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GILDE ST. AGATHA BOEKEL



JANUARI

maandag 3 januari: geplande nieuwjaarsbijeenkomst
Deze kan, door de nog steeds heersende corona, niet doorgaan.

dinsdag 18 januari: persconferentie over de coronamaatregelingen
De regering komt met versoepelingen van de coronamaatregelingen. De omikron variant, de nieuwste vari-
ant van het virus, blijkt zeer besmettelijk maar maakt besmette mensen minder ziek. De besmettingen zijn 
in het hele land  zeer groot. Cafés en theaters mogen echter weer open tot tien uur `s avonds. 
Maar de overheid van ons gilde durft het niet aan om de geplande ledenvergadering van 31 januari en de 
St. Achtendagh van 6 februari door te laten gaan. Beide activiteiten worden opgeschort tot een later tijdstip.

FEBRUARI

maandag 14 februari: inloopmiddag
Omdat er alweer wat meer kan is er deze middag weer een inloopmiddag gehouden. Het was er weer ge-
zellig druk! Hoofdman Jos Huijben heeft naast het herinneringsbord een flambouw en een beeldje van St. 
Agatha opgehangen. Weer een opfrissing van de gildekamer.

maandag 21 februari: overlijden gildezuster Ine Biemans- v. d.Boogaard
Onze geliefde gildezuster/Dekenschatbewaarder Ine Biemans overlijdt op 55-ja-
rige leeftijd na een slopende ziekte. Dit verschrikkelijke bericht krijgt het gilde 
op dinsdagmorgen van de familie te horen. 

donderdag 24 februari: wake bij overleden gildezuster
Ine ligt thuis aan de Waterdelweg opgebaard, waar voor iedereen gelegenheid 
is om afscheid van haar te nemen. Tijdens de bezoekuren houden steeds 2 gil-
debroeders met hellebaarden de wacht naast haar.

zaterdag 26 februari: crematie met gilde-eer van Ine Biemans
In optocht loopt het gilde in stilte naar de St. Agathakerk waar de afscheids-
dienst van gildezuster Ine wordt gehouden. Het is een ontroerende viering met 
als voorgangers Ere-Deken/pastoor René Aarden en Gildeheer/ diaken Henk v. 
Thiel. Na afloop is het gilde genodigd voor een koffietafel in Nia Domo.

MAART

maandag 7 maart: uitgestelde ledenvergadering
Na het overlijden van gildezuster Ine Biemans is er een vacature binnen de overheid. De overheid stelt  gil-
debroeder Jan de Wit voor als nieuw lid van de overheid. Na stemming met bonen wordt hij met algemene 
stemmen gekozen. Hij neemt de taak van Dekenluitenant over van Gerrit Janssen. Gerrit wordt de nieuwe 
Dekenschatbewaarder. 
De Dekens Frans v.Berloo en Harrie v.d.Heuvel hebben de overheid laten weten dat zij volwaardig lid van 
het gilde willen worden. Er wordt voor hen gestemd: beiden worden toegelaten tot het gilde en zullen a.s. 
zondag tijdens St. Achtendagh worden beëdigd. 
Eindelijk wordt ook het voorgestelde Huishoudelijk Reglement met algemene stemmen aangenomen.

woensdag 9 maart: afscheid burgemeester van Uden
Op deze woensdagmiddag neemt de burgemeester van de gemeente Uden afscheid. Het gilde van Uden is 
uitgenodigd om hem een vendelgroet te brengen, maar zij hebben geen tamboers ter beschikking. Twee 
tamboers van ons gilde helpen ze uit de nood.

zaterdag 12 maart: aanvang schieten
Enkele gildebroeders zijn tijdens deze zonnige dag weer gaan schieten; samen met 3 gildebroeders van de 
rooi skût (St. Jorisgilde) uit Gemert



zondag 13 maart: viering uitgestelde St. Achtendagh
Het is eindelijk mogelijk om de uitgestelde St. Achtendagh te vieren. Maar er is 
besloten dat het ingetogen moet zijn i.v.m. het onlangs overlijden van gildezus-
ter Ine. Daarom is er geen feestavond. 
Tijdens een mooie viering in de Agathakerk worden Frans v. Berloo en Harrie v.d. 
Heuvel beëdigd als volwaardig lid van ons gilde. Tevens wordt de nieuwe burge-
meester van Boekel, Caroline v.d. Elsen, geïnstalleerd als Overdeken. 
Na de gebruikelijke gildegroet en gildewijn gaat het gezelschap naar het gilde-
huis voor een lunch, waarna nog gezellig wordt nagepraat bij een drankje.

zondag 20 maart: opluistering St. Josephdag Venhorst
Al om 8.30 u staat het gilde in Venhorst klaar om de jaarlijkse St. Josephdag op 
te luisteren. 
Na de H. Mis wordt een vendelgroet gebracht waarna het kerkbestuur het gilde 
uitnodigt voor een glas wijn.  

APRIL

zaterdag 9 april: verhuizing gildebroeder Toon v.d. Boogaard
Op deze dag gaan we de familie v.d.Boogaard verhuizen van de 
boerderij aan de Volkelseweg naar een woning in de Rutger v. 
Herpenstraat. De “ Goede Moordenaar” van het boerenbonds-
museum uit Gemert brengt de gildebroeders en gildezusters 
naar de Volkelseweg om daar Toon en Annie op te halen; samen 
met hun kinderen en kleinkinderen. Voor zijn “nieuwe”  woning 
wordt hen een vendelgroet gebracht. Als dank worden de gilde-
broeders en gildezusters uitgenodigd voor een drankje.

zondag 10 april: federatietoernooi kruisboogschieten in Boekel
Na enige jaren uitstel vanwege corona wordt dan eindelijk het 
federatietoernooi gehouden. Al vroeg waren federatievoorzitter 
Jos Verbeeten en kringvoorzitter Toon Bergh aanwezig. 
Met 36 deelnemende kruisboogschutters van 11 gilden is de 
deelname matig, maar gelukkig waren onder deze deelnemers 
ook 2 jeugdleden. Vóór de wedstrijden worden  4-tallen ge-
vormd in de categorieën “Korps” en “Personeel”. 
Nadat alle schutters 15 schoten op de schijf hadden gelost moest 
er, onder grote belangstelling, door velen worden afgekampt. 

Frans v. Hirtum van St. Catharina-St.Jorisgilde uit Rosmalen en Toon Vromans van St. Jorisgilde uit Udenhout 
hadden beiden 15 rake schoten. Na afkampen blijkt Frans v. Hirtum de beste schutter en wordt daarmee 
Federatie-Kampioen. Hij ontvangt het mooie zilveren kruis met speldje uit handen van Arie v.d. Kimmenade, 
de Koning van gilde Sint Agatha. 
De Korpsprijs gaat naar het  St. Catharina-St.Jorisgilde uit Rosmalen. Samen ontvangt het 4-tal het mooie 
zilveren kruis en ieder een speldje. De prijs van het beste 4-tal was voor het St. Jorisgilde uit Udenhout. 
De 2 jeugdleden, Tymo Melis van St. Jorisgilde uit Udenhout en Juup Vrijsen van St. Jorisgilde Middelbeers, 
mochten afkampen voor de jeugdprijs. Tymo blijkt de beste schutter en ontvangt de jeugdprijs.

zondag 24 april: Kofferbakverkoop
Al een week voor deze datum waren alle 165 plaatsen voor verkoop volgeboekt. Er kwam een record aantal 
bezoekers!



MEI

zondag 1 mei: Koningschieten
Het was door de coronamaatregelingen gedurende 3 jaar niet mogelijk om  te 
schieten voor een nieuwe gildekoning. Zondag 1 mei was het eindelijk weer 
eens mogelijk om deze historische traditie te organiseren.
Het schieten voor de titel Baron was een beetje in het slop geraakt, daarom 
wordt het schieten voor Dorpskoning geïntroduceerd. Via de media zijn inwo-
ners van Boekel opgeroepen om deel te nemen aan het schieten voor Dorpsko-
ning op een speciale “Dorpskoning-vogel”.  
12 schutters waren gekomen om te strijden voor de titel “Dorpskoning 2022”. 
Sommigen waren nog niet zo vertrouwd met het kruisboogschieten, maar mee-
doen is belangrijker dan winnen. De 14-jarige Bram v.Zutphen schoot met een 
gericht schot het laatste stukje van de vogel af en werd daarmee “Dorpskoning 
2022”. Ook had Bram gedurende de wedstrijd maar een schot gemist, dus komt 
hem alle eer toe. 

Hierna het koningschieten.
Nadat de mooie koningsvogel op de mast was gehesen werd de 
“oude” Koning, Arie v.d.Kimmenade, van zijn koningszilver ont-
daan, maar niet voordat hij het gilde een prachtig zilveren ko-
ningsschild had geschonken. 
Zeven gildebroeders en één gildezuster stonden klaar om te strij-
den voor de belangrijkste eer binnen het gilde: Gildekoning wor-
den! 
Na 70 rake schoten op de taaie vogel was gildebroeder Cor v. d. 
Elsen aan de beurt. Hij raakte hem op de juiste plaats en, tot ont-
steltenis van alle aanwezigen, viel hij in 2 stukken van zijn sokkel! 
Cor werd door de Hoofdman, volgens een eeuwenoude traditie, geïnstalleerd als Koning 2022. Hij koos zijn 
vrouw Leny als zijn Koningin. 

woensdag 4 mei: Dodenherdenking
Ook de jaarlijkse dodenherdenking kon dit jaar weer eens gehouden worden; nu met in ons midden het 
nieuwe koningspaar Cor en Leny

zondag 22 mei: bezoek aan Ravenstein  n.a.v. bevrijding van de Hollanders 
Op verzoek van Eredeken Driek v.d. Vondervoort nam het gilde deel aan de optocht in Ravenstein n.a.v. be-
vrijding van 350 jaar bezetting door de Hollanders. Samen met enkele andere gilden ging de optocht langs 
de Maas naar het centrum van Ravenstein. Onderweg wordt door de organisatie een saluutschot gelost 
door kruit in een oud kanon tot ontploffing te brengen.
In het centrum worden leuke toespraken gehouden was er wat te eten en te drinken.

donderdag 26 mei: pastoor René Aarden 25 jaar priester
Onze Eredeken René Aarden, thans pastoor in Lith, viert vandaag (Hemelvaartsdag) zijn 25-jarig priester-
jubileum. Het gilde reist naar Lith om, samen met andere gilden uit zijn parochie, dit feest op te luisteren. 
Nadat de jubilaris bij de pastorie is opgehaald, gaat de stoet door de straten van Lith, waarna in de parochie-
kerk een mooie dienst wordt gehouden.
Na afloop wordt het hem, samen met de andere aanwezige gilden, een vendelgroet gebracht.

JUNI

zondag 26 juni: kringdag Gemert
Bij het Sint Sebastianus en Sint Antoniusgilde uit Gemert (de Grûn skut) wordt de kringdag gehouden. De 
locatie is rond het kasteel in het centrum van Gemert. De optocht gaat, onder grote belangstelling, door 
het centrum van Gemert. Ons gilde, met voorop gildebroeder Jan v.Bergen op zijn paard Wiefke, trekt de 
belangstelling van de vele toeschouwers. 



Koning Cor v.d. Elsen, geboren en opgegroeid in Gemert, liep samen met zijn 
Koningin Lenie trots door de straten van Gemert. Ons gilde kreeg van de op-
tochtjury de achtste plaats als “best gaand” gilde. 
Aan de wedstrijden deden onze kruisboogschutters mee; dit jaar met de twee 
jeugdleden Bram en Stef v. Zutphen. Zij vielen echter dit jaar niet in de prijzen. 
Jan v. Bergen wordt met zijn paard derde in de optocht en eerste bij de dressuur. 

JULI

Op deze warme zondagmiddag wordt een barbecuemiddag gehouden voor le-
den en vrienden van het gilde. Als bescherming voor de hete zon worden onze 
tenten opgezet. Het was een gezellig samenzijn dat voor herhaling vatbaar is.

AUGUSTUS

donderdag 4 augustus: vedelgroet voor 100-jarige
In de namiddag brengen we een vendelgroet aan mevrouw Tiele-
mans die 100 jaar oud is geworden. We doen dit in de tuin van 
verzorgingshuis St. Petrus, waar zij verblijft. Na afloop wordt op 
het terras het gilde een drankje aangeboden.

zaterdag 6 augustus: kermistoernooi kruisboogschieten
Ook dit jaar is weer het jaarlijkse kermistoernooi. Er komen dit 
jaar 29 schutters uit de wijde omgeving om aan het toernooi deel 
te nemen. Henny Wassenberg wordt na afkampen Kampioen en 
neemt het zilveren Agatha schildje mee naar Rosmalen. 

SEPTEMBER

zaterdag 11 september: Bedevaart Handel en bijeenkomst 3 parochiegilden
Na enkele jaren kan de jaarlijkse bedevaart in Handel weer doorgang vinden, 
samen de gilden uit Uden en Zeeland. 
In de namiddag is de bijeenkomst van de parochiegilden in Uden. Het is weer 
een gezellig samenzijn met jeu de boules en het schieten voor de wisseltrofee. 
Deze trofee wordt gewonnen door gildebroeder Gerrit Janssen. Ook het jeu de 
boules wordt door het team van Boekel gewonnen. De gezellige bijeenkomst 
wordt afgesloten met een heerlijke maaltijd.

zaterdag 17 september: finale schieten interne competitie
De interne competitie, die was begonnen op 31 mei, is deze middag afgesloten. 
Dit jaar werd er elke dinsdagavond geschoten. Van de geschoten wedstrijden tellen er 10 mee voor de in-
terne competitie. Gildebroeder Gerrit Janssen wordt dit jaar de “Kampioen kruisboogschieten 2022” met 
een gemiddelde van 17,9 (van de 20) . Dit jaar namen ook de 2 jeugdleden, Bram en Stef v.Zutphen, deel 
aan de competitie. Bram schiet zijn eerste competitie zo goed dat hij de tweede plaats behaalde met een 
gemiddelde van 15,9. Maria Janssen bewees dat ook vrouwen goed kunnen schieten: zij werd derde met 
een gemiddelde van 15,4 .

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: 36e ledenvergadering 
Afgaande Deken Ron Dobbelaar heeft aangegeven lid van het gilde te willen worden. Hij wordt na stemming 
met bonen met algemene stemmen 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 met bonen alle drie herkozen.

zondag 25 september: kofferbakverkoop 
Zoals gebruikelijk wordt er eind september weer een kofferbakverkoop gehouden. Het terrein is echter wat 
kleiner geworden door de uitbreiding van de tennisclub. Zij hebben padelbanen aangelegd.
Een uur voor sluitingstijd viel er een fel buitje op ons en de te verkopen spullen, waardoor het snel afgelo-
pen was met de kofferbakverkoop.
Er waren deze dag 116 standhouders en er kwamen zo’n 1400 betalende bezoekers.
Ook de bar bracht deze keer weer een mooi bedrag in de kas. 

maandag 26 september: poetsen gildehuis en inloopmiddag 
Met een tiental gildebroeders en gildezusters wordt het gildehuis opgepoetst waarna er nog gezellig wordt 
nagepraat onder het genot van en drankje en een hapje.

vrijdag 30 september: overlijden (gilde)paard Wiefke
Vandaag ontving het gilde het bericht dat het paard Wiefke, dat gildebroeder 
Jan v.Bergen berijdt tijdens gildedagen en wedstrijden, is overleden. Dit paard 
stond, samen met 3 andere paarden, onlangs nog op de voorpagina van de gil-
detrom. Dit is voor onze gildebroeders Jan en eigenaar/zwager Gerrit Janssen 
een droevig gebeuren. 

OKTOBER

zaterdag 1 oktober: opening tentoonstelling “De Vaandeldrager”
Het Brabants Museum heeft gevraagd of de Vaandrigs uit Noord-Brabant hun 
medewerking willen verlenen aan de opening van de tentoonstelling van het 
schilderij “De Vaandrig” van Rembrand van Rijn.
Onze Vaandrig Jan Oerlemans gaat in op deze uitnodiging en reist samen met 
Arie v.d.Kimmenade naar  Den Bosch om ook ons vaandel daar te tonen. Na-
tuurlijk mochten beiden ook het mooie schilderij van Rembrand van Rijn be-
wonderen. 

dinsdag 4 oktober: aanvang vlakschieten op zolder
De schietcommissie heeft het vlakschieten op zolder weer opgepakt voor de 
wintermaanden. Bij de jeugd blijkt er wel belangstelling te zijn.

zaterdag 8 oktober: federatiedag (Hoofdliedendag)
Het Koningspaar Cor en Leny v.d.Elsen, samen met Dekenluitenant Jan de Wit, togen al vroeg naar Den 
Bosch voor de vergadering van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Deze wordt jaarlijks ge-
houden in het provinciehuis, vooraf gegaan door een H. Mis in de St. Janskathedraal.

 

NOVEMBER

maandag 7 november: vriendenavond
Samen met de vrienden van het gilde wordt het weer een gezel-
lige boel. Gerrit Janssen wordt gehuldigd als “Kampioen 2022” . 
Hij won dit jaar het Jan Biemans-wisselschild voor beste schutter 
2022.



zondag 20 november: vendelgroet voor jubilerend mannenkoor
Het mannenkoor van Boekel viert vandaag het 200-jarig bestaan. Na de H. Mis, voorgegaan door Bisschop 
de Korte, brengt het gilde de leden van het koor een vendelgroet. 

DECEMBER

dinsdag 27 december: kerstviering
Een gildebroeder kwam op het idee om een kerstmiddag te houden voor alle leden en vrienden van het 
gilde. De overheid vond het een goed idee, dus werden er uitnodigingen verstuurd. De opkomst is goed en 
het wordt een gezellig samenzijn.
De 3 prijswinnaars van de interne competitie krijgen alsnog hun welverdiende prijzen.



Lief en leed in 2022

7 jan.  Kaart voor gildebroeder Pieter Nijdam vanwege verblijf in het ziekenhuis. Voorspoedig herstel ge-
wenst.

20 jan. Kaart voor Deken Harrie v.d.Heuvel n.a.v. operatie. Voorspoedig herstel gewenst.

29 jan.  Fruitmand voor Pieter Nijdam bij terugkeer uit het ziekenhuis.

14 febr.   Een kaart voor gildezuster Ine Biemans met een gedachte in tekst.

17 febr.   Fruitmand voor gildebroeder Jan de Wit n.a.v. een operatie. Voorspoedig herstel gewenst.

23 febr.   Kaart aan Mien Biemans n.a.v. het overlijden van schoondochter Ine.

23 febr.   Kaart aan fam.v.d.Boogaard n.a.v. het overlijden van dochter/zus Ine.

23 febr.   Rouwbloemstuk voor overleden gildezuster Ine Biemans met “Onze laatste groet”.

26 mrt.    Kaart voor Jan en Thea de Wit n.a.v. hun 40-jarig huwelijk. Proficiat! 

30 mrt.    Fruitmand voor gildebroeder Toon v.d.Boogaard n.a.v. een operatie. Voorspoedig herstel gewenst.

6  april    Kaart voor gildebroeder Martien v.d.Brand vanwege ziekte. Voorspoedig herstel gewenst.

9  april    Attentie voor Toon en Annie v.d.Boogaard n.a.v. verhuizing. Veel geluk in het nieuwe huis.

26 april   Kaart voor gildebroeder Arnold Verstegen i.v.m. een operatie. Voorspoedig herstel gewenst.

29 april   Kaart voor gildebroeder Sjef v. Zon: sterkte gewenst i.v.m. onderzoeken in het ziekenhuis.

23 mei    Kaart aan St. Catharinagilde Helmond n.a.v. 40-jarig jubileum gildebroeder Frank Koolen.

24 mei    Kaart voor gildebroeder Jos Huijben n.a.v. ziekte. Beterschap gewenst.

24 mei    Kaart voor gildebroeder Jan v.Bergen vanwege ziekte. Beterschap gewenst.

26 mei   Enveloppe + attentie voor Eredeken René Aarden n.a.v. zijn 25-jarig priesterjubileum.

4  juni    Kaart aan St. Margarethagilde Aarle-Rixtel voor hun jubilarissen. Gefeliciteerd.

18 juni   Kaart aan St. Hubertusgilde Liessel voor hun 5 jubilarissen. Gefeliciteerd.

18 juni Kaart aan St. Servatiusgilde Lieshout t.g.v. het officieel plaatsen van een schutsboom.

24 juni Kaart + attentie voor gildebroeder Harrie v.d.Heuvel en zijn vrouw Betsie t.g.v. hun 50-jarig huwe-
lijk. Proficiat. 

15 juli  Fruitmand voor gildebroeder Sjef v.Zon vanwege behandeling in het ziekenhuis. Sterkte gewenst.

18 juli Kaart aan gildebroeder Arnold Verstegen vanwege een operatie. Sterkte gewenst.

4 aug.  Bloemetje bij gildegroet aan 100-jarige Mevr.Tielemans.

12 aug.  Fruitmand voor gildebroeder Jan Oerlemans i.v.m. flinke val met fiets. Voorspoedig herstel ge-
wenst.

12 sept.  Fruitmand voor gildebroeder Arnold Verstegen na thuiskomst uit ziekenhuis na operatie. Voor-
spoedig herstel gewenst.

17 sept.  Kaart aan St. Lambertusgilde Someren-Eind voor hun 7 jubilarissen. Gefeliciteerd.

12 okt.   Gildekaart + bloemen voor gildezuster Toos Brouwers en haar man Piet t.g.v. hun 50- jarig huwelijk.

15 okt.   Mail aan St. Antoniusgilde Mierlo-Hout n.a.v. het overlijden van hun gildebroeder John Leenders.

25 okt.   Bloemetje + kaart voor gildezuster Toos Brouwers bij het overlijden van haar echtgenoot Piet.

26 okt.   Mail aan St. Antoniusgilde Stiphout n.a.v. het overlijden van hun beschermheer Theo Dusol.






