Jaarverslag 2020

GILDE ST. AGATHA BOEKEL

JANUARI
Woensdag 1 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis was het gilde
weer vertegenwoordigd.
In vol ornaat was Koning Arie v.d. Kimmenade aanwezig, samen
met Hoofdman Jos Huijben en 2 andere leden van de overheid.
Een aanwezige journalist van het Brabants Dagblad maakte bijgaande foto.
Maandag 6 januari: Nieuwjaarstreffen in het gildehuis.
Inloopavond en tevens nieuwjaarsreceptie, dit jaar voor het eerst
in kerstversiering, voor alle gildebroeders / gildezusters en voor
de vrienden van het gilde. Het was weer een gezellig samenzijn.
Zaterdag 18 januari: receptie St. Servatiusgilde Lieshout
Een delegatie van de overheid en Koning Arie v.d. Kimmenade
gaan naar de receptie van het Sint Servatiusgilde in Lieshout
n.a.v. hun 600-jarig bestaan. Na afloop bezoeken zij de tentoonstelling van schilden, documenten en andere attributen van dit
oude gilde.
Zondag 19 januari: Gildemis te Lieshout.
Een delegatie van de overheid en de Koning togen al vroeg naar
Lieshout om deel te nemen aan Gildemis n.a.v. het 600-jarig bestaan het St. Servatiusgilde. Na afloop werden zij in het dorpshuis ontvangen met koffie en een drankje.
Woensdag 22 januari: aanbrengen poster schutter.
Om het gildehuis aan de buitenkant wat op te fleuren heeft een anonieme schenker een flink geldbedrag beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van een metalen
afbeelding van een vaandrig met vaandel en tevens, op de nooddeur van de zolder,
een grote poster van een kruisboogschutter.
Vandaag is als eerste de poster op de deur geplakt. De metalen afbeelding op de
zijgevel volgt later.
Maandag 27 januari: algemene jaarvergadering.
Er zijn rood/bruine bodywarmers gekocht voor onze schutters met daarop het logo
van ons gilde aan de voorzijde en “Gilde Sint Agatha Boekel” aan de achterzijde.
Ine Biemans en Gerrit worden met algemene stemmen herkozen als lid van de overheid.

FEBRUARI
Zondag 2 februari: St. Achtendagh.
Traditioneel wordt gestart met een gildemis, ditmaal voorgegaan door Gildeheer Henk van Thiel en eerwaarde heer pater Bertus Driever. Tijdens deze viering wordt Toon v.d.Boogaard beëdigd tot volwaardig lid van
het gilde. Na de H. Mis wordt de Eed van Trouw vernieuwd en aansluitend wordt op het Agathaplein een
vendelgroet gebracht aan wereldlijke- en geestelijke overheid. Het gemeentebestuur nodigt het gilde daarna
uit voor de erewijn in het gemeentehuis. Het programma wordt voortgezet met een lunch in het gildehuis. De
hoofdman deelt mee dat we na de lunch met auto’s naar het St. Josephplein in Venhorst rijden en van daaruit
de Nieuwe Deken op zullen halen. Na een tocht door Venhorst houdt de stoet halt bij Harrie v.d.Heuvel aan de
Hoogstraat. Hij heeft eerder aangegeven de Nieuwe Deken te willen worden. Nadat de rekwisieten, horende bij het Dekenschap, aan de Nieuwe Deken zijn overgedragen wordt hem bij zijn woning de vendelgroet

gebracht. Volgens traditie biedt de Nieuwe Deken de gildeleden
daarna een borrel en roggebrood-met-zult aan. We nemen Harrie, samen met zijn echtgenote Betsie, mee naar het gildehuis
voor de voortzetting van onze teerdag. Maar natuurlijk is er onderweg, waar de harde wind met de hoeden speelde, een borrel: eerst bij de familie Manders aan de Hoogstraat, daarna bij
gildebroeder Jan Manders en ten slotte in de sacristie van kerk
van Venhorst. Hier trakteerden Ria Koolen en Rick v. Hees het
gilde op een heerlijke borrel. Na een heerlijk buffet, samen met de vrienden van het gilde, wordt de rest van
de avond verzorgd door accordeonist Niels Swinkels uit Uden. Het was een gezellige boel! Om half elf wordt
de dag afgesloten door het zingen van het gildelied.
Maandag 10 februari: receptie Nieuwe Deken
Buurtgenoten, kennissen en familieleden van Harrie en Betsie v.d. Heuvel kwamen deze avond naar het
gildehuis om hen te feliciteren met het nieuwe Dekenschap. Het was er een gezellige drukte met zo’n 70
mensen op deze receptie.
Donderdag 20 februari: vendelgroet aan 100-jarige
Mevrouw Kuipers wordt vandaag 100 jaar oud. Zij woont nu een zorgcentrum Sint Petrus, maar woonde
daarvoor in Volkel. Wij brengen haar `s middags, in het bijzijn van haar familie, een vendelgroet bij de
vriendenkamer van het zorgcentrum. Omdat het koud is blijft zij binnen en wordt buiten de vendelgroet
gebracht. Na afloop wordt er voor de gildeleden een verwarmende borrel geschonken.

MAART (uitbraak van de coronacrisis)
Het coronavirus in beeld.
Zaterdag 14 maart: karwei NL-Doet
(gaat niet door i.v.m. het coronavirus)
Zondag 22 maart: opluistering Sint Jozefdag Venhorst
(gaat niet door i.v.m. het coronavirus)
Zondag 22 maart: ophanging herdenkingsschild voor Maria v.d. Elzen
(uitgesteld n.a.v. het coronavirus)
Maandag 30 maart: infoavond
I.v.m. het coronavirus gaat deze niet door. De Dekenschrijver heeft via een brief de leden geïnformeerd over
enkele actuele en geplande zaken omtrent het gilde.

APRIL
Vrijdag 3 april: geplande activiteit n.a.v. het 800-jarig bestaan van Handel
(n.a.v. het coronavirus verzet naar vrijdag 9 oktober)
Zondag 5 april: federatietoernooi kruisboogschieten bij ons gilde
De Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden heeft het toernooi afgelast i.v.m. coronavirus. Onbekend
of het later alsnog wordt gehouden.
Vrijdag 24 april: lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag
Ook dit jaar was er weer een gildelid onder de 7 inwoners van de gemeente Boekel, die een Koninklijke
Onderscheiding mochten ontvangen.
Dekenschrijver Jan Leenders wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Dit verliep anders dan gebruikelijk gang van zaken i.v.m. de coronacrisis: geen grote bijeenkomst in Nia
Domo.
Gedecoreerde wordt in de voormiddag gebeld door de burgemeester met de mededeling dat “het Zijne
Majesteit heeft behaagd U te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau”.
‘s Middags bezoekt burgemeester Pierre Bos alle gedecoreerden aan huis om de bloemen en bijbehorende
oorkonde te brengen. Alles gebeurt buiten i.v.m. de coronacrisis, maar dat is geen probleem met het schitterende weer. Er wordt geen onderscheiding opgespeld. Dit gebeurt later dit jaar, indien mogelijk, tijdens
een bijeenkomst in Nia Domo.
Zondag 28 april: geplande kofferbakverkoop
Afgelast i.v.m. het coronacrisis. Reeds ingeschreven verkopers zijn geïnformeerd.

MEI
Donderdag 4 mei: dodenherdenking
De dodenherdenking wordt met enkele personen gedaan. Er mogen geen groepen deelnemen dus ook het
gilde en de harmonie niet.
Zondag 5 mei: gepland koningschieten
Ook dit jaarlijkse evenement kan geen doorgang vinden. De overheid beslist dat
de huidige Koning, Arie v.d. Kimmenade, tot volgend jaar Koning blijft.
Woensdag 20 mei: Begin van het schieten
Na het opstellen van een protocol voor het kruisboogschieten hebben we van
de gemeente toestemming gekregen om weer te gaan schieten. Na lange tijd
van niets doen zijn we deze avond begonnen met schieten voor de interne competitie.

JUNI
Dinsdag 9 juni: “Gildelied in coronatijd”
Onze gildeheer, Henk v. Thiel, stuurt de gildeleden en vrienden van het gilde het volgende:
Gildelied in coronatijd
Gaande door de goede tijd, is in onze streken.
Tot een ieders grote spijt, corona gaan uitbreken.
Géén getrom, géén gezwaai, stilte voor ons allen,
‘t Gilde flauwgevallen.
Agatha gij patrones, hoed ons voor gevaren.
Laat het virus deze dag, broeders, zusters sparen
Géén getrom, géén gezwaai, stilte voor ons allen,
’t Gilde flauwgevallen.
Zusters, broeders, blijvend thuis, samenkomen mijden,
Trommels stil, vendels rust, pijlen blijven zwijgen.
Géén getrom, géén gezwaai, stilte voor ons allen,
’t Gilde flauwgevallen.
Gildekoning voor twee jaar, regels moeten wijken
Koning Arie, zonder schuld, mag de eer opstrijken
Géén getrom, géén gezwaai, stilte voor ons allen,
’t Gilde flauwgevallen.
Doch door broeder- zusterschap, blijft het Gilde leven
Trots en blij en welgezind, ’t hoofd fier opgeheven
Slaande trom, vendels om, corona laten beven,
’t Gilde zal overleven.
Woensdag 17 juni: opnamen Omroep Brabant tv
Tijdens het kruisboogschieten maakt Omroep Brabant opnamen als onderdeel van het programma “het
verhaal van BOEKEL”. Het programma vertelt het verhaal van Boekel in en vlak na de heftige coronatijd.
Het filmpje, dat tijdens het kruisboogschieten is opgenomen, is te zien op “Omroep Brabant het verhaal van
Boekel”.

JULI
Deze maand nog steeds geen activiteiten i.v.m. het coronavirus.

AUGUSTUS
Zaterdag 1 augustus: kermistoernooi kruisboogschieten
Met goedkeuring van de gemeente Boekel kunnen we het jaarlijkse kermistoernooi kruisboogschieten toch
houden. Natuurlijk met de benodigde voorschriften zoals afstand houden en ervoor zorgen dat men de
handen kan ontsmetten. Het weer is prima. Het gilde heeft met parasols en een partytent ervoor gezorgd

dat men voldoende afstand kan houden. Ondanks de beperkingen schrijven er toch nog 34 kruisboogschutters in voor de wedstrijden. Zij komen uit de wijde omgeving van Boekel om aan het
kermistoernooi deel te nemen. Er moeten totaal 20 schoten worden gelost op 4 masten. De laatste 2 masten (de moeilijkste) tellen mee voor “KAMPIOEN”. Gildebroeder Jan Leenders en John
Kelders uit Oerle hadden alle 20 schoten raak. Na afkampen was
John Kelders de beste schutter en ontvangt het kampioensschild.
Bij de klasse “PERSONEEL” wordt Jarno Schoonen uit Oerle eerste met 19 punten.
We kunnen terugkijken op een geslaagd kermistoernooi.
Vrijdag 21 augustus: afbeelding op zijgevel
De geschonken metalen afbeelding van een vaandrig wordt door enkele gildebroeders op de zijgevel gemonteerd.

SEPTEMBER
Zaterdag 12 september: finale schieten clubkampioen
De interne competitie is deze middag afgesloten. De gildeleden werden door de
Hoofdman uitgenodigd om hierbij in tenue aanwezig te zijn.
Dit jaar werd er elke woensdagavond geschoten; van de geschoten wedstrijden tellen er 12 voor de interne competitie. Jan Oerlemans staat vóór de finale met 11
wedstrijden 4 punten los van de nummer 2 Jan Leenders. Jan Leenders kon deze middag de achterstand niet
meer inhalen dus werd Jan Oerlemans “KAMPIOEN 2020”. De derde prijs was voor Arie v.d. Kimmenade, de
kampioen 2019.
Na het schieten werd Jan Oerlemans het “Jan Biemans-wisselschild” omgehangen
door de huidige Koning Arie v.d. Kimmenade.
Zondag 13 september: geplande kringdag in Someren
In verband met de coronamaatregelen is ook deze kringdag afgelast.
Zondag 13 september: vendelgroet 50-jarig huwelijk en ontvangen lintjesregen
Op deze zondagmorgen verzamelde het voltallige gilde zich om een gildegroet te
brengen aan Jan en Petra Leenders aan de Volkelseweg omdat ze in juli 50 jaar getrouwd waren. Tevens werd gildebroeder Jan in april benoemd tot lid in de orde van
Oranje-Nassau.
Na de vendelgroet en een toespraak van Hoofdman Jos Huijben
werd het gezelschap in de tuin een drankje en een hapje aangeboden.
Hierna vertrok het gilde naar “Boszicht” om gildezuster Anna v.d.
Burgt thuis te groeten met een bosje bloemen. Anna verblijft tijdelijk in “Udens Duijn” om te herstellen van een gebroken heup,
maar mocht deze middag even naar huis.
Maandag 14 september: 36ste ledenvergadering (afgelast)
Zondag 20 september: kofferbakverkoop (afgelast)

OKTOBER
Deze maand geen activiteiten i.v.m. het opnieuw oplaaiende coronavirus.
Maandag 21 oktober: Rabo ClubSupport
Het gilde ontvangt weer een mooi bedrag van de Rabobank. Er is dit jaar geen grote bijeenkomst om het
bedrag in ontvangst te nemen.

NOVEMBER
Maandag 9 november: Geplande vriendenavond.
Ook deze gaat niet door.

DECEMBER
Dinsdag 15 december: nieuwe lockdown
Het coronavirus breidt zich weer steeds meer uit. De regering kondigt daarom opnieuw een lockdown af.
Dat wil zeggen: bijna alle winkels en restaurants dicht. Niet meer dan twee personen thuis ontvangen. Blijf
zoveel mogelijk thuis; ook om te werken.
Donderdag 17 december: bezoek aan alle gildebroeders en gildezusters
Omdat de gildebroeders en gildezusters elkaar al bijna een jaar niet hadden kunnen ontmoeten, besluit de
overheid om alle gildeleden een fles wijn met een brief van de overheid persoonlijk aan te bieden. Natuurlijk gebeurt dit “coronaproef”: d.w.z. afstand houden, geen handen geven en natuurlijk niet naar binnen.
De brief bevat de volgende tekst:
Gildezusters, Gildebroeders en Vrienden van ons gilde.
Met gemengde gevoelens nemen we afscheid van 2020. Het was een jaar waarin de woorden als corona, spatschermen, mondkapje en anderhalvemeter-samenleving totaal nieuw waren in ons dagelijks Boekels.
Voor veel instanties, bedrijven en zeker ook voor de gilden was 2020 een moeilijk jaar. Heel veel mooie activiteiten en evenementen konden niet worden gehouden of uitgevoerd worden. Daarmee liepen we naast een
heleboel gezelligheid ook een groot deel van onze inkomsten mis. Gelijk als heel veel andere verenigingen.
Maar de basis van ons gilde: de vriendschap en de broederschap, zoals deze merkbaar is in de mails, de gesprekken en telefoontjes van en met elkaar, is sterk aanwezig.
De broederschap laat zich merken wanneer er gildeleden ziek zijn of geopereerd. Dan blijkt dat broederschap bij
ons gilde geen leeg woord is maar een eigenschap in ons hart. Het is in deze coronatijd soms moeilijk om uiting
te geven aan het geven van een troost. Een knuffel of een arm over een schouder is niet meer mogelijk, maar
een belletje, een kaartje of een app schenkt veel voldoening aan diegenen die een zware periode meemaken.
We hopen met ons allen dat we in het nieuwe jaar, met het reddende vaccin als hulp, weer allen ons ding kunnen doen.
Ik spreek de wens uit dat we allen een mooi kerstfeest vieren en dat 2021 ons datgene brengt wat ieder zich
wenst.
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.
Namens de Overheid, Koning, Overdeken en Gildeheer van gilde Sint Agatha,
Jos Huijben, Hoofdman

Lief en leed in 2020
2 febr.

Bloemetje voor Betsie v.d.Heuvel, echtgenote van Nieuwe Deken Harrie.

14 febr. Fruitmand voor gildebroeder Martien v.d.Brand voor een spoedig herstel.
20 febr. Bloemetje voor 100-jarige mevr.Kuijpers bij vendelgroet.
5 mrt.

Fruitmand voor gildebroeder Martien v.Berlo bij thuiskomst uit het ziekenhuis na operatie.

20 mrt. Een kaart voor Jan en Thea de Wit i.v.m. overlijden van broer/zwager. Sterkte gewenst.
20 mrt. Kaart aan St. Servatiusgilde Lieshout i.v.m. overlijden Ere-Deken Karel Berkhof.
6 april

Kaart aan gildezuster Anna v.d.Burgt i.v.m. overlijden van haar zus Toos. Sterkte gewenst.

21 april Kaart aan familie v.d.Vorstenbosch in Oerle i.v.m. het overlijden van kruisboogmaker Tinus v.d.
Vorstenbosch. Sterkte gewenst.
24 april Kaart + bloemen voor gildebroeder Jan Leenders n.a.v. zijn koninklijke onderscheiding. Hartelijk
gefeliciteerd.
3 juni

Kaart voor het gouden paar: gildebroeder Cor v.d.Elsen en zijn echtgenote Lenie. Hartelijk gefeliciteerd.

2 2 juni Kaart aan vriend van het gilde Jo de Bie i.v.m. het overlijden van zijn zoon Jeroen. Sterkte gewenst.
6 juli

Kaart voor gildebroeder Jan de Wit n.a.v. de operatie voor een nieuwe knie. Beterschap en spoedig herstel.

6 juli

Kaart aan gildezuster Anna v.d.Burgt n.a.v. operatie nieuwe heup na valpartij. Voorspoedig herstel
gewenst.

9 juli

Kaart voor gouden paar: gildebroeder Jan Leenders en echtgenote Petra. Proficiat van het hele
gilde.

18 juli

Fruitmand voor Jan de Wit na thuiskomst uit het ziekenhuis vanwege operatie een nieuwe knie.
Voorspoedig herstel gewenst.

13 sept. Bloemetje voor gildebroeder Jan Leenders en echtgenote Petra bij vendelgroet voor 50-jarig huwelijk (9 juli) en decoratie (24 april).
13 sept. Bloemetje tijdens bezoek van het gilde aan gildezuster Anna v.d.Burgt voor een spoedig hetstel.
29 sept. Fruitmand voor Corrie Huijben, vriendin van het gilde, na operatie voor een nieuwe heup. Voorspoedig herstel gewenst.
2 nov.

Kaart aan gildebroeder Frans v.d.Burgt van de Rooi Skût uit Gemert vanwege een onderscheiding
van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Proficiat.

2 nov.

Kaart aan gildebroeder Peter v.Otterdijk van het gilde uit Vlierden vanwege een onderscheiding
van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Proficiat.

26 nov. Kaart aan de familie Hanenberg i.v.m. het overlijden van Harrie Hanenberg (106).
29 nov. Fruitmand voor gildezuster Ine Biemans i.v.m. ziekte. Met een vriendelijke groet van leden en
vrienden van het gilde.
1 dec.

Kaart aan Rick v.Hees, echtgenote van gildebroeder Peter, i.v.m. ziekte. Beterschap en hartelijke
groet.

