Jaarverslag 2015

GILDE ST. AGATHA BOEKEL

JANUARI 2015
donderdag 1 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente.
Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Koning Thijs Sanders, begeleid door Hoofdman Sjef van Zon, met
nog enkele leden van de overheid, bezoeken deze gezellige receptie. Helaas kan koningin Elly haar broer
hierbij niet vergezellen vanwege ziekte. Na de receptie gaan ze in Uden gildeheer Theo van Osch nog een
zalig nieuwjaar wensen.
maandag 5 januari: Nieuwjaarstreffen in het gildehuis aan Het Goor.
Inloopavond en tevens nieuwjaarsreceptie voor alle gildebroeders / gildezusters en voor de vrienden van
het gilde. Het was weer een gezellig samenzijn.
zaterdag 10 januari: begrafenis Loek Swinkels.
Op deze winderige en regenachtige dag wordt Loek Swinkels in
Lieshout met gilde-eer begraven. Loek was de oud-kringvoorzitter en actief in het gildewezen o.a. bij het EGS.
Koning Thijs Sanders, samen met de Hoofdman en Jan Leenders,
bewijzen namens gilde St. Agatha Loek de laatste eer. Koningin
Elly vindt het heel spijtig dat ze ook bij deze gelegenheid verstek
moet laten gaan vanwege ziekte. De afscheidsdienst, in de grote
volle kerk, duurt maar liefst 2 uur en 10 minuten, waarna allen
hem naar het kerkhof begeleiden. Het eigen St. Servatiusgilde
laat tot slot de kist zakken in het bijzijn van zijn familie. Alle gildebroeders waren genodigd op de koffietafel en hierna wordt een
toost op Loek uitgebracht.
donderdag 29 januari: uitslag Rabo clubkas campagne
Aan de clubkas campagne 2015 doen veel verenigingen mee uit de regio Uden-Veghel. Leden van de Rabobank mogen 5 stemmen uitbrengen. Hoe meer stemmen des te groter het bedrag dat men ontvangt. Op
deze avond wordt de uitslag bekend gemaakt. Op gilde St. Agatha worden 140 stemmen uitgebracht zodat
we het mooie bedrag van € 481,60 ontvangen.

FEBRUARI
maandag 2 februari: start actie kerkbalans
De brieven van de parochie worden weer door de leden bezorgd.
Alweer een goede opbrengst voor de clubkas.
maandag 2 februari: ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering krijgt het gilde een prachtig schild, bestemd voor de Vaandrig, aangeboden door Overdeken Pierre Bos.
Er vindt een bestuurswisseling plaats: Toon Wassenberg, medeheroprichter van het gilde, stelt zich niet herkiesbaar.
Na het stemmen met bonen wordt kandidaat Jan Manders met
algemene stemmen gekozen tot lid van de overheid.
zondag 8 februari: St. Achtendagh
Tijdens de gebruikelijke H. Mis in de St. Agathakerk wordt jeugdlid Maarten van der Ven beëdigd tot volwaardig lid van het gilde.
Voor het lidmaatschap van afgaande Deken, Jan de Wit, is eerder
met algemene stemmen toegelaten als volwaardig lid. Ook hij
wordt tijdens deze dienst beëdigd. Jan Manders wordt geïnstalleerd als lid van de overheid.
Na de gebruikelijke vendelgroet aan de kerkelijke en wereldlijke
overheden wordt in het gemeentehuis de erewijn geschonken.

Na de lunch in het gildehuis krijgt gildebroeder Piet Loogman het
woord en schenkt, na een uitvoerige uitleg van het nut ervan, het
gilde een prachtig ingelijst Koningswapen. Het is de bedoeling
dat deze lijst bij de heersende Koning thuis wordt opgehangen.
Na een autorit naar Venhorst ging het gildeoptocht in het dorp
naar de Statenweg. Daar woont Jan van Bergen die door de Hoofdman en de Koning was verkozen om de Nieuwe Deken te worden.
Jan was daarmee zeer vereerd. We namen de Nieuwe Deken
met zijn vrouw mee naar het gildehuis voor een goede maaltijd.
De teerdag wordt in de avond voortgezet met een goed opgezette gilde-fotokwis, georganiseerd door de
activiteitencommssie bijgestaan door Arie v.d.Kimmenade. Na de prijsuitreiking ging een ieder met een
voldaan gevoel naar huis.
maandag 23 februari: receptie Nieuwe Deken
Aan de Nieuwe Deken Jan van Bergen en zijn vrouw Riek, wordt een receptie aangeboden. Nog nooit was
het gildehuis zo vol! Velen waren gekomen om hen te feliciteren.
Het was een zeer gezellige avond, waarbij vele buitenstaanders eens kennis konden maken met het gilde.

MAART
zondag 15 maart: uitstapje naar Hazebrouck (F)
Op deze zondag was gilde Sint Agatha Boekel te gast in het NoordFranse Hazebrouck. Ons gilde was, op uitnodiging van de organisatie, om deel te nemen aan de jaarlijks folkloristische optocht op
halfvasten zondag.
In de vroege morgen werd de busreis begonnen met 24 geüniformeerde leden aangevuld met meerdere echtgenotes en vrienden
van het gilde. De reis was lang, maar wel de moeite waard.
zondag 22 maart: St. Jozefdag.
Zoals gebruikelijk hebben we de H. Mis in Venhorst opgeluisterd naar aanleiding van het feest van de H. Jozef, de patroonheilige van Venhorst. De H. Mis werd voorgegaan door gildebroeder pastoor van Velthoven.
Na een vendelgroet op het plein werd het gilde in de sacristie getrakteerd op wijn.

APRIL
zondag 12 april: federatietoernooi kruisboogschieten.
Een belangrijke dag voor gilde St. Agatha: 92 kruisboogschutters van de federatie (NBFS) komen naar Boekel om te strijden voor de beste kruisschutter
en beste viertal van de federatie.
Het weer was goed en de opkomst was boven verwachting. Gildebroeder Jo
Vluggen was van ons gilde de beste schutter; hij mocht afkampen en schoot
daarbij met de beste mee.
4 gildebroeders uit Gemonde bleken de beste schutters terwijl één van hen
ook de beste individuele schutter bleek.

zondag 26 april: 10de kofferbakverkoop.
De weersvoorspellingen waren slecht, daardoor lieten vele verkopers het `s morgens afweten.
Jammer, want het begon pas te regenen toen bijna alles was opgeruimd.
De wel aanwezige verkopers waren dik tevreden en het aantal bezoekers was goed.
De verkopers konden voor de eerste keer via de website inschrijven. Het is een hele vooruitgang voor de
Dekenschrijver, dankzij Stefan Biemans die dit ontwikkelde.
Al met al weer een geslaagde kofferbakverkoop.

MEI
zondag 3 mei: koningschieten.
Voor de tiende maal na de heroprichting was het deze zondag koningschieten.
Tijdens de ledenvergadering was beslist dat het niet persé nodig is om een Koningin te hebben. Toch was het aantal deelnemers niet meer dan andere jaren.
Ook nam geen enkele gildezuster deel aan het koningschieten. Tijdens het schieten voor Baron(es) was het weer nog redelijk, maar voordat het koningschieten
kon beginnen regende het al flink. Vriendin van het gilde, Maria Janssen, werd
dit jaar de Barones.
Er werd besloten om het schieten even uit te stellen en eventueel te schieten op
dinsdag. Maar na enige tijd kon het toch beginnen. De schutters schuilden onder
enkele parasols en konden het zo enigszins droog houden.
Het ging vlot omdat er met 2 kruisbogen werd geschoten. Na 194 rake schoten
was het Jos Huijben die het laatste stukje naar beneden schoot. Hij werd Koning
2015 en koos zijn vrouw Corry als zijn Koningin. Zij waren ook in 2012 het Koningspaar.
maandag 4 mei: dodenherdenking.
De eerste taak van het nieuwe Koningspaar was het opluisteren van de jaarlijkse dodenherdenking. Met
“stille” trom liep het gilde in formatie naar het monument bij het Sint Jansplein. Daar werd een stijlvolle
herdenking gehouden.
maandag 11 mei: receptie nieuw Koningspaar en Barones.
Zoals gebruikelijk was er een receptie voor het nieuwe Koningspaar, Jos en Corry, en voor de nieuwe Barones Maria Janssen.
Velen maakten van de gelegenheid gebruik om hen te feliciteren.
Oud-Koning Thijs Sanders overhandigde de nieuwe Koning het lijstje met daarin het Koningswapen van gilde
Sint Agatha. De nieuwe Koning beloofde om dit bij hem thuis een ereplaats te zullen geven.
zaterdag 16 mei: meimaandviering in St. Jan Den Bosch
Op uitnodiging van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch reisde het gilde op deze zaterdagavond in vol tenue naar Den Bosch voor opluistering van de H. Mis ter gelegenheid van de meimaandviering in de Sint Jan. Na de plechtige viering, die tevens werd opgeluisterd door een mannenkoor
uit Veldhoven, bracht de vaandrig met het vaandel ere aan het beeld van Onze Lieve Vrouw dat voor in de
kathedraal is opgesteld.
Na ontvangst van consumptiebonnen ging het naar de kroeg voor koffie met Bossche bollen.
zaterdag 30 mei: Jan en Mien v. Sleeuwen 50 jaar getrouwd
Het gilde kreeg een uitnodiging om op het gouden feest van jan
en Mien v. Sleeuwen 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.
Jan en Mien waren zeer vereerd door deze vendelgroet.

JUNI
donderdag 4 juni: klas basisschoolleerlingen op bezoek
s ‘Middags brachten leerlingen van basisschool De Regenboog
uit Boekel een bezoek aan het gilde. De leerlingen van groep 6
hadden zich, onder leiding van meester Jan v. d. Elzen, in de klas
op dit bezoek voorbereid met het project “D’r hedde de Guld”.
Bij toerbeurt werden opdrachten uitgevoerd met: actief vendelen,
trommelen, kruisboogschieten en vragen over het koningszilver.
Ries Tielemans scoorde de meeste punten en werd scholenkoning.
zondag 7 juni: kringgildedag Asten
Op deze zonnige dag trekt het gilde naar de kringdag in Asten.
Het St. Jorisgilde organiseerde deze kringdag n.a.v. hun 555- jarig bestaan.
We behaalden daar de elfde plaats in het algemeen klassement. Jan Leenders behaalt een eerste plaats
bij het kruisboogschieten klasse B. Peter v. Hees, die als enige meedoet met de wedstrijd “Bazuinblazen”
behaalde een zeer goed resultaat.
woensdag 17 juni: schietclinic
‘s Avonds komen zo’n 25 personen voor een schietclinic.
zondag 28 juni: opluisteren tv-mis Uden
Dit jaar worden 6 H. Missen verzorgd door de parochie St. Petrus in Uden die rechtstreeks op tv worden
uitgezonden.
De 3 gilden, behorende bij de parochie, zijn uitgenodigd om op deze zondag de H. Mis mede op te luisteren
samen met het mannenkoor uit Boekel.

JULI
woensdag 22 juli: overlijden Piet Loogman.
In de voormiddag overlijdt gildebroeder Piet Loogman op 76-jarige leeftijd na
een kort ziekbed. Hij was lid van het gilde vanaf de heroprichting in 2006. Piet
was Archivaris van het gilde en tevens drager van naambord tijdens optochten.
maandag 27 juli: avondwake voor Piet Loogman
‘s Avonds is een avondwake voor
gildebroeder Piet Loogman. Na deze
dienst is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen in
de kapel, waar hij enkele dagen ligt
opgebaard. 2 Pikeniers van het gilde
houden naast de baar de wake; ook
het vaandel, het naambord dat hij
droeg tijdens optochten, en zijn hoed
staan daar opgesteld.
dinsdag 28 juli: uitvaartdienst met gilde-eer Piet Loogman
Tijdens een plechtige uitvaartdienst in de H. Agathakerk wordt met gilde-eer afscheid genomen van gildebroeder Piet Loogman. Het gilde, de familie Loogman en een delegatie van het bestuur van kring Peelland
komen samen bij de kapel vanwaar de begrafenisstoet naar de Agathakerk loopt. De stoet wordt muzikaal
begeleidt door het slaan van de Dodenmars door jeugdlid Rick v.d. Ven. In de kerk wordt op waardige wijze
afscheid genomen tijdens een Heilige Mis, voorgegaan door vrienden van Piet. In de kerk brengt de Vaandrig
hem de vendelgroet, waarna een ieder persoonlijk afscheid nam van deze trouwe gildebroeder.
In de namiddag vindt in Uden de crematie plaats.

AUGUSTUS
zondag 2 augustus: nieuwe kapelaan Herman Schaepman
Een delegatie van het gilde, samen met de gilden uit Uden en Zeeland, was aanwezig bij de eerste H. Mis
van Herman Schaepman die onlangs priester is gewijd. Hij wordt kapelaan binnen de parochie St. Petrus.
maandag 3 augustus: kermisschieten
Op kermismaandag is het kermisschieten bij het gildehuis. Alle inwoners van
Boekel en Venhorst zijn via de media opgeroepen om hieraan deel te nemen. Er
waren weinig mensen gekomen om voor de titel “Kermiskoning 2015” te strijden. Harm Biemans uit Venhorst schoot het laatste stukje van de vogel naar
beneden en werd daarna door Koning Jos Huijben tot Kermiskoning gekroond.
zondag 16 augustus: viering 50-jarig priesterfeest
Het gilde is uitgenodigd om het 50-jarig priesterjubileum van André van Zon op
te luisteren. Vele gildebroeders en gildezusters waren s` morgens in Venhorst
aanwezig om bij de plechtige Eucharistieviering, met maar liefst 8 heren, aanwezig te zijn. Na afloop werd nog een vendelgroet aan André gebracht waarna we in de Horst op koffie en een
drankje werden getrakteerd.
donderdag 27 augustus: overlijden Jan Biemans
Op de vooravond van het vertrek naar het EST in Peine (D) komt het bericht dat gildebroeder Jan Biemans is
overleden. Jan was in 2006 één van de initiatiefnemers van de heroprichting van het gilde, mede vanwege
zijn vele kontakten en een dosis doorzettingsvermogen.
vrijdag 28 t/m 30 augustus: Europees Schutters Treffen in Peine (D)
Op de avond dat Jan Biemans overlijdt heeft de overheid besloten om de volgende morgen toch naar het
EST te gaan maar niet aan de activiteiten deel te nemen.
Samen met gildebroeders en gildezusters van Uden en Erp vertrekt het gezelschap in de vroege morgen met
de bus via Hamelen naar Peine. Het weer was fantastisch voor dit goed georganiseerd gildefeest in het centrum van de stad. Omdat we niet aan de activiteiten konden meedoen was dit een mooie gelegenheid om
het koningschieten (Jos Huijben had zo graag mee geschoten) en de optocht van een afstand mee te maken.
Op zondagavond vertrekt het gezelschap weer naar Boekel.

SEPTEMBER
dinsdag 1 september: avondwake voor gildebroeder Jan Biemans
‘s Avonds is er een avondwake voor Jan Biemans. Na deze dienst is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen in zijn woonhuis aan de Irenestraat, waar hij enkele dagen ligt opgebaard.
2 Pikeniers van het gilde houden naast de baar de wake; ook het vaandel en zijn
hoed staan daar opgesteld.
woensdag 2 september: begrafenis Jan Biemans met gilde-eer.
Op deze regenachtige dag haalt het gilde de overledene thuis op, met in hun
midden de geestelijkheid die de begrafenisplechtigheid verzorgt. Ere-Gildeheer
René Aarden, een neef van Jan Biemans, leidt de dienst in de overvolle kerk van
St. Agatha. Na een tocht door zijn geliefde centrum van Boekel, een vendelgroet
van de Vaandrig en een afscheidsgroet van de gildebroeders en gildezusters, wordt Jan door zijn kinderen
en kleinkinderen op het kerkhof begraven.
zaterdag 5 september: afsluiting dorpencompetitie kruisboogschieten
Een vijftal schutters van ons gilde neemt dit jaar weer mee aan de zg. dorpencompetitie.
De laatste wedstrijden worden vandaag gespeeld in Groeningen.
Het team van ons gilde behaalt de zesde plaats. Gildebroeder Jan Leenders wordt eerste in klasse B.

zondag 6 september: familiereünie
Een Boekelse familie organiseert bij het gilde een familiereünie. Er zijn zo’n 80 personen aanwezig, van jong
tot oud. Er was veel animo voor het kruisboogschieten; zowel voor actieve schutters als toeschouwers.
zaterdag 19 september: finale interne competitie kruisboogschieten
Vandaag zijn de laatste wedstrijden voor de titel “Gildekampioen 2015”. Het wordt spannend, want Thijs
Sanders staat aan kop met 71 punten; Jan Weren tweede met 70 punten. Na een spannende strijd schiet
Jan Weren alles raak met 15 punten; Thijs Sanders komt niet verder dan 12 punten. Jan Weren wordt de
Kampioen 2015. Thijs wordt tweede en Jo Vluggen derde.
maandag 21 september: ledenvergadering
Pieter Nijdam wordt na stemming met bonen toegelaten als lid van het gilde.
Sjef van Zon is aftredend als lid van de overheid maar stelt zich niet meer herkiesbaar. Dat betekent dat hij
aftreedt als Hoofdman.
Binnen de overheid wil niemand de taak van Hoofdman op zich nemen. Er is een eventuele kandidaat, maar
die wil pas later een besluit hierover nemen.
zondag 27 september: 11de kofferbakverkoop
Omdat ook andere partijen kofferbakverkopen organiseren op het evenemententerrein wordt de concurrentie steeds groter. Maar door de goede organisatie en het mooie weer is onze kofferbakverkoop op deze
zondag weer zeer geslaagd.

OKTOBER
zaterdag 17 oktober: Hoofdliedendag
Het koningspaar, Jos en Corrie Huijben, samen met Jan Weren en Ine Biemans bezochten de jaarlijkse Hoofdliedendag. Deze stond dit jaar in het teken van de jeugd. Tevens werden, op de Parade, de Europese Koning
en Prins bedankt voor hun inzet gedurende de afgelopen 3 jaar.
zondag 18 oktober: Ere-Gildeheer, René Aarden, ziet Abraham
Via een advertentie in Weekblad Boekle & Venhorst nodigt Ere-Gildeheer, René
Aarden, belangstellenden uit om ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag de H.
Mis in Grave bij te wonen. Aansluitend is er gelegenheid om hem te feliciteren.
Een delegatie van de overheid geeft gevolg aan zijn oproep en gaat deze zondagmorgen op weg naar Grave om hem namens het gilde te feliciteren met zijn
verjaardag.

NOVEMBER
maandag 16 november: vriendenavond
Op deze avond worden de vrienden van het gilde weer uitgenodigd voor een avondje in het gildehuis.
De uitreiking van het wisselschild voor de beste kruisboogschutter van het jaar 2015 was uitgesteld n.a.v. het overlijden van de
schenker van het schild: Jan Biemans. De uitreiking werd nu verricht door zijn schoondochter Ine Biemans. Jan Weren viel dit
jaar de eer te beurt om het schild een jaar te dragen.
Hierna werd er een gezellig avondje bingo gehouden onder leiding van Ine Biemans en Anita v. Lieshout.

DECEMBER
zondag 20 december: Ere-Deken Driek v.d. Vondervoort met pensioen
Na 8 jaar burgemeester in de gemeente Bergeijk neemt onze Ere-Deken Driek
vandaag afscheid van Bergeijk. Op uitnodiging van de 5 gilden uit de gemeente
Bergeijk reizen 15 gildebroeders en zusters naar deze plaats in de Kempen om bij
zijn afscheid aldaar aanwezig te zijn. Na een heerlijke kop koffie in het gildehuis
gaan de 6 gilden in optocht naar gemeenschapshuis De Kattendans. Daar werd,
na een massale opmars, de eed van trouw afgelegd. Tot slot werd Driek geïnstalleerd als beschermheer van de Bergeijkse gilden.
Na een persoonlijk afscheid werd de gildeleden nog een drankje aangeboden.
Het was een gezellig samenzijn in Bergeijk, dat deed denken aan de tijd dat we
hem van Boekel naar Bergeijk hebben gebracht (zie jaaroverzicht 2008).

Lief en leed in 2015
9-1

Kaart Jan Weren i.v.m. behandeling hartklachten.
Kaart Jan Oerlemans i.v.m. ongeval cq. ziekenhuisopname.
28-1 Bloemen voor Jan Oerlemans bij thuiskomst uit ziekenhuis.
20-3 Kaart KBO Venhorst i.v.m.50-jarig bestaan.
11-3 Bloemen en fles wijn voor dhr. v. Duijnhoven, als blijk van waardering voor gebruik van de hal door
onze vendeliers.
9-3
Kaart voor Theo Leenen: sterkte voor de operatie.
14-3 Fles Boekelse kruidenbitter + chocolaatjes als attentie bij ontvangst in Hazenbrouke(F).
18-3 Theo Leenen boeket bloemen i.v.m. thuiskomst uit ziekenhuis.
15-5 Kaart gilde Lierop i.v.m. vier jubilarissen.
10-5 Condoleance-kaart St. Antoniusabt Mierlo-Hout bij overlijden gildebroeder Jo v. d. Ven.
29-5 Kaart fam. Kleuskens, vriend van het gilde, i.v.m. 60- jarig huwelijksfeest.
9-6
Bloemen voor Marij v.d. Kimmenade, vriend van het gilde, i.v.m. thuiskomst ziekenhuis.
10-7 Bloemen Piet Loogman i.v.m. thuiskomst ziekenhuis.
17-7 Kaart Piet Loogman; sterkte i.v.m. ziekte.
24-7 Bloemen Jan Biemans; sterkte en spoedig herstel.
27-7 Grafstuk Piet Loogman.
20-8 Kaart fam. Biemans; sterkte i.v.m. ziekte Jan.
21-8 Kaart Pieter Nijdam. i.v.m. operatie; sterkte en spoedig herstel.
2-9
Grafstuk Jan Biemans.
16-9 Kaart naar gilde Antoniusabt, i.v.m. overlijden gildebroeder Toon v.d. Burgt.
21-10 Kaart naar Duke Kuipers, jeugdlid, n.a.v. de geboorte van een broertje.
5-11 Kaart naar St. Willibrordusgilde Bakel i.v.m. 3 jubilarissen.
10-11 Kaart René Arts, vriend van het gilde, i.v.m. ziekenhuisopname.
8-12 Kaart Anita v. Lieshout i.v.m. operatie hand; sterkte en spoedig herstel.
17-12 Kaart Jan Manders i.v.m. operatie aan schouder; sterkte en spoedig herstel.

