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GILDE ST. AGATHA BOEKEL

JANUARI
dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente.
Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Koning Jos Huijben met Koningin Corrie, begeleid door de Hoofdman met nog enkele leden van de overheid, bezochten deze gezellige receptie.
maandag 7 januari: Nieuwjaarstreffen in het gildehuis aan Het Goor.
Inloopavond en tevens nieuwjaarsreceptie voor alle gildebroeders / gildezusters en voor de vrienden van
het gilde.
maandag 28 januari: Ledenvergadering.
De laatste ledenvergadering in het gildehuis aan het Goor.
Toon Wassenberg en Jan Weren worden herkozen als lid van de overheid.
woensdag 30 januari: actie kerkbalans
Brieven voor de parochie bezorgd. De opbrengst hiervan is voor onze kas.

FEBRUARI
maand februari:
Tijdens deze maand wordt er hard gewerkt aan de inrichting van het
nieuwe gildehuis.
zondag 3 februari: St Achtendagh.
St. Achtendagh, viering van de feestdag van de Heilige Agatha, onze
teerdag.
Tijdens de gildemis vroeg burgemeester P. Bos, Overdeken van
het gilde, aandacht voor het 700-jarig bestaan van Boekel.
Tijdens deze gildemis, waarbij het mannenkoor een zeer gewaardeerde rol speelde , traden drie personen toe tot het gilde:
Wouter van de Ven: al meerdere jaren een gewaardeerd en kundig vendelier was 18 jaar oud geworden en had als zodanig het
recht om volwaardig lid te worden hetgeen hij graag wilde.
Toon Nabuurs, die als vriend van het gilde al enkele jaren actieve
diensten aan het gilde verleend heeft.
Theo van Osch, pastoor van parochie Sint Petrus, die als Gildeheer geïnstalleerd werd.
Na de viering in de kerk kwamen de vendeliers op het St. Agathaplein in actie als eerbetoon aan de wereldlijke overheid, die op hun beurt in de ruime hal van het gemeentehuis de gildeleden de erewijn aanboden.
Daarna vertrok de gildestoet te voet naar het gildehuis aan het Goor, voor de eerste keer begeleidt door
bazuingeschal, om daar de lunch te gebruiken.
De teerdag werd in Nia Domo voortgezet met een partij bowlen en afgesloten met een gezellig diner.
zondag 10 februari: Carnavalsactie.
Tijdens de carnavalsoptocht werden door het gilde hamburgers e.d. verkocht om de kas te spekken.
maandag 11 februari: inloopavond
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
Maand maart:
Er wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van het gildehuis.

zondag 17 maart: St. Jozefdag Venhorst.
In Venhorst de H. Mis bijgewoond ter gelegenheid van het patroonsfeest van St. Jozef (19 maart).
Na deze plechtigheid bracht het gilde een vendelgroet.
Het bezoek aan Venhorst werd besloten met wijn in de dagkapel.

APRIL
zondag 7 april: afhalen nieuwe Deken
Dit was niet op de teerdag, omdat de uitverkoren Nieuwe Deken
toen afwezig was.
De stoet ging, na enige omzwervingen, en een stop bij Jan Weren
naar de Zandhoek.
Als Nieuwe Deken werd daar Pieter Nijdam geïnstalleerd onder
het toeziend oog van een delegatie van onze Duitse schuttersvrienden uit Weine.
maandag 8 en dinsdag 9 april:
De werkgroep “Scholenproject” van het komende gildefeest bezoekt de 4 basisscholen van de gemeente Boekel.
Ze geven aan de groepen van 5 en 6 een les over het gilde in het
algemeen en aan het St Agathagilde in het bijzonder. Tevens worden er demonstraties gegeven over het vendelen en het trommelen.
zondag 14 april: Koningschieten
Na de gildemis in de St. Agathakerk en een vendelgroet ging het
gezelschap in optocht naar het nieuwe gildehuis aan de Waterval. Jos Huijben nam afscheid als Koning door een prachtig schild
aan het gilde te schenken. Het schieten voor baron werd gedaan
door de vrienden van het gilde en de Dekens Jan de Wit, Ton v.
Berlo en Pieter Nijdam. Na het 107ste schot was het Leny v.d.
Elsen- v.d. Boogaard die het laatste stukje van de vogel naar beneden schoot. Door de scheidende Barones werd haar het wisselschild omgehangen. Jeanne Kohlmann, Barones 2012, kreeg
een zilveren herinneringsspeldje opgespeld.
Met het openingsschot door scheidend Koning Jos Huijben kon
het Koningschieten 2013 beginnen.
Er waren veel bezoekers waaronder gildebroeders en gildezusters van buurgemeenten.
Na 10 ronden werd het extra spannend. Bijna alle schoten waren
raak en de vogel hield zich lange tijd staande. Uiteindelijk werd
het laatste stuk weggeschoten door niemand anders dan Jan van
Sleeuwen. Jan werd daarmee de trotse Koning 2013; zijn vrouw
Mien koos hij tot Koningin.
De dag werd, zoals gebruikelijk, afgesloten met een heerlijke
maaltijd in het gildehuis.
maandag 22 april: receptie nieuwe Koning, Barones en Nieuwe Deken.
Deze avond was men in de gelegenheid om de nieuwe Koning en Koningin te feliciteren.
Ook de nieuwe Barones, Leny v.d. Elsen, en de nieuwe Deken, Pieter Nijdam werden gefeliciteerd.
Veel familie en kennissen van hen waren naar het nieuwe gildehuis gekomen; het was er een drukte van
belang.

vrijdag 26 april: verhuizing
Op de vrijdagavond verhuisde gilde Sint Agatha van het oude gildehuis aan Het Goor naar hun nieuw onderkomen op het evenemententerrein aan de Waterval.
Na de fam. Wassenberg te hebben bedankt voor 7 jaar gastvrijheid vertrok het gilde vanaf Het Goor. Het
Koningspaar, Jan en Mien van Sleeuwen, namen plaats in een prachtig paardenkoets.
De vrienden en enkele leden van het gilde namen plaats in “
De Goede Moordenaar”; de tram van het Boerenbondsmuseum
uit Gemert. Nadat ook wat spullen uit het oude gildehuis waren
meegenomen vertrok de stoet met slaande trom en bazuingeschal naar de Waterval.
Boven de ingang van het nieuwe gildehuis werd door Koning Jan
een bord onthuld met daarop het wapen van gilde St. Agatha.
Zoals gebruikelijk bij een gilde betrad het Koningspaar als eerste
het prachtige nieuwe gildehuis.
zondag 28 april: kofferbakverkoop.
Deze kofferbakverkoop was makkelijker te organiseren omdat gebruikt kon worden gemaakt van het gildehuis, dat op hetzelfde terrein is gebouwd. De indeling van de stands was anders, zodat meer verkopers een
plaats konden krijgen. Omdat de gildeleden zich volledig inzetten voor deze activiteit liep alles op rolletjes.
Het was er weer gezellig druk en de opbrengst voor onze kas was goed.
Dinsdag 30 april: koningsdag.
Het gilde was uitgenodigd om de koningsdag op te luisteren. Voor het raadhuis werd een plaquette onthuld
naar aanleiding van het planten van een koningsboom aldaar.
Onze vendeliers lieten hier voor een groot publiek hun kunsten zien.

MEI
zaterdag 4 mei: dodenherdenking.
De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei is dit jaar ook weer, samen met de harmonie, door ons gilde opgeluisterd.
maandag 13 mei: extra ledenvergadering.
Deze extra ledenvergadering was om de leden te informeren over het komende Dorps- en Gildefeest.
Van 23 t/m 26 mei het Dorps- en Gildefeest:
donderdag 23 mei: Boekelse Reünie
vrijdag 24 mei: ’s middags de scholenoptocht; ’s avonds de Poolse avond.

zaterdag 25 mei: namiddag officiële opening gildefeest; ’s avonds
feestavond
zondag 26 mei: gildedag kring Peelland
(van het Dorps- en Gildefeest is een apart verslag gemaakt)

JUNI
woensdag 12 juni: Koning Willem Alexander op bezoek in Brabant.
Vaandrig Piet Rovers mocht officieel aanwezig zijn bij het bezoek van Koning Willem Alexander aan Brabant
en Limburg. Bij zijn bezoek aan Oisterwijk waren de Brabantse gilden uitgenodigd om hun vaandels op de
straat uit te spreiden om de Koning erover laten lopen. Veel commotie achteraf toen ook Koningin Maxima
er over liep. Dit was volgens veel gildebroeders en gildezusters alleen voorbehouden aan de Koning. Er waren nog enkele gildebroeders en gildezusters van ons gilde aanwezig.
woensdag 19 juni: zomeravondcompetitie kruisboogschieten kring Peelland.
Eén van de 7 wedstrijden van de zomercompetitie werd in Boekel gehouden op de nieuwe gildeaccomodatie aan de Waterval..
Vrijdag 21 juni: dankavond.
Vrijwilligers die hadden meegewerkt aan het Dorps- en Gildefeest werden uitgenodigd om een glaasje te
drinken.
Zondag 30 juni: geloofsfeest Uden
Op uitnodiging van de parochie hebben we, samen met de gilden uit Uden en Zeeland, deelgenomen aan
een viering in de Petruskerk in Uden ter gelegenheid van het geloofsfeest.

JULI
woensdag 3 juli: finale zomeravondcompetitie kruisboogschieten.
De laatste wedstrijd van de competitie werd geschoten in Aarle-Rixtel. Hoewel we met 11 schutters deelnamen viel geen van onze gildebroeders of gildezusters dit jaar in de prijzen.
zondag 21 juli: fietstocht naar De Rips.
Door de gildezusters Paula Donkers, Toos Brouwers en Diny Welten werd weer een fietstocht georganiseerd. Het weer was goed;
er deden veel gildeleden en vrienden mee. De tocht ging via Gemert, Bakel naar De Rips. Tussen Bakel en Milheeze werd op de
begraafplaats gestopt voor een eet- en drinkpauze. Bij “De Viersprong” in De Rips werd het terras in beslag genomen door onze
dorstige fietsers.
Terug in Boekel had de Barkeeper een smakelijk een buffet klaar
staan in het gildehuis.

AUGUSTUS
zaterdag 10 augustus: kermisschieten in Venhorst.
Na een actieve campagne in Venhorst om teams te interesseren
voor het kermisschieten schreven 9 teams van 3 personen in,
waarvan 1 damesteam.
Een vijftal schutters van ons gilde zorgden dat het schieten veilig
en ordelijk verliep.
Sjef en Coby v. Zon, samen met vriendin van het gilde Marij v.d.
Kimmenade, zorgden voor de catering.

Tom Manders uit Venhorst was de beste schutter en werd daarmee Kermiskoning 2013.
Het team van “De Korrel” werd eerste in de categorie “geoefende schutters”. Het team van buurtschap “De
Zonnedauw” behaalde de eerste prijs in de categorie “ongeoefende schutters”.
Het team van buurtschap “Westerdeel” werd eerste in de categorie “Dames”.
vrijdag 16 augustus: inwijding gildehuis.
Op deze vrijdagavond werd het gildehuis officieel ingewijd door onze Gildeheer Theo v. Osch.
De bewoners die in de buurt van het gildehuis wonen en de sponsoren, zij hebben bijgedragen
aan de bouw van het gildehuis, waren uitgenodigd door het gilde.
Tijdens het welkomstwoord van onze Hoofdman bedankte hij de familie Wassenberg voor 7 jaar verblijf van
het gilde in een accommodatie in hun huis. Hij bood hen een prachtig fotoboek aan dat werd samengesteld
door onze fotograaf Theo Leenen.
Gildeheer Theo v. Osch begon de inzegening met een gebed. Door deze inzegening wordt onderstreept dat
de gewilde sfeer van broederschap en respect voor elkaar voortaan in dit eigen huis voor iedereen mag
gelden. In vol ornaat zegende hij hierna alle aanwezigen, de lokalen en het omliggende terrein waarop de
schietpalen binnenkort geplaatst worden.
Hierna was er nog een gezellig samenzijn.
zondag 18 augustus: vrij schiettoernooi.
De dag begon regenachtig, maar er kwamen toch 34 kruisboogschutters naar ons gildehuis aan de Waterval.
Al om 9.00 uur in de morgen waren er gildebroeders uit Bladel aanwezig. Het werden mooie en sportieve
wedstrijden.
In de klasse “Kampioenen” werden 2 gildebroeders uit Heijen eerste en tweede.
In de klasse “Personeel” werd een gildebroeder uit Groeningen eerste en onze gildebroeder Toon Nabuurs
tweede. De best geklasseerde kregen een Boekelse Broeder. De overige deelnemers gingen niet met lege
handen naar huis: zij kregen allen een vleespakket mee.
donderdag 22 augustus: gildebroeder Arnold Verstegen 50 jaar
getrouwd.
Het gilde kreeg een uitnodiging om op het gouden feest van Arnold en Sjaan Verstegen aanwezig te zijn. Vanaf de kapel ging de
stoet naar de achterzijde van Nia Domo.
Het gouden bruidspaar werd door de Hoofdman verzocht, om
samen met familie en kennissen, naar buiten te komen. Daar
werden zij toegesproken waarna een vendelgroet werd gebracht.
Deze vendelgroet was bijzonder omdat de bazuinblazers Björn
en Peter ook meededen. Arnold en Sjaan waren zeer vereerd
door deze vendelgroet.
Het was zo gezellig op het terras, dat de hoofdman moeite had om de gildebroeders en gildezusters weer in
het gelid te krijgen voor de afmars.
zondag 25 augustus: Boecult.
Het was dit jaar een bijzonder Boecult vanwege het 700-jarig
bestaan van Boekel. Zelfs bisschop Hurkmans was naar Boekel
gekomen om de openluchtmis op het Agathaplein voor te gaan.
Zoals gebruikelijk was daarbij het gilde ook weer aanwezig.

SEPTEMBER
zondag 8 september: bedevaart naar Handel.
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. Vanwege het slechte weer
was de H. Mis in de kerk. De gebruikelijke gang door het park langs de kruiswegstaties werd vanwege de
weersomstandigheden afgelast.

maandag 16 september: infoavond Dorps- en Gildefeest en bouw gildehuis.
Er werd door de overheid een infoavond gehouden over het in mei gehouden Dorps- en Gildefeest en over
het gebouwde gildehuis. Hierbij werd volledige informatie gegeven over programma en financiën.
zaterdag 21 september: finale schieten voor het gildekampioenschappen.
Tijdens dit interne kampioenschap zag het er naar uit dat Arie v.d. Kimmenade dit jaar de beste schutter zou
zijn, maar zijn voorlaatste wedstrijd was te slecht om dit waar te maken.
Tijdens de finale bleek Thijs Sanders de beste schutter met 76 punten en hij werd daarmee Gilde Kampioen
2013.
Arie v.d. Kimmenade werd tweede met 75 punten. Jan Manders en Toon Nabuurs behaalden beide 74 punten. Na afkampen tussen de 2 gildebroeders werd Toon Nabuurs derde.
zaterdag 21 september: gildebroeder Jan Biemans 50 jaar getrouwd.
Op deze zaterdagavond waren we door gildebroeder Jan Biemans en zijn echtgenote Mien uitgenodigd om aanwezig te zijn
bij gelegenheid van hun gouden huwelijksfeest.
Samen met fanfare “Echo der Peel” ging het gezelschap in optocht naar de koepel aan de achterzijde van Nia Domo. Daar
werd door onze vendeliers, waaronder hun kleinzoon Stefan Biemans, een vendelgroet gebracht. Opa en oma waren natuurlijk
apetrots!
Natuurlijk werden we hierna door hen uitgenodigd voor een hapje en een drankje.
maandag 22 september: huldiging van de nieuwe Gildekampioen Thijs Sanders.
Leden en vrienden van het gilde, zijn familie en kennissen, waren ’s avonds uitgenodigd om de kersverse
Gildekampioen Thijs Sanders te feliciteren met het behalen van deze titel.
Jan Biemans, de schenker van het prachtige wisselschild hing hem dit versiersel om.
zondag 29 september: kofferbakverkoop
Het aantal aanmeldingen voor een verkoopplaats was overweldigend. Er waren teveel aanmeldingen zodat
er inschrijvers teleurgesteld moesten worden. Het terrein stond vol, het weer was geweldig en er kwamen
een record aantal bezoekers. Voor het eerst was een weiland aan de Zijp, vlakbij het evenemententerrein,
beschikbaar als parkeerplaats.
Het was een fantastische dag!
maandag 30 september: ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering wordt Sjef v. Zon met een grote meerderheid van stemmen herkozen als lid van
de overheid.
Het voornemen is om meer werk te maken van het vormen van verschillende commissies.
De schietcommissie, onder leiding van Arie v.d. Kimmenade, is onlangs al gevormd.

OKTOBER
zaterdag 12 oktober: Hoofdliedendag in Den Bosch.
Vier gildebroeders, deze keer vooral leden van de overheid, 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 toekomst van het gildewezen.
In de hal van het provinciehuis was ook een tentoonstelling ingericht.

NOVEMBER
maandag 18 november: vriendenavond.
Deze avond is speciaal voor de vrienden van het gilde. Er werden foto’s van het gildefeest getoond.
Ook waren er tijdens de gezellige avond weer enkele nieuwe vrienden van het gilde aanwezig.

DECEMBER
vrijdag 13 december: “Boekelse kwis”.
Zoals veel verenigingen, vrienden clubs en buurtschappen had ook het gilde zich ingeschreven voor “De
Boekelse kwis”. Er waren bij Toon Wassenberg zo’n 15 gildebroeders en gildezusters aanwezig om zich op
100 lastige vragen en opdrachten te storten. Er werd gezocht op internet, in oude Boekelse boeken en er
waren er die buiten in Boekel opdrachten uitvoerden.
Om half twaalf waren nog niet alle vragen ingevuld, maar moesten toen worden ingeleverd bij de organisatie.
Op 27 december zal in Nia Domo de uitslag bekend worden gemaakt.
maandag 23 december: plaatsen schietpalen.
De schietpalen waren klaar om bij ons nieuwe gildehuis te
worden geplaatst. Onder het toeziend oog van gildebroeders
en gildezusters werden door de leden van schietcommissie de
schietpalen met pijlenvangers geplaatst. Met de plaatsing van de
schietpalen is de bouw van het gildehuis afgerond.
Voortaan kan er veilig bij het gildehuis worden geschoten.
vrijdag 27 december: uitslag “Boekelse kwis”.
Alle deelnemers aan de “Boekelse kwis” werden deze avond in
Nia Domo uitgenodigd voor de uitslag van de quiz. Het was er
gezellig druk.
Ons team eindigde als 91ste van de 106: dus niet zo’n best resultaat.

Aan lief en leed is verder in 2012 aan het volgende aandacht besteed:
28 januari
:
5 februari
:
15 februari :
7 maart
:
13 juni
:
29 juni
:
2 juli
:
29 augustus :
29 augustus :
8 september :
14 september :
6 oktober
:
7 oktober
:
30 oktober :

Fles oude jenever en bloemen voor de gastvrijheid bij Toon en Geiske Wassenberg.
Kaart fam. v.d. Zanden-Brans uit Venhorst b.g.v. geboorte dochter.
Grafstukje bij het overlijden van vriendin van het gilde Marie-Therèse Raaijmakers.
Kaart naar vriend van het gilde Bertus v. Berlo i.v.m. overlijden van zijn broer.
Kaart naar St. Hubertusgilde Liessel i.v.m. jubilarissen.
Kaart naar gildebroeder Henk v. Tiel en zijn vrouw Yvonne i.v.m. 40-jarig huwelijk.
Kaart naar fam. Aarden i.v.m. 50-jarig huwelijk.
Kaart naar Henriette Rovers voor beterschap.
Kaart naar Deken Jan de Wit voor beterschap.
Kaart naar gildebroeder Wim Kuitert i.v.m. operatie, spoedig herstel en sterkte.
Bezoek receptie gildebroeders in Someren-Eind en O.L.V. -gilde Aarle-Rixtel.
Kaart naar gilde St. Willibrordusgilde Bakel i.v.m. jubilaris.
Kaart naar gildebroeder Toon Hoevenaars i.v.m. hartoperatie; sterkte en spoedig herstel.
Kaart naar vrienden van het gilde Joke en Pieter Rijbroek i.v.m. 50-jarig huwelijk en 50 jaar
bestaan van de zaak.

