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GILDE ST. AGATHA BOEKEL

JANUARI
Zondag

1 ja n u a ri:

g e m e e n te . onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N ie u w ja a rs re c e p tie

Nieuwjaarsreceptie

in het gemeentehuis.

Koning Peter van Hees

met Koningin Rick, begeleid door de

Hoofdman met nog enkele leden van de overheid, bezochten deze gezellige receptie.

2 ja n u a ri:

M aandag

N ie u w ja a rs tre ffe n

in h e t g ild e h u is

Inloopavond en tevens nieuwjaarsreceptie

a a n H e t G o o r.

voor alle gildebroeders / gildezusters en voor de vrienden van

het gilde.
Tijdens deze avond werd spontaan een financiële actie gehouden voor een afbeelding van ons gilde in één
van de bovenramen van Nia Domo. De actie bracht precies het bedrag op dat nodig is voor het raam.
Z a te rd a g

28 ja n u a ri:

E re -G ild e t'le e r

R e n é A a rd e n

g e ïn s ta lle e rd

a ls n ie u w e

In Sint Anthonis werd Ere-Gildeheer René Aarden door de Kringvoorzitter
kringgilde-priester
M aandag

30

k rin g g ild e -p rie s te r.

van Land van Cuijk als nieuwe

geïnstalleerd. Enkele van onze gildebroeders en gildezusters waren hierbij aanwezig.

ja n u a ri:

L e d e n v e rg a d e rin g .

• Cor v.d. Eisen en Jan Oerlemans waren als lid van de overheid aftredend. Zij stelden zich beiden herkiesbaar. Jo Vluggen stelde zich ook kandidaat, gesteund door ten minste 5 leden.
• Na stemming met de gebruikelijke bonen werden Cor v.d. Eisen en Jo Vluggen gekozen als lid van de overheid.
• Toon Nabuurs, vriend van het gilde, schenkt het gilde een rolsteiger .
• Gildebroeder Piet Loogman schenkt het gilde een zilveren stempel met stempelkussen in een oud kistje.
Het kistje, mooi met messing bewerkt, bevat het volgende:
- een oude tabaksdoos van messing met stempelkussen;
- een flesje blauwe inkt en een stempel onder een zilveren beeldje van St. Agatha. De stempel is ovaal met
in het midden een afbeelding van St. Agatha en daaromheen de tekst "Gilde St. Agatha Boekel".
• Er wordt hard gewerkt aan het Dorps- en Gildefeest 2013. Het bestuur bestaat uit Sjef van Zon, Toon Wassenberg en Jan Leenders.

FEBRUARI
W oensdag

1 fe b ru a ri:

K e rk b a la n s

Brieven voor de parochie bezorgd. De opbrengst hiervan is voor onze kas.
Z o n d a g 5 fe b ru a ri:

S t A c h te n d a g h .

St. Achtendagh, viering van de feestdag van de Heilige Agatha,
onze optrekdag.
Om 10.30 uur was er in de kerk de gildernis. voorgegaan door
aspirant lid Mgr. P. v.velthoven (pastoor van Venhorst) en geassisteerd door gildebroeder Diaken Henk v.Thiel.
"""""=-'1IRr"lIW-

Tijdens deze viering werden Mgr. Piet
v.Velthoven, Peter v.d.Ven, Piet Rovers en Anita v.Lieshout als lid geïnstalleerd. Het jeugdlidmaatschap

van

Rick v.d.Ven werd bevestigd door hem
een hoed op te zetten. Tamboer Rick
kreeg een nieuwe trom waarin het wapen van het gilde is aangebracht. Deze
prachtige trom werd geschonken door Willy de Graaf, een vriendin van het gilde.
's Middags werd de nieuwe Deken opgehaald. Het was dit jaar Jan de Wit uit de
Julianastraat.
Op de weg terug werd er eerst halt gehouden bij het woonhuis van Koning Peter
v.Hees en daarna bij gildebroeder Jan v.Sleeuwen aan de Burgtstraat. Gezien de
kou waren de glühwein en een stevig borreltje bijzonder welkom.
Het gilde beëindigde deze feestelijk dag met een feestavond in Nia Domo.

rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M aandag

1 3 fe b ru a ri:

re c e p tie

N ie u w e

Deken.

Deze avond werd de Nieuwe Deken Jan de Wit een receptie aangeboden. Zijn familie en buurtgenoten

wa-

ren in grote getalen aanwezig. Er werd door de buurt zelfs nog een lied ten gehore gebracht.
Zondag

1 9 fe b ru a ri:

C a rn a v a ls a c tie .

Tijdens de carnavalsoptocht werden door het gilde hamburgers e.d. verkocht om de kas te spekken.
M aandag

2 0 fe b ru a ri:

in lo o p a v o n d

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

MAART
D o n d e rd a g

8 m a a rt: g e b o o rte

1 0 .0 0 0 0 s te

in w o n e r

v a n B o e k e I.

Koning Peter van Hees en Koningin Rick gingen op kraamvisite bij
Robert en MachelIa Kuipers. Hun pasgeboren zoon Duke was de
10.000ste inwoner van BoekeI.
Met goedvinden van zijn ouders, staat hij vanaf deze dag ingeschreven als lid van het gilde.
Zondag

1 8 m a a rt:

S t. J o z e fd a g V e n h o rs t.

In Venhorst de H. Mis bijgewoond ter gelegenheid van het patroonsfeest van St. Jozef (19 maart).
Na deze plechtigheid bracht het gilde een vendelgroet.
Pastoor van Velthoven, inmiddels lid van het gilde, schonk daarna in de sacristie weer zoete wijn.

APRil
W oensdag

1 8 a p ril: k ru is b o o g s c h ie te n .

Eerste wedstrijden van de zomeravondcompetitie

kruisboogschieten van kring "Peelland" op ons schietter-

rein aan Het Goor. Als eerste gildezuster van gilde St. Agatha neemt Ine Biemans deel aan de competitie.
Z o n d a g 2 2 a p ril: k o ffe rb a k v e rk o o p .

De vorige kofferbakverkopen

verliepen met prachtig weer, maar deze zondag was het anders.

In de voor- en namiddag vielen enkele fikse buien.
Gezien de weersomstandigheden

viel de opbrengst mee.

Z o n d a g 2 9 a p ril: K o n in g s c h ie te n .

Het was voor de zevende keer Koningschieten na de heroprichting

in 2006. Tij-

dens de H. Mis werd de koningsvogel gezegend en zongen de gildeleden na afloop uit volle borst hun eigen gildelied.
Na een vendelgroet op het St. Agathaplein aan burgemeester Pierre Bos en kapelaan Hagenbeek, vertrok het gilde naar het gildehuis aan het Goor om daar de
lunch te gebruiken. Nadien trok het gilde op naar het feestelijk schietterrein om
daar te gaan strijden voor de eretitels Baron en Koning van het gilde 2012.
Als eerste schoten de vrienden van het gilde voor de titel Baron(es). Jeanne Kohlmann werd voor de tweede keer Barones van het gilde.
Daarna waren de 10 gildebroeders aan de beurt. Pas na 250 schoten gaf de taaie
vogel zich om 19.50 uur gewonnen. Jos Huijben schoot het laatste stukje naar
beneden en werd hierdoor de gelukkige Koning van gilde Sint Agatha 2012-2013.
Hij koos zijn vrouw Corrie als zijn Koningin.
Na de officiële installatie vertrok het gilde in optocht naar het Goor om daar,
samen met het nieuwe Koningspaar, te gaan genieten van een door een gildebroeder klaargezet buffet.

's Avonds werd het Koningspaar een receptie aangeboden in het gildehuis.
Dat Jos en Corrie vele vrienden hebben was hier te merken: het was er gezellig druk. Zelfs de koningen uit
Gemert, Frans v.d.Burgt, koning van de Rooi Skut, en Henk de Koning, koning van de Grûn skut, waren aanwezig om het kersverse Koningspaar te feliciteren.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MEI
V rijd a g

4 m e i: d o d e n h e rd e n k in g .

De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei is dit jaar ook weer, samen met de harmonie, door ons gilde opgeluisterd.
Z o n d a g 6 m e i: S c h ie tto e rn o o i.

Op deze zondag organiseerden we, onder leiding van onze wapenmeester Jo Vluggen, de Boekelse kruisboogwedstrijden.
Zondag

Op het schietterrein aan het Goor kwamen schutters van heinde en verre.

27 m ei en m aandag

m e t g ild e u it W e in e

2 8 m e i (P in k s te re n ):

u itw is s e lin g

(0 )

Het gilde was deze dagen te gast bij het "Schützenfest"

in

Weine(D), in de omgeving van Paderborn. In de vroege morgen
stapten 48 personen in de bus waarvan 23 gildeleden.
Op zondag deed het gilde mee aan de optocht door het dorp met
als hoogtepunt het ophalen van hun Koningspaar 2011-2012. Let
.wel: het Koningspaar voorafgegaan door een stoet van 12 zeer
smaakvol geklede hofdames. Ook aan de Dodenherdenking

met

kranslegging werd aandacht besteed.
's Avonds was er een zeer gezellige feestavond die begon met de
Koningsdans. De gasten uit Boekei werden door de Duitse gildebroeders goed voorzien van eten en drinken.
Om 20.30 uur was de aangekondigde Polonaise. Hierbij dient iedere man met een vrouw ter rechterzijde
mee te lopen naar de brandweerkazerne ± 150 meter verderop, daar enkele rondjes te lopen en weer onder
dezelfde muzikale omlijsting terug te gaan naar het clubhuis. Plezier en vrolijkheid alom!
Om 23.00 uur vertrokken de feestgangers naar hun slaapplaatsen, deels in een hotel in Büren en deels in
Weine.
Op maandag, tweede Pinksterdag, ging het feest verder met een gezamenlijk ontbijt met als hoofddrank:
Warsteiner bier. Daarna met de koningsvogel, in gedisciplineerde

optocht,

naar de veel hoger gelegen

schietplaats. waar het jaarlijkse koningschieten plaatsvond.
Het 1ste schot moet door de vertrekkende

koning gelost worden; Koning Jos Huijben van gilde St. Agatha

mocht het 2de schot lossen. Tijdens en na het schieten bleef het bier volop stromen, zonder dat dit ogenschijnlijk voor wie dan ook teveel werd. Daarna vertrok

het Gilde naar de ons toegewezen uitvalsbasis

om aldaar een hapje te eten. Nadat er nog even een bezoek gebracht werd aan een historische boerderij
waarop staat dat deze is toegewijd aan de Heilige Drievuldigheid en St. Agatha, werd de thuisreis naar Boekei aanvaard.
Iedereen was onder de indruk van de sfeer van saamhorigheid, broederschap en gezelligheid!

JUNI
Z o n d a g 2 4 ju n i: K rin g d a g in M a ria h o u t

Het St. Servatiusgilde uit Lieshout organiseerde dit jaar de kringdag van Peelland.
Het was slecht weer; vooral tijdens de optocht door Mariahout
regende het pijpenstelen. De gildebroeders en gildezusters lieten
zich daardoor echter niet ontmoedigen.
De juryleden beoordeelden gilde St. Agatha als het schoonste én

ordelijkste geheel. In de totaal beoordeling, waarbij ook andere elementen van die dag meetelden, kwam
gilde St. Agatha op een welverdiende

zesde plaats.

Leerlingen van 2 basisscholen uit Lieshout en één uit Mariahout

liepen ook mee in de optocht met zelfge-

maakte fantasie gildekleding, vaandels en kartonnen hoofddeksels.
Vanwege het slechte weer werden de schietwedstrijden
Stefan Biemans veroverde bij het wedstrijdvendelen
door naar klasse B. In het onderdeel trommelen

van de kruisboogschutters

uitgesteld.

in klasse C een derde plaats, hij gepromoveerde

hier-

deed onze jongste tamboer Rick van de Ven voor de eerste

keer mee. Hij boekte een goed resultaat maar kon nog niet toetreden tot de beste drie.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
W oensdag

2 7 ju n i: fin a le

z o m e ra v o n d c o m p e titie

k ru is b o o g s c h ie te n

In Lierop werden de laatste wedstrijden voor de zomeravondcompetitie

k rin g P e e lla n d .

geschoten. Maar liefst 13 schutters

van gilde St Agatha deden hieraan mee. Hiervan vielen er 2 in de prijzen:
• in de klasse B behaalde Ine Biemans, na afkam pen, een mooie derde plaats.
• in de klasse C werd Peter van Hees eerste.

JULI
M aandag

1 6 ju li: e x tra le d e n v e rg a d e rin g

i.v .m . n ie u w

g ild e h u is .

Het gilde heeft van een particulier het aanbod gekregen een stuk grond aan de Statenweg aan te kopen om
daarop een nieuw gildehuis te realiseren. Het gemeentebestuur
op het evenemententerrein

biedt het gilde aan, op basis van erfpacht,

een nieuw gildehuis te bouwen.

Na een schriftelijke stemming wordt, met meerderheid
nieuw gildehuis op het evenemententerrein

van stemmen, besloten tot het bouwen van een

aan de Waterval.

Tijdens de pauze wordt door het Koningspaar, Jos en Corrie Huijben, het koningsbier geschonken.
Z o n d a g 3 1 ju li: fie ts to c h t

n a a r M a ria h o u t.

Door de gildezusters Paula Donkers en Diny Welten werd een fietstocht naar Mariahout georganiseerd. Via allerlei binnenwegen kwam de groep aan bij de dochter van Paula in Keldonk voor koffie of thee met heerlijke cake. De tocht werd
daarna, via de Antoniuskapel aan de Grensweg in Mariahout, vervolgd naar de
Lourdesgrot aldaar.
Om 13.30 uur nam iedereen plaats rond het altaar onder de grot en werd er een
H. Mis opgedragen, voorgegaan door onze Ere-Gildeheer René Aarden.
Na op het terras bij "De Pelgrim" wat gegeten en gedronken te hebben, vertrok
de stoet naar Gemert. Er werd nog even gestopt bij het in aanbouw zijnde kapelletje van de Rooi Skut.
De fantastische dag, met mooi zonnig weer, werd in de Coxse Hoeve afgesloten
met een heerlijke maaltijd.

AUGUSTUS
Z o n d a g 2 6 a u g u s tu s :

E S T in P o le n .

Dit jaar was het Europees Gildetreffen(EST) in Tuehola een stadje in Polen. De meeste gildebroeders

en

gildezusters vonden het te ver; vandaar dat het gilde met een gehuurd busje met slechts 8 personen naar
Polen vertrok. Later voegden gildebroeder

Björn Kohlmann en zijn vrouw Hanneke zich bij dit groepje; zij

waren met de motor naar Polen gekomen. Omdat er toch eigen vervoer ter beschikking was, zijn er enkele
uitstapjes gemaakt o.a. naar Gedansk. De accommodatie, waar ook een kleine delegatie van het gilde uit
Erp verbleef, lag ver achteraf, maar slechts 20 km van Tuchola. Op zondagmorgen 26 augustus besloten
beide gilden om 's middags samen één groep te vormen in de optocht door de stad. Geen kleinigheid want
er waren ± 11.000 deelnemers! Door de samenvoeging van het gilde van Boekei en Erp was er een prachtige presentatie: voorop Hanneke Kohlmann met het prachtige voorloopbord

gevolgd door twee tamboers,

twee bazuinblazers, 2 zilverdragers, twee piekeniers en als sluiting twee uitstekende vendeliers uit Erp. Deze
2 vendeliers lieten de gehele tocht hun kunsten met hun vendels zien.
Het was voor Björn Kohlmann de eerste keer dat hij, al lopende, zijn bazuinmuziek kon laten horen en dat
nog wel op internationaal

niveau!

Niet alleen de massale opmars was een Brabantse aangelegenheid; ook de Europese Koning en Prins waren
Brabanders: Koning Toon Weijtmans uit Udenhout en Prins Bram van Bergen uit Oss.
Over 3 jaar zal het ESTin Peine (D) plaatsvinden.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SEPTEM BER
Z o n d a g 9 s e p te m b e r:

b e d e v a a rt

n a a r H a n d e l.

De 3 gilden uit de Sint Petrusparochie, St. Agatha uit Boekel, St. Jacobusgilde uit Zeeland en St. Barbara-St.
Luciagilde uit Uden, trokken gezamenlijk op tijdens de bedevaart naar Handel. Samen met een honderdtal
andere pelgrims werd in de openlucht een H. Mis bijgewoond.
Na afloop viln de H. Mis liepen alle deelnemers met processiebegeleider Jan Biemans de kruiswegstaties af.
M aandag

1 7 s e p te m b e r:

le d e n v e rg a d e rin g .

Vriend van het gilde, Toon Nabuurs, heeft aangegeven volwaardig lid van het gilde te willen worden. Tijdens
deze vergadering wordt hierover gestemd met bonen. Hij wordt door de leden toegelaten tot het gilde en
zal tijdens St. Achtendag in 2013 worden beëdigd.
Twee leden van de overheid zijn aftredend en herkiesbaar: Diny Welten en Jan Leenders. Zij worden beiden
door de vergadering herkozen.
Een belangrijk punt van de vergadering was het voorstel van de overheid om een bestaand gebouw, opgebouwd uit losse units, aan te kopen. Dit kan dan geplaats worden op het evenemententerrein

aan de

Waterval. De grond is eigendom van de gemeente; het gilde krijgt deze dan in erfpacht.
Met handopsteken stemt een overgrote meerderheid van de vergadering in met de aankoop.
Z o n d a g 3 0 s e p te m b e r:

k o ffe rb a k v e rk o o p

Het aantal aanmeldingen voor een verkoopplaats

was overweldi-

gend. Het terrein stond vol, het weer was geweldig en er kwamen
een record aantal bezoekers.
Het was een fantastische dag!

OKTOBER
M aandag

1 oktober:

P ie t R o v e rs g ild e k a m p io e n

S in t A g a th a

2012.

Elk jaar word er met de kruisboog geschoten voor de titel gildekampioen St. Agatha.
Na een interne competitie hadden Jo Vluggen en Piet Rovers beiden 89 punten.
Na afkampen werd Piet Rovers, evenals in 2011, gildekampioen.

Het bijbehorende

wisselschild werd hem

tijdens deze inloopavond weer omgehangen door Jan Biemans , de schenker van het schild. Aspirant lid
Toon Nabuurs werd derde met 88 punten.
Z a te rd a g

1 3 o k to b e r:

H o o fd lie d e n d a g

in D e n B o s e h .

Vijf gildebroeders togen deze zaterdag naar Den Bosch voor de jaarlijkse Hoofdliedendag.
Er werd tijdens de bijeenkomst, die weer begon met een H. Mis in de Sint Jan, veel aandacht besteed aan
de Europese Koning en Prins.
Blijkbaar viel jeugd lid Rick v.dVen tijdens deze dag in het provinciehuis op: hij stond later, samen met gildebroeder Peter v.Hees, afgebeeld op de kop van de Gildetrom.

NOVEMBER
M aandag

1 9 n o v e m b e r:

v rie n d e n a v o n d .

De vriendenavond, speciaal voor de donateurs van het gilde, stond dit jaar in het teken van de het aankomende Dorps- en Gildefeest en het nieuwe gildehuis.
Ook waren er tijdens de gezellige avond enkele nieuwe vrienden van het gilde aanwezig.
Z o n d a g 2 5 n o v e m b e r:

in d o o r v e n d e lto e rn o o i

in A a rle -R ix te l.

Maarten v.dVen deed mee aan het indoor veldeltoernooi
in de prijzen.

voor de jeugd in Aarle-Rixtel. Helaas viel hij niet

DECEMBERonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Op 8 december werd begonnen met het uitgraven voor de bouw
van het nieuwe gildehuis onder leiding van gildebroeder

Jan

Manders. Na flink wat metselwerk onder het maaiveld, was het
op 27 december zover dat de units geplaatst konden worden.
Om 15.00 uur waren ze aan elkaar gekoppeld en stonden klaar
om afgewerkt te worden.
Hoofdman Sjef v.Zon opende als eerste de deur en liet, als goed
gildegebruik,

het Koningspaar Jas en Corrie Hijben als eersten

het nieuwe onderkomen binnengaan.
Veel tijd is de laatste maanden besteed aan het voorbereiden
van het Dorps- en Gildefeest in 2013.

A a n lie f e n le e d is v e rd e r in 2 0 1 2 a a n h e t v o lg e n d e a a n d a c h t b e s te e d :

30 januariZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Attentie en bloemen voor Toon en Geiske Wassenberg als blijk van waardering voor weer
een jaar gastvrijheid.
3 februari

Bloemen voor mevr. Raaymakers(vriendin van het gilde) i.v.m. operatie.

25 februari

Receptie gilde in Deurne: attentie voor twee jubilarissen.

5 april

Kaart naar gildebroeder Sjef v. Zon bij gelegenheid van 45 jarig huwelijk.

5 april

Kaart naar gildebroeder Piet Rovers voor een spoedig herstel n.a,v, operatie na val.

5 april

Kaart naar gildebroeder Theo Leenen n.a.v. opname in ziekenhuis.

26 april

Kaart naar St. Willibrordusgilde

27 juni

in Vlierden b.g.v. overlijden gildebroeder Ties Verbeten.

Kaart met uitslagen van de kringgildedag naar gildebroeder

Peter v.d.Ven die voor stage in

Griekeland verblijft.
18 augustus

Kaart naar St. Hubertusgilde in Liessel i.v.m. overlijden gildebroeder Crelis Verberne.

20 augustus

Kaart naar St. Willibrordusgilde

in Bakel i.v.m. overlijden van gildebroeder Marius Sleegers.

4 oktober

Kaart naar Hr. v.dVen (4 zonen zijn lid van het gilde) i.v.m. thuiskomst uit ziekenhuis.

4 oktober

Kaart naar mevr. Raaymakers i.v.m. ernstige ziekte; sterkte gewenst.

19 oktober

Kaart naar gildebroeder Martin Kohlmann i.v.m. operatie aan heup.

18 november

Kaart naar gildebroeder Jas Huijben b.g.v. jubileum 40 jaar koorzanger!

20 december

Kaart naar St. Catharinagilde Helmond i.v.m. overlijden gildebroeder mr.

23 december

Kaart naar mevr. Raaymakers met Kerst; sterkte gewenst.

23 december

Kaart naar gildezuster Paula Donkers i.v.m. opname ziekenhuis.

27 december

Bloemen voor Paula Donkers i.v.m. thuiskomst uit ziekenhuis.

J. Geukers.

Sjef vanZon
Zijp 9
5428 GZ

Venhorst

