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Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Bezocht door een afvaardiging van het
Gilde, n.l. Koning en Koningin, Hoofdman en Dekenschatbewaarder. De receptie
was georganiseerd door het gemeentebestuur samen met het parochiebestuur. Het
was de eerste keer dat ons Gilde hierbij aanwezig was. Het bracht wel wat kleur tussen de veelal grijze massa.
Nieuwjaarsreceptie en inloopavond voor alle gildenbroeders en zusters en de vrienden van het gilde. Zeer druk bezocht en erg gezellig. Een verrassende traktatie van
Martien v.Berlo van zelfgebakken oliebollen en droge worst geschonken door Toon
Wassenberg.
Vergadering van de overheid tussen de oliebollen en de droge worst.
Vergadering van de overheid in de gildenkamer.
Achtendagh: vandaag wordt door ons gilde de feestdag gevierd van de H.Agatha.
Om 13.30 uur precies beginnen we met de algemene ledenvergadering. Een belangrijk punt in deze vergadering was het stemmen over de toetreding van 5 aspirantleden tot volwaardig gildenbroeder of zuster. Alle 5 werden met een grote
meerderheid aan stemmen als nieuwe broeder of zuster ingeboond. Onder de pauze
worden de handtekeningen gezet bij de namen van de gildenbroeders en zusters die
in 2006 tijdens de ontwaking lid zijn van het gilde. Dit alles wordt gefotografeerd
door Theo Lenen.
Na deze vergadering ging het
gilde met slaande trom en vliegend vendel naar het Agathaplein om een vendelgroet te
brengen aan kerkelijke en wereldlijke overheid.
Hierna werd het gilde ontvangen
door het college van burgemeester en wethouders in het gemeentehuis waar alle gildebroeders en -zusters werden getrakteerd op een erewijn. Ook moesten de oud-wethouders, die in
2006 wethouder waren, nog hun handtekening zetten in het gildenboek.
Nadat iedereen zijn of haar glaasje leeg had togen we naar de kerk voor de gildenmis. Deze werd opgeluisterd door het mannenkoor en tijdens de H.Mis werden de
5 nieuwe gildenbroeders en zuster geïnstalleerd door de hoofdman. Na de H.Mis
was er een vendelgroet van 3 jeugdvendeliers, waarvan Frank Biemans, een van de
nieuwe leden, deel uit maakte.
Inmiddels was het bijna 19.00 uur, toen het gilde met slaande trom en vliegend vendel optrok naar “Het Brabants Hof” om daar onze teeravond te vieren. Iedereen had
razende honger en dorst.
Het werd een zeer gezellige avond met lekker eten, genoeg te drinken, en er werden
verschillende sketches, liedjes en gedichtjes voorgedragen. Onze gildenbroeder Ad
van Mensvoort had de regie in handen en deed dit met veel bravoure. Om 24.00 uur
werd de avond afgesloten en kon iedereen voldaan naar huis.
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Hoofdman en Dekenluitenant op ziekenbezoek bij Tonnie v.Berlo, echtgenote van
Martien v.Berlo, onze hoofdtamboer.
Om 19.00 uur feestelijke H.Mis in de Petrus-kapel t.g.v. patroonsheilige Sint Agatha van onze parochie. Hier waren enkele gildenbroeders en zusters bij aanwezig.
Vergadering van de overheid in de Gildenkamer, en tevens inloopavond
Schutsboom geplaatst.
Op deze zaterdagmorgen werd de schutsboom, d.m.v. een grote kraan, geplaatst in
het park achter Nia Domo. Deze boom werd op zeer kundige wijze vervaardigd door
onze gildenbroeders Jan Manders en Jan Oerlemans.
De schutsboom is geverfd in de kleuren blauw/geel. Het ziet er werkelijk fantastisch uit. De schutsboom wordt officieel met het koningschieten op 29 april in gebruik genomen.
Vervolg algemene ledenvergadering in de gildenkamer.
Hoofdman H.v.Thiel en Dekenschrijver C.v.d.Elzen naar de kringvergadering in
Liessel. Om 10.00 uur werd begonnen met een H.Mis en daarna een heerlijke koffietafel met kroketten. Klokslag 12.00 uur werd begonnen met de vergadering onder
leiding van de kringvoorzitter Loek Swinkels. Einde 15.15 uur.
Vergadering overheid in gildenkamer
Om 12.00 uur oefenen op de binnenplaats bij de gildenkamer in het “gaan”van het
gilde. Wim Vossenberg, kapitein van het St-Joris gilde uit Gemert kwam ons uitleg
en instructies geven. Het was een leerzaam uurtje.
Vergadering overheid in de gildenkamer.
KONINGSCHIETEN
De grote dag is aangebroken. Onze koning Peter zal zijn huid duur verkopen. Veel
gildenbroeders en zusters zullen er alles aan doen om de nieuwe koning(in) van 2007
te worden. Dit zijn uitlatingen van voor de wedstrijd. Het geeft aan dat het een hevige strijd zal worden. Om 10.30 uur beginnen we met een Gildenmis die muzikaal
opgeluisterd wordt door het parochieel dameskoor. Tijdens deze H.Mis is de koningsvogel gezegend door gildenheer pastoor R.Aarden. Na deze mooie Gildenmis
trok het gilde met een korte omweg naar Nia Domo om samen met de vrienden en
vriendinnen van het gilde en nog enkele genodigden een heerlijke koffietafel te nuttigen. De nieuwe schutsboom wordt deze dag officieel in gebruik genomen. De laatste officiële daad van koning Peter v.Hees is het bevrijden van de nieuwe schutsboom
met een welgemikt schot, wat helaas een misser was. Het herdenkingsbord aan de
boom werd onthuld door Bert Wezenberg, hij deed dit namens de begunstigers de
firma “De Schutboom” uit Boekel en de firma “RijnDijk” uit Eindhoven. Hierna
kon de strijd beginnen om de titel baron van Boekel 2007. Deze titel werd uiteindelijk veroverd door Arian v.d.Maarel, tamboer bij ons gilde. Hij mocht n.l schieten
voor baron omdat hij nog geen 18 jaar is en daarom niet mee mag schieten voor het
koningschap.
Toen kon het gilde zich opmaken voor de strijd om het koningschap van het jaar
2007. In formatie, met de beeltenis van de H.Agatha, ging het gilde eerst 3x om de
schutsboom en verder met 3 Weesgegroetjes en 3 Onze Vader te bidden onder de
schutsboom werden de eerste bevrijdingschoten gelost door onze gildenheer pas-
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toor R.Aarden, de overdeken burgemeester D. v.d.Vondervoort, hoofdman H.
v.Thiel, koning Peter v.Hees en zijn koningin Rick.
De strijd kon toen beginnen onder de gildenbroeders en zusters. Dit alles onder toeziend oog van onze dekenluitenant Martien Kohlmann en assistent Piet Loogman.
Ook Henri v.d.Putten en Frans v.Grinsven, gildenbroeders van het Onze Lieve
Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel waren weer van de partij om te helpen bij het schieten.
Met het 32ste schot werd onze
dekenluitenant koning van het
Gilde St-Agatha 2007. Zijn
vrouw Jeanne werd door hem tot
koningin verkozen. Geheel volgens traditie werd de koning
geïnstalleerd door de hoofdman
en oud-koning. Vervolgens werd
er een vendelgroet gebracht aan
de nieuwe koning, koningin en
baron om daarna een wandeling,
met het complete gilde, door de
straten van Boekel te maken om
de nieuwe koning en koningin voor te stellen aan de bevolking.
Nia Domo had voor een gildenmaaltijd gezorgd en zo konden koning, koningin en
gildenbroeders en zusters genieten van een heerlijk diner. Het koningspaar werd gedurende de gehele maaltijd bewaakt door hellebaardier Wim Kuitert.
Op verzoek van de hoofdman werd het koningspaar door het gilde, op vrijwillige
basis, naar hun huis aan het Goor gebracht. Ook de camping werd nog veroverd
door het gilde.
Het koningspaar zwaaide het gilde weer uit naar Boekel, waarna de gildenbroeders
en zusters op het kerkplein werden verwelkomd door het klokkengelui van het klokje
op het dak van de kerk.
Deze dag van het koningschieten werd besloten in het Luciagebouw.
Zomeravondcompetitie boogschieten.
Dodenherdenking.
Voor het eerst nam het gilde St-Agatha deel aan de dodenherdenking in Boekel. Op
verzoek van het oranjecomité heeft ons gilde deelgenomen aan de dodenherdenking.
Vanaf het Luciagebouw ging het gilde met stille trom naar het herdenkingsmonument aan het St-Jansplein. Het gemeentebestuur, nabestaanden en verdere genodigden waren al aanwezig aldaar. Na het opnoemen van de namen op het monument
werd de Last Post door André Tielemans gespeeld. Hierbij werden de vendels en
het vaandel geneigd. Hierop volgden 2 minuten stilte waarna de vaandelgroet door
onze vaandrig werd gebracht.
Burgemeester v.d.Vondervoort ging voor in de kranslegging met een krans van de gemeente waarna iedereen bloemen bij het monument kon leggen. Ook onze koningin
legde haar bloemenstruikje daarbij.
Arjan v.d.Maarel bracht een mooie dodenmars ten gehore op zijn trom. Complimenten daarvoor.
Nadien was er koffie voor alle aanwezigen in Nia Domo.
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Een afvaardiging van de overheid, A.Wassenberg, C.v.d.Elzen en M.Kohlmann, zijn
bij wethouder van Boxtel op gesprek geweest betreffende een locatie om een gildenhuis te bouwen. De wethouder vroeg het gilde om eerst nog eens met een andere
vereniging te praten om eventueel samen te gaan wonen.
Kringgildenfeesten Bakel:
De koning en koningin werden ’s avonds verwacht op de receptie in de grote tent van
de kringgildenfeesten in Bakel. Samen met de hoofdman en dekenschatbewaarder
waren zij daar aanwezig. Het was er al gezellig druk. Na een vendelgroet voor de jubilaris ging het feest verder in de tent.
Kringgildenfeesten Bakel:
De dekenschrijver moest vroeg vertrekken om het koningspaar te begeleiden naar de
feesten in Bakel. Om 09.30 uur begon de H.Mis met gildeneer, en de hoofdcelebrant
was Bisschop Mgr. Drs. A.Hurkmans. Na de H.Mis was er een uitgebreide koffietafel voor de genodigden en nadien werd door het gemeentebestuur van GemertBakel een erewijn aangeboden.
Om 12.30 uur stonden alle gilden te wachten op het mooie veld midden in Bakel, om
de genodigden te ontvangen. 13.00 uur precies vertrok de optocht met 21 gilden om
zich te laten zien aan de bewoners van Bakel en omstreken. Ook tijdens deze tocht
werden de gilden beoordeeld op diverse disciplines. Daarna werd op het veld de
massale opmars, diverse toespraken, massale vendelgroet en het slangendefilé afgewerkt en kon elke gildenbroeder en -zuster aan zijn of haar wedstrijd beginnen.
Onze koning had de pech dat na zijn laatste schot er nog maar 2 schoten werden gelost en de vogel eraf vloog. Dus werd onze Koning Martien jammergenoeg geen
kringkoning. Ook de schutters met de kruisboog hadden nog te weinig ervaring om
zich in de prijzen te schieten.
De 2 jeugdvendeliers Stefan en Frank hebben hun uiterste best gedaan om de eerste
prijs te behalen, maar dit is hen niet gelukt. Volgende keer beter.
De gildenbroeders die de tentoonstelling voor ons gilde hebben ingericht: Complimenten!!! Voor de eerste keer dat zij deze taak op zich namen en dan met de beperkte attributen was dat echt geen eenvoudige opgave.
De prijsuitreiking begon om ongeveer 19.30 uur. Rond deze tijd hadden de meeste
gildenbroeders en zuster al menig pilsje, wijntje of borrel achter de kiezen. Het was
erg gezellig en spannend natuurlijk. Iedereen had hoge verwachtingen voor ons
gilde. Uiteindelijk werd het de 10de plaats. Geen slecht resultaat voor het 2de jaar
dat wij meedoen.
De 1ste prijs werd in de wacht gesleept door St-Antonius en St-Sebastiaan gilde uit
Gemert. Proficiat!!!!
Vanavond, 18.30 uur, werd ons gilde verwacht in de St-Petrus kerk te Uden ter opluistering van de H.Mis t.g.v. het geloofsfeest aldaar. In verband met parkeerproblemen bij de St-Petrus kerk was het vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Pius X
kerk. Het was een mooie belevenis mede dankzij het koor van Maria Roepaan van
ca. 35 verstandelijk beperkte mensen.
Na de H.Mis werden de gildenbroeders en zusters een kop koffie aangeboden in de
feesttent die op het plein voor de kerk geplaatst was.
Op uitnodiging van de organisatie van de Bedevaart naar Handel van veteranen en
oud militairen zou het gilde St-Agatha de H.Mis met kort lof opluisteren in Handel.
Omdat het te slecht weer was, werd de H.Mis in de kerk opgedragen. Na de H.Mis
en het lof werd de Last Post en het Wilhelmus gespeeld waarbij onze 5de reserve
vaandrig Cor v.d.Elzen het zwaar te verduren kreeg met het nijgen van het vaandel.
Aangezien de rest van de vendelgroep verhinderd was moest Peter v.d.Ven alleen een

vendelgroet brengen aan de kerkelijke overheid, maar hij deed het uitstekend.
Na een korte fotosessie was er koffie bij de pastoor in de pastorie. Uitzwaaiend door
de pastoor en Handelse mensen liep het gilde “gaande”terug naar de boerderij van
Grard Melis in Huize Padua vanwaar het gilde ook was vertrokken.
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Gilde brengt een vendelgroet aan Peter v.Hees bij café Maxend in Nistelrode. Dit ter
gelegenheid van het afscheid bij het Udens College i.v.m het bereiken van de leeftijd om te stoppen met werken. De opkomst van de gildenbroeders en zusters was
redelijk te noemen. De vendelgroet werd door de aanwezige familie en collega’s
van Peter met veel enthousiasme bekeken.
Na deze groet van het gilde aan Peter gingen we terug naar het Goor voor de inloopavond van het gilde.
Vergadering overheid in gildenkamer.
Zomeravondcompetitie kruisboog schieten in Vlierden.
Koning en koningin samen met dekenschatbewaarder naar de festiviteiten t.g.v het
25-jarig bestaan van de heemkundekring “St- Achten op Boeckel”.
Zomeravondcompetitie kruisboogschieten in Aarle-Rixtel. Daarna was het gezellig
barbequen
Opluisteren van de openluchtmis t.g.v. Boecult 2007. Na de H. Mis werd door onze
vendeliers een vendelgroet gebracht aan de wereldlijke en kerkelijke overheid.
Vergadering overheid in de gildenkamer.
Algemene ledenvergadering in de gildenkamer. De vergadering is rustig verlopen.
Er zijn 3 nieuwe leden voor de overheid gekozen. Dit is hard nodig in verband met
drukke werkzaamheden van enkele zittende overheidsleden. Met name de dekenschrijver had al enkele maanden geleden te kennen gegeven te willen stoppen met
zijn functie. Jan Leenders wordt de nieuwe dekenschrijver.
Stefan en Frank Biemans, jeugdvendeliers van ons gilde, hebben meegedaan aan de
vendelwedstrijden van de federatie in Nuland. Ze hebben alle twee zeer goed hun
best gedaan om in de prijzen te vallen, maar de concurentie was te groot.
Zes van onze gildenbroeder en zusters zijn deze dag samen met nog 200 andere gildenbroeders en zusters uit Brabant naar Prinsjesdag in Den Haag geweest. Zij werden als ere-gasten ontvangen. Goed te eten en drinken. Staan voor de dranghekken
als ere-wacht. Goed georganiseerd.
Vergadering overheid. Voor de eerste keer vergadering met de nieuwe overheid. Dus
met 6 gildenbroeders en 1 gildenzuster.
Vergadering overheid bij Jan Leenders
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Vendelgroet bij gildenbroeder Frits Koolen t.g.v. 40 jarig dienstverband bij de firma
Fhilips. Vertrek vanaf Jan Leenders via de drukke Volkelseweg naar Frits die blij
verrast het gilde achter zijn huis zag komen. Na een mooie vendelgroet en een korte
receptie weer terug, maar wel via het fietspad, naar ons beginpunt.
Hoofdliedendag Den Bosch. Jan Leenders, Gildenheer Pastoor R.Aarden, Wim Kuitert en Piet Loogman togen al vroeg naar Den Bosch om deel te nemen aan de
Hoofdliedendag in Den Bosch. De dag begon met een plechtige Gildenmis in de kathedrale basiliek St-Jan. Na een koud, maar indrukwekkend uurtje liepen onze gildenbroeders naar het provinciehuis. Daar was een heerlijke lunch, daarna een lezing
en een korte vergadering. Het geheel was om 17.30 uur afgelopen.
Vergadering overheid bij Henk van Thiel
Lezing “Met slaande trom en vliegend vaandel” van Piet v.Hees uit Hilvarenbeek.
Deze lezing werd gehouden in Nia Domo voor ongeveer 35 belangstellenden van ons
gilde, de heemkundekring “St Achten op Boeckel” en nog 5 toekomstige gildebroeders en -zuster uit Uden die het gilde aldaar willen laten ontwaken. Het was een
leerzame en interessante avond.
Indoor Jeugdvendeltoernooi in Goirle. Stefan, Frank, Wouter en Peter hadden zich
opgegeven voor dit toernooi. Eerst moest iedereen vendelen in de individuele klassen, waar Wouter meedeed als aspirant lid, daarna Stefan, Frank en Peter in groepsverband. Arian v.d.Maarel en Jan v.Helvoort begeleidden hen op hun trommels. Het
geheel stond onder commando van onze hoofdman. Alhoewel er geen prijzen gewonnen waren, was het een leuke en zinvolle dag.
Vergadering overheid bij Cor v.d.Elzen
Heel de maand december stond in het teken van de Gildenkoeken. Het idee was
grandioos. Bij het optekenen van dit verslag was nog niet bekend hoeveel koeken er
bij verschillende evenementen, winkels en instanties verkocht zijn. Maar onze dank
gaat vooral uit naar Bakkerij Merks, Tuincentrum Life en Garden, initiatiefnemers
Martien v.Berlo en Jan Leenders en alle gildenbroeders en –zusters die deze koeken
aan de man gebracht hebben.

