna 
trokken deze gilden langs de hoofdtribune op het feestterrein. Hoge gasten waren o.a. de Commissaris 
van de Koningin Wim van den Donk en de bisschop van ‘s-Hertogenbosch Mgr. A.Hurkmans. 
Tijdens de optocht deden 3 nieuwe tamboers in opleiding hun best om ons gilde door de straten van Aar-
le-Rixtel te begeleiden: twee zestigers, Arie v.d.Kimmenade en Jo Vluggen, en de elfjarige Rick v.d. Ven.
Bij de prijsuitreiking bleek dat gilde St.Agatha op de 11de plaats was geëindigd. Voorwaar een hele 
prestatie tussen de vele oude en zeer oude gilden. Te vermelden is ook dat de tentoonstelling van de 
eigen bezittingen, ondanks het ontbreken van oude gilde-attributen, toch op een zevende plaats kwam.  
Interessant was echter ook dat vendelier Peter v.d.Ven de 1ste prijs in zijn klasse C behaalde en daar-
door naar klasse B mag promoveren. Al met al een geslaagd gildefeest.

Maandag 23 mei: receptie nieuwe Koning.
Deze successen van de kringdag werden onderling nog eens besproken tijdens de receptie voor het 
nieuwe Koningspaar Peter en Rick v.Hees. Vele belangstellenden, waaronder natuurlijk familieleden 
van het Koningspaar, het Koningspaar van het St.Joris-Gilde uit Deurne en meerdere gildevrienden, 
kwamen hun gelukwensen aanbieden. Natuurlijk kreeg het nieuwe Koningspaar tijdens deze receptie 
een vendelgroet op het binnenterrein achter het gildehuis aan het Goor.  Al met al was het een zeer 
gezellige receptie, een fijne afsluiting van meerdere feestelijkheden en een goed begin van de regeer-
periode van de nieuwe Koning. 

JUNI

Woensdag 29 juni: finale zomeravondcompetitie kruisboogschieten.
In Lierop werden de laatste wedstrijden voor de zomeravondcompetitie geschoten.
Maar liefst 13 schutters van ons gilde deden hieraan mee.
Hiervan vielen er 3 in de prijzen:
• in de klasse “kampioenen” behaalde Frits Koolen een mooie tweede plaats met 68 punten.
• in de klasse “personeel” werd Jan Weren eerste met 64 punten.
 Jan Leenders en Jo Vluggen hadden beiden 63 punten. Na afkampen won Jan Leenders en kreeg de 

tweede prijs. Zij kregen een zilveren speld als aandenken.                                
Onze jongste schutter, Stefan Biemans(18 jaar), werd verdienstelijk vernoemd. 

JULI

Donderdag 7 juli: gastschieten Boekelse brandweer.
Op uitnodiging van gilde Sint Agatha kwam op 7 juli  de Boekelse brandweer een avond kruisboogschie-
ten op het terrein aan het Goor. De 24 mannen en 1 vrouw waren verdeeld over 2 teams; het thema 
was teambuilding. De schutter die het laatste stukje van de vogel af schoot was Koning; in dit geval 
“eerste Koning van de Boekelse brandweer”. Deze eer viel te beurt aan Peter Vogelzangs! Hij werd door 
Koning Peter v.Hees geëerd met een oorkonde en een medaille van gilde St. Agatha. 

Zondag 31 juli: fietstocht naar St. Agatha.
Vorig jaar maakte het gilde een pelgrimage naar St. Agatha op Sicilië(I). Dit jaar deden we dit nogmaals 
over, maar dan op de fiets naar St. Agatha bij Cuijk. We verzamelden ons bij gildebroeder Jan Leenders 
thuis in de tuin. Hier werden we om 9.00 u al met koffie en een stuk vla ontvangen. Daarna vertrok de 
stoet naar St. Agatha. Na aankomst was er een H. Mis die werd voorgegaan door onze gildeheer René 
Aarden en gildebroeder, diaken, Henk v.Thiel. Na een kop koffie en een bezoek aan de kloostertuin 
vertrok het gezelschap naar “De Verborgen Tuin” in Haps. Op weg naar Boekel werd nog het terras van 
“Erica” in St. Hubert bezocht, waar het zeer gezellig was. Terug in Boekel werd gezamenlijk bij Van Uden  
wat gegeten.
Een geslaagde fietstocht die we zeker nog eens moeten organiseren.



AUGUSTUS

Zaterdag 13 augustus: Venhorstkermis los schieten.
Op zaterdagmiddag 13 augustus werd de kermis van Venhorst door ons 
gilde losgeschoten. Het schieten werd goed bezocht en werd uitstekend 
geschoten, ook door de aanwezige dames.
Uiteindelijk werd Jos Weusten uit Venhorst Kermiskoning 2011.

Zondag 28 augustus: Boecult.
Deelgenomen aan de eucharistieviering op het Aga-
thaplein tijdens het culturele evenement Boecult.

SEPTEMBER

Maandag 5 september: ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering wordt er gestemd voor weer 3 nieuwe leden:
• Anita van Lieshout, al een jaar lang aspirant lid.
• Piet Rovers, reeds  3 jaar als Deken met het gilde verbonden.
• Rick v.d. Ven (11 jaar) als jeugdlid (tamboer).
Zij worden alle 3, met een ruime meerderheid van stemmen, toegelaten als lid.
Sjef v.Zon wordt herkozen als lid van de overheid en dus als Hoofdman. Hij wil graag aanblijven om het 
kringgildefeest in 2013, waarvan de organisatie dit jaar is opgestart, mede uit te voeren. 

Tijdens deze vergadering neemt René Aarden af-
scheid als Gildeheer vanwege zijn benoeming als pas-
toor van de nieuwe parochie van Grave e.o.
De Hoofdman bedankt hem voor zijn grote inzet voor 
het gilde; vooral bij de heroprichting in 2006. Koning 
Peter v.Hees ontdoet hem van het functioneel zilver.
Het gilde benoemt hem daarna als Ere-Gildeheer van 
gilde St. Agatha zodat hij via deze navelstreng toch 
met ons gilde verbonden zal blijven.

Ook werd aandacht besteed aan de oprichters en het eerste bestuur in 2005 en 2006.
De initiatiefnemers (voorwerkers) om tot oprichting van het gilde te komen waren: Jan Biemans, Toon 
Wassenberg en Martien v.d.Brand. Deze 3 mensen werden bedankt en in het zonnetje gezet door ze 
een bos bloemen te overhandigen.  
De 6 eerste bestuursleden waren: Henk v.Thiel: Hoofdman
 Cor v.d.Elsen: Dekenschatbewaarder
 Martin Kohlmann : Dekenluitenant
 Toon Wassenberg:  Dekenschrijver 
 Driek v.d.Vondervoort:  Overdeken (toen burgemeester)
 Pastoor René Aarden: Gildeheer
Zij werden geëerd met een zilveren speld. Deze werden opgespeld door Koning Peter v.Hees samen 
met Koningin Rick.

Maandag 5 september: Schenking van een zilveren schild.
Tijdens de ledenvergadering schenkt gildezuster Maria v.d. Elzen- Jansen een prachtig zilveren schild 
naar aanleiding van het eerste lustrum van gilde St. Agatha.



Zondag 11 september: installatie Ere-Gildeheer René Aarden.
René  Aarden, ex-pastoor van Boekel, werd te Grave in de kapittelkerk St. Elisabeth aldaar geïnstalleerd 
tot pastoor van Escharen, Gassel, Grave en Velp; tezamen de pastorale eenheid “Emmaüs” geheten. 
Wij, samen met het Cloveniersgilde uit Grave en het gilde St. Jan de Doper uit Gassel, aangevuld met 
een kleine delegatie van het St.Ambrosiusgilde uit Loon op Zand , waren tijdens deze installatie in 
Grave aanwezig . Na afloop van de mooie viering werd er een kanonschot gelost ter verwelkoming van 
de nieuwe pastoor.

Zaterdag 17 september: vrije schietwedstrijden in Boekel.
Voor de eerste keer organiseerden onze schutters een 
vrije schietwedstrijd voor kruisboogschieten op de wip. 
Totaal deden 21 schutters van allerlei gilden aan de wed-
strijden deel. 
Hans v.Berkel van St. Jorisgilde uit Oirschot won, na af-
kampen, de eerste prijs.
Tweede werd de maker van onze kruisbogen: Tiny Vor-
stenbosch uit Oerle; derde werd Bert Vorstenbosch uit 
Erp en vierde onze gildebroeder Jan Weren. 

Zondag 25 september: kofferbakverkoop.
Ook de derde kofferbakverkoop verliep weer voorspoedig met prachtig weer.

OKTOBER

Maandag 3 oktober: Piet Rovers gildekampioen Sint Agatha 2011.
Dit najaar deden maar liefst 14 schutters, allen leden van gilde St. 
Agatha, mee aan deze wedstrijden op het schietterrein aan Het Goor. 
Onder deze schutters was dit jaar één gildezuster: Ine Biemans. Zij 
werd daarom geëerd met een zilveren kruisboogspeldje.
De beste schutter van dit jaar werd Piet Rovers (afgaande Deken) 
met 69 punten. Het bijbehorende wisselschild werd hem tijdens deze 
inloopavond omgehangen door Jan Biemans, de schenker van het 
schild. Jan Manders uit Venhorst werd tweede met een score van 67 
punten; Jan Weren en Thijs Sanders behaalden beiden 66 punten. 

NOVEMBER

Dinsdag 15 november: vriendenavond.
De vriendenavond, speciaal voor onze donateurs, stond dit jaar in het teken van de het Koningszilver. 
Piet Loogman, onze Archivaris, vertelde eerst iets over het koningszilver in het algemeen. Daarna wer-
den de ex-koningen, Peter v.Hees, Martin Kohlmann, Jan Leenders en Jo Vluggen, uitgenodigd om te 
vertellen wat de afbeeldingen op de door hen geschonken koningsschilden betekenen.

DECEMBER

Er werd volop gewerkt aan de voorbereidingen van het Dorps- en Gildefeest Boekel in mei 2013.



Aan lief en leed is verder dit jaar aan het volgende aandacht besteed: 
22 januari : kaart Stefan Biemans  i.v.m. blindedarm operatie. 
31 januari : bloemen voor Martin Kohlmann i.v.m. aftreden overheid. 
31 januari : attentie voor Toon en Geiske Wassenberg als dank voor de gastvrijheid.

18 februari : kaart voor Fam.v.Thiel i.v.m. overlijden van moeder. 

20 maart : kaart naar Arie en Mary v.d.Kimmenade i.v.m. overlijden van moeder c.q. schoon-
moeder.  

27 april : kaart Wilhelmien v.d.Bosch i.v.m. operatie aan haar voet. 

5 mei : bloemen voor Wilhelmien v.d.Bosch; op bezoek geweest. 

3 juni : kaart voor jubilarissen van het Willibrordusgilde in Bakel, respectievelijk 60 en 40 jaar 
lid. 

3 juni : kaart naar St.Leonardus gilde in Beek en Donk i.v.m. jubilaris 50 jaar lid.
25 juni : bloemen voor Miep Leenen i.v.m. operatie aan de rug. 
25 juni : bloemen voor vriendin van het gilde Marie-Therèse Raaymakers i.v.m. haar herstel-

periode. 

8 juli : kaart naar St. Jorisgilde te Deurne i.v.m. nieuwe Koning. 
8 juli : kaart naar St. Hubertusgilde in Liessel i.v.m. een 25 jarig lidmaatschap.

5 september : bloemen voor Jan Biemans en Martien v.d. Brand tijdens ledenvergadering. 
12 september : kaart naar St. Lambertusgilde Someren-Eind i.v.m. 9 jubilarissen. 
12 september : kaart naar Onze Lieve Vrouwengilde Aarle-Rixtel i.v.m. 2 jubilarissen. 

14 december : kaart naar vriendin van het gilde Willy de Graaf i.v.m. opname ziekenhuis voor opera-
tie. 

23 december : bloemen voor Willy de Graaf bij thuiskomst en een spoedig herstel. 




