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GILDE ST. AGATHA BOEKEL



JANUARI

Vanwege het nog steeds heersende coronavirus zijn er deze maand geen activiteiten. Er worden  schriftelijk 
nieuwjaarswensen uitgewisseld.

maandag 18 januari: bericht aan de leden
Op deze dag stuurt de overheid de volgende brief naar de leden:

Beste gildebroeders/gildezusters,
Veel gildeactiviteiten zijn in 2020 niet doorgegaan. Het ziet ernaar uit dat we begin 2021 ook nog niet veel 
kunnen. Daarom wil de overheid jullie het volgende mededelen:
• Er is eind januari/begin februari geen ledenvergadering.  
• De geplande Sint Achtendagh (teerdag) op zondag 7 februari gaat niet door.
• Ron Dobbelaar (afgaande Deken) heeft bij de overheid aangegeven dat hij volwaardig lid wil worden. Er 

kan echter nu niet worden gestemd en hij kan ook niet worden beëdigd; we doen dit op een later tijdstip.
• Er is dit jaar geen nieuwe Deken.
• In september 2020 waren Jos Huijben en Jan Leenders aftredend/herkiesbaar als lid van de overheid. In 

februari 2021 is Jan Manders aftredend/herkiesbaar. We stellen het stemmen hiervoor uit. 
We verlangen er allemaal naar om zo spoedig mogelijk weer eens bij elkaar te komen. 
Volhouden, het komt goed! 
 
Namens de overheid, Jan Leenders Dekenschrijver

FEBRUARI

donderdag 25 februari: reis n.a.v. het 15-jarig bestaan
Hoofdman Jos Huijben schrijft de leden een brief waarin hij voorstelt om het uitstapje n.a.v. het 15-jarig be-
staan uit te stellen naar 2022. Iedereen is dan waarschijnlijk gevaccineerd en de infectiedruk is dan hopelijk 
weg of aanvaardbaar laag. Het voorstel wordt algemeen aanvaard.

MAART

Op 12 maart vergadert de overheid  weer eens, maar verder zijn er geen activiteiten.

APRIL

Met toestemming van de gemeente Boekel kunnen onze schutters weer beginnen met kruisboogschieten 
mits 1,5 m afstand wordt bewaard.

zondag 18 april: koningschieten
Het koningschieten, gepland op deze zondag, kan weer niet doorgaan. Er wordt door de overheid besloten 
dat Arie v.d. Kimmenade tot mei 2022 Koning blijft. 

zaterdag 24 april: penning van  verdienste voor Henk v. Thiel
Gildebroeder/Gildeheer Henk v. Thiel is 25 jaar in dienst van de 
Parochie St. Petrus. Voor zijn grote inzet ontvangt hij van de ge-
meente Boekel de “Penning van Verdienste”.

zondag 25 april: Kofferbakverkoop 
Kan helaas ook niet doorgaan.



MEI

dinsdag 4 mei: Dodenherdenking
De invulling van de Dodenherdenking was ook dit jaar, vanwege de maatregelen omtrent de Corona pande-
mie, wederom in aangepaste vorm. Het gilde kon helaas daarbij weer niet aanwezig zijn.

vrijdag 21 mei: wijding kaars kring Peelland in Ommel
Op uitnodiging van kring Peelland gaat ons gilde de gildepro-
cessie in Ommel, een bedevaartplaats van Maria, opluisteren. 
Verder waren de leden van het kringbestuur en enkele andere 
genodigden aanwezig. Tijdens de dienst wordt de kaars van kring 
Peelland gewijd. In de bedevaartkerk worden de coronamaatre-
gelen zorgvuldig nageleefd, dus zit iedereen op gepaste afstand. 
Na afloop bracht gildebroeder Gerrit Janssen een vendelgroet 
aan de kerkelijke overheid. Na afloop was er buiten voor alle ge-
nodigden koffie met cake.

zaterdag 29 mei: afscheid van burgemeester Pierre Bos
Op deze zaterdagmiddag neemt burgemeester Pierre Bos offici-
eel van alle Boekelse verenigingen.
Hij doet dit, vanwege de nog steeds geldende coronamaatrege-
lingen, door met een wagen de verschillende verenigingen zelf 
te gaan bezoeken. Zo kwam hij met zijn gevolg ook naar ons gil-
dehuis, waar hij met tromgeroffel door het voltallige gilde werd 
ontvangen. Hoofdman Jos Huijben sprak hem toe en bedankt 
hem voor zijn inzet voor het gilde als Overdeken. De Overheid 
van het gilde heeft besloten om hem het ere-lidmaatschap te

verlenen. De Hoofdman hangt Pierre de bijbehoren sjerp om met het opschrift “Eredeken”, waarna hem een 
vendelgroet wordt gebracht.

JUNI

dinsdag 1 juni: installatie nieuwe burgemeester Carola v.d. Elsen
Een delegatie van ons gilde is in Venhorst aanwezig bij de installatie van de nieuwe burgemeester van de 
gemeente Boekel. Haar wordt ter plaatse door de vendelier een vendelgroet gebracht.

JULI

woensdag 21 juli: kennismaking overheid met nieuwe burgemeester
Op eigen verzoek vraagt onze nieuwe burgemeester een kennismakingsgesprek 
aan met onze overheid.
De leden van de overheid ontvangt haar in het gildehuis en verteld wat het gilde 
zoal doet en wat de functie van Overdeken inhoudt. Zij geeft aan de functie van 
Overdeken, adviseur van de overheid, te willen uitoefenen. Na het gildehuis te 
hebben bezichtigd wil zij ook graag kennismaken met het kruisboogschieten.
Na een kleine demonstratie geeft ze aan dat ze zelf wil schieten en....... het eer-
ste schot meteen raak!

zondag 25 juli:  feestmiddag afgelast
We zouden op deze zondagmiddag in het gildehuis weer eens een feestje hou-
den, maar helaas...... Met zoveel mensen dicht op elkaar durft de overheid het 
niet aan en blaast ook deze activiteit af vanwege corona.



zaterdag 31 juli: kermistoernooi kruisboogschieten
Ook dit jaar is weer het jaarlijkse kermistoernooi. Er komen 35 schutters uit de weide omgeving om aan 
het toernooi deel te nemen. Gildebroeder Jan Leenders en gildezusters Maria Janssen van ons gilde mogen 
deelnemen aan het afkampen voor “kampioen”. Maria wordt tweede, maar het zilveren kampioenschild 
gaat uiteindelijk naar Jac Gerrits uit Groeningen. 

AUGUSTUS

zondag 15 augustus: overlijden van gildezuster Anna v.d. Burgt
Op deze zondagavond overlijdt gildezuster Anna v.d. Burgt op 97-jarige leeftijd.
Ze is in het begin van de avond onwel geworden en na medische behandeling 
om 23.00 uur overleden. 

woensdag 17 en donderdag 18 augustus: afscheid Anna v.d. Burgt
Anna ligt opgebaard in haar kamer in verzorgingshuis Sint Petrus waar gelegen-
heid is om afscheid van haar te nemen. Tijdens de bezoekuren houden steeds 2 
gildebroeders/gildezusters de wacht voor de deur van haar kamer.

zaterdag 21augustus: begrafenis met gilde-eer Anna v.d. Burgt
Anna wordt deze voormiddag met gilde-eer begraven. Het gilde begeleidt haar 
naar de Sint Agathakerk waar de plechtige uitvaartmis wordt gehouden. Hoofd-

man Jos Huijben houdt in de kerk een memoriam om Anna als 
gildelid te herdenken. Na afloop van de dienst wordt zij met 
tromgeroffel begeleid naar de begraafplaats, waar de Vaandrig 
haar de vaandelgroet brengt.
De familie heeft het voltallige gilde uitgenodigd voor een koffie-
tafel in Nia Domo.
Samen gaan de gildebroeders en gildezusters naar het gildehuis 
om daar een borrel te drinken ter nagedachtenis aan hun over-
leden gildezuster.

zondag 29 augustus: bijeenkomst “parochiegilden” Boekel, Uden en Zeeland
Het gilde van Zeeland heeft ons, en het gilde uit Uden, uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst van de 3 
“parochiegilden”. Helaas waren op deze dag ook schietwedstrijden van kring Peelland gepland waardoor onze 
kruisboogschutters hieraan niet konden deelnemen.  Met geweerschieten en jeu de boules werd gestreden 
om de wisseltrofee. Wij hadden de wisseltrofee in bezit van de vorige ontmoeting. Na een sportieve strijd 
gaat de wisseltrofee naar een jonge gildezuster uit Zeeland. De rest van de tijd wordt besteed aan gezellige 
onderlinge contacten afgewisseld met gezang; dat alles onder het genot van een drankje met een knabbeltje. 

zondag 29 augustus: schietwedstrijden kring Peelland in Aarle-Rixtel
Omdat dit jaar de kringdag vanwege corona weer niet doorgaat, worden de schietwedstrijden van kring 
Peelland vandaag gehouden op het schietterrein van het Onze Lieve Vrouwengilde in Aarle-Rixtel.
Bij het kruisboogschieten in de B-klasse moeten uiteindelijk Jan van Thiel van de rooi Skût uit Gemert en 
gildezuster Maria Janssen afkampen voor de eerste prijs. Jan van Thiel, die regelmatig op ons terrein komt 
oefenen, schiet vandaag iets beter dan Maria en krijgt het zilveren schild uitgereikt door kringvoorzitter 
Henk de Hair. Een mooie tweede plaats voor onze Maria! 

SEPTEMBER

woensdag 8 september: opluisteren inzegening nieuwe Mariagrot
De Mariagrot, die naast de kapel stond, is door vrijwilligers verplaatst naar een plek aan de oostzijde van de 
kerk. Het gilde was, op uitnodiging van het parochiebestuur, aanwezig bij de inzegening van de vernieuwde 
grot. De inzegening werd voorafgegaan door een H. Mis in de kerk.



zaterdag 12 september: finale schieten clubkampioen
De interne competitie is deze middag afgesloten. De gildeleden werden door de Hoofdman uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn.  
Dit jaar werd er elke woensdagavond geschoten. Van de geschoten wedstrijden tellen er 12 voor de interne 
competitie. 
Gildebroeder Jan Oerlemans wordt dit jaar de “kampioen kruisboogschieten 2021” met 156 punten. Gerrit 
Janssen wordt tweede met 150 punten; Thijs Sanders derde met 149 punten.

zondag 19 september: deelname standaardruiter aan NBFS-toernooi
In Lieshout worden vandaag de federatiewedstrijden voor vendelen, trommelen, bazuinblazen en stan-
daardrijden gehouden. 
Gildebroeder Jan v. Bergen neemt met zijn paard Wiefke deel aan de wedstrijden standaardrijden.
Hij behaalde daar met het dressuur een vijfde plaats en met het ringsteken een vierde plaats.

maandag 20 september: 36 ste ledenvergadering 
Na anderhalf jaar wordt er weer eens een ledenvergadering gehouden. Afgaande Deken Ron Dobbelaar 
heeft aangegeven lid van het gilde te willen worden. Hij wordt na stemming met bonen met algemene stem-
men toegelaten tot het gilde.
Jan Leenders en Jos Huijben waren in september 2020 aftredend. Jan Manders was, volgens het rooster van 
aftreden, in september 2021 aftredend als lid van de overheid. Alle drie zijn herkiesbaar en worden worden 
na stemming alle drie herkozen.

zondag 26 september: kofferbakverkoop 
Eindelijk kan er na anderhalf jaar weer eens kofferbakverkoop 
worden gehouden. Een week voor de datum zijn alle plaatsen 
gereserveerd. Op zaterdag worden weer de plaatsen met kalklij-
nen uitgezet en worden onze 2 tenten als overkapping voor het 
gildehuis gezet. Het ziet er gezellig uit! 
Na een pittig buitje vroeg in de morgen, klaart het op en wordt 
het een geweldig mooie dag met veel bezoekers. Omdat vanwe-
ge de coronamaatregelingen de kantine gesloten moest blijven 
werd er vanuit het raam drank verkocht. Zoals gebruikelijk wor-
den vanuit de garage eetwaren te koop aangeboden. Na afloop blijkt dat deze kofferbakverkoop een record-
opbrengst heeft opgebracht!

OKTOBER

dinsdag 5 oktober: gildebroeder Martien v.d. Brand neemt afscheid als mole-
naar
Gildebroeder Martien van den Brand legt zijn functie als beheerder en mole-
naar van de gemeentelijke standaardmolen in Boekel beëindigd. Bij deze ge-
legenheid wordt hij door de gemeente Boekel op een gedenkwaardige manier 
gehuldigd aan de voet van ZIJN standaardmolen. Hij ontvangt uit handen van 
burgemeester Caroline van den Elsen de gemeentelijke “Penning van Verdien-
ste”. Op verzoek van de gemeente wordt Martien door ons gilde hierbij uitge-
zwaaid middels een vendelgroet. Na afloop wordt er in het gildehuis, onder het 
genot van een borrel, nog gezellig nagepraat. 

zondag 10 oktober: ophangen herinneringsschildjes en onthullen afbeeldin-
gen gildehuis
Door corona kwam het er maar niet van: het onthullen van de 2 mooie nieuwe 
afbeeldingen op het gildehuis en het ophangen van de herinneringsschildje van 
Maria v.d. Elzen. Deze zondag is de H. Mis o.a. ter attentie van alle overleden gil-

deleden. Veel gildebroeders en gildezusters waren in de kerk aanwezig om hen te gedenken. Na de H. Mis 
zijn de familie v.d. Elzen en de familie v.d. Burgt uitgenodigd voor een lunch en het officieel ophangen van 



de herinneringsschildjes van Maria en Anna op het herdenkingspaneel. 
Later in de middag worden ook de afbeeldingen van een Vaandrig op de zijgevel en de foto van een schutter 
op de nooddeur officieel onthuld. 

maandag 25 oktober: begonnen met inloopmiddag i.p.v. inloopavond
Er wordt besloten om de inloopavond te vervangen door de inloopmiddag. De eerste en tweede middag 
waren een succes. Ook worden er ideeën geopperd om het interieur van het gildehuis op te pimpen.

zaterdag 30 oktober: vendelgroet 100-jarige mevr. Bergmans
Mevr. Bergmans bereikte in februari dit jaar de leeftijd van 100 
jaar. Door de coronamaatregelen was deze vendelgroet uitge-
steld. Namens het gilde feliciteert Hoofdman Jos Huijben haar 
in zijn toespraak met haar 100-ste verjaardag en ontvangt ze de 
vendelgroet, waar ze zichtbaar van geniet. Zij bedankt het gilde 
en trakteert op een drankje en een gevulde enveloppe.

 

 

NOVEMBER

maandag 8 november: vriendenavond
Ook deze gaat niet door.

donderdag 11 november: herinrichting gildehuis
Enkele gildebroeders en gildezusters zijn aan de slag gegaan met het gezelliger maken van het gildehuis. Er 
wordt een groot tapijt gelegd, een grote tafel geplaatst met daaromheen zachte stoelen.
Er wordt ook een klein gezellig zitje gecreëerd  en enkele spullen krijgen een andere plek.
Het geheel ziet er al veel gezelliger uit, maar er zijn nog meer ideeën.

dinsdag 16 november: Rabo ClubSupport
Het gilde ontvangt weer een mooi bedrag van de Rabobank. Er is dit jaar weer geen grote bijeenkomst om 
het bedrag in ontvangst te nemen.

DECEMBER

donderdag 16 december: brief Hoofdman
Hoofdman Jos Huijben schrijft weer een brief aan alle gildeleden en vrienden van het gilde.
Deze luidt als volgt:

Gildebroeders, gildezusters en vrienden van ons gilde.

Het jaar 2021 is over een paar dagen geschiedenis. Terugkijkend  is het moeilijk te zeggen of 2021 over het 
algemeen een goed jaar is geweest. In ieder geval heeft het coronavirus ook afgelopen jaar weer een dikke 
stempel gedrukt op het functioneren van het verenigingsleven in het algemeen. Jammer genoeg  heeft ook 
ons gilde intens geleden omdat mooie attractieve gelegenheden geen doorgang konden krijgen.
Met een enkele vergadering, een succesvolle kofferbakverkoop en een geweldige mooie start van de inloop-
middag, werd daarna alles weer meteen snel geblokkeerd.
Naar aanleiding van de opmerking, tijdens de vergadering in september, om het gildehuis wat op te pimpen 
en wat gezelliger te maken, is daar meteen gehoor aan gegeven.
Aan het plafond zijn mooie lampionnen gehangen en op de vloer is een een prachtig Perzisch tapijt gelegd. 
De kale witte vensterbanken zijn vervangen door mooie houten mahonie vensterbanken. Boven de bar 
hangt, in mahoniehouten gotische letters uitgezaagd “WELKOM  BIJ  GILDE  ST. AGATHA”. Er is een nieuwe 
“stamtisch” gekomen  met daar omheen lekker zachte stoelen en voor de bar een lekker gezellig zitje aan 
een rond tafeltje. Met het verplaatsen van de sitelectuurtafel en het verhangen van wat foto’s, is er echt 



een heel gezellige sfeer gecreëerd. 
Maar we zijn nog niet klaar: er zijn nog hele boel mooie ideeën. Al wat er eerder nog niet was is gemaakt/
geschonken door onze gildeleden. Aan allen hiervoor dank!!
Het wachten is nu wanneer we weer kunnen starten met het bij elkaar komen. Alle hoop is op het nieuwe 
jaar gevestigd. Laat dit onze wens voor het nieuwe jaar zijn: een geweldig mooi en gezond nieuw gildejaar.
Voor u allen hele mooie en gezellige kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Hoofdman gilde St. Agatha.
Jos Huijben 
 
zondag 19 december: er wordt alweer een volledige lockdown afgekondigd.
Het coronavirus breidt zich weer steeds meer uit. De regering kondigt daarom opnieuw een lockdown af. 
Dat wil zeggen: bijna alle winkels en alle restaurants dicht. Niet meer dan twee personen thuis ontvangen. 
Blijf zoveel mogelijk thuis; ook om te werken. 

woensdag 22 december: bezoek aan alle gildebroeders/gildezusters en vrien-
den van het gilde.
Omdat we ook dit jaar weer weinig met het gilde hebben kunnen ondernemen 
besluit de overheid om alle gildeleden thuis een klein cadeautje te bezorgen. 
Dekenschrijver Jan Leenders en Koning Arie v.d. Kimmenade geven dit thuis af 
bij alle leden en vrienden van het gilde. Het cadeautje is dit jaar een bedrukte 
balpen met het gildelogo en daaraan een kaartje. 



Lief en leed in 2021

1 jan. Kaart aan Martin Kohlman, vriend van het gilde, vanwege gebroken pols. Voorspoedig herstel       
gewenst.

9 febr. Condoleance verstuurd i.v.m. overlijden gildebroeder/oud-Koning Jan Gevers van gilde St. Anto-
nius Beek en Donk.

13 febr.   Kaart voor gildezuster Anna v.d. Burgt bij thuiskomst in huize St. Petrus. Welkom.

22 febr.   Fruitmand voor gildebroeder Toon v. Boekel vanwege knieoperatie. Voorspoedig herstel gewenst.

18 mrt. Bloemetje voor gildezuster Anna v.d. Burgt met een hartelijke groet.

14 april  Kaart aan gilde St. Antoniusabt Mierlo-Hout i.v.m. overlijden gildebroeder Tiny Bogers. 

26 april  Gildekaart aan Gildeheer Henk v. Thiel voor het verkrijgen van “Penning van Verdienste” van de 
gemeente Boekel.

21 mei   Kaart aan St. Jorisgilde Deurne i.v.m. overlijden van gildebroeder Toon v. Rooy.

29 mei  Een fles gildewijn met kaart voor Pierre Bos bij zijn afscheid als burgemeester van Boekel en als 
Overdeken van ons gilde. Een boeket bloemen voor zijn echtgenote Toos.

29 mei Kaart voor Mien Biemans, vriend van het gilde, vanwege opname in het ziekenhuis voor een gebro-
ken heup. Voorspoedig herstel gewenst.

11 juni Kaart voor gildebroeder Pieter Nijdam i.v.m. opname in het ziekenhuis voor een ongeval. Voor-
spoedig herstel gewenst.

22 juni Fruitmand voor gildebroeder Pieter Nijdam bij thuiskomst uit het ziekenhuis. 

26 juli Felicitatiekaart voor gildezuster Anna v.d. Burgt met haar 97 ste verjaardag.

9 aug. Fruitmand voor Mien Biemans, vriend van het gilde, bij thuiskomst uit het ziekenhuis en verblijf  
   elders. Voorspoedig herstel gewenst.      

  
9 aug. Kaart voor staande Deken Frans v. Berloo vanwege opname in het ziekenhuis en verblijf elders.

18 aug. Rouw bloemstuk i.v.m. het overlijden van onze gildezuster Anna v.d. Burgt. Onze laatste gildegroet.

3 sept. Kaart aan St. Hubertusgilde Liessel vanwege het overlijden van gildebroeder Jan Joosten.

8 sept. Kaart aan Mien Biemans, vriend van het gilde, n.a.v. het overlijden van haar dochter Heidi. Sterkte 
gewenst.

8 sept.  Kaart aan John en Ine Biemans vanwege het overlijden van zus/schoonzus Heidi. Sterkte gewenst.

8 sept. Kaart aan St. Antoniusgilde Mierlo-Hout i.v.m. het overlijden van gildebroeder Gerrit v.d. Kerkhof.

10 sept. Kaart voor Yvonne v. Thiel voor een goed en verder herstel na een knieoperatie.

12 sept. Kaart aan gildebroeder Pieter Nijdam voor een goed en verder herstel.

17 sept. Fruitmand voor staande Deken Frans v. Berloo voor een goed en verder herstel.

21 sep. Kaart aan gilde St. Lambertus Someren-Eind i.v.m. het overlijden van gildebroeder Remy Lammers.

5 okt.  Bloemetje voor Ria v.d. Brand, de echtgenote van gildebroeder Martien, tijdens de vendelgroet 
n.a.v. zijn afscheid als molenaar.

8 okt.  Kaart voor gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën n.a.v. het 60-jarig lidmaatschap van gilde-
broeder Martien v.d. Ven en het 50-jarig lidmaatschap van Harry v. Otterdijk.

30 nov. Bloemetje voor Sjan Bergmans tijdens de vendelgroet voor haar vanwege haar 100ste verjaardag.






