De Sacrementsprocessie.
(Publicatie “De Wanmeule” 2006)
's Morgens al vroeg
was er volop
bedrijvigheid in ons
dorp vanwege de
jaarlijkse
sacramentsprocessie
Den harde weg was al
lang van te veure
helemael bijgekeerd.
De bogen stonden op
hun plaats -mooi in de
witte verf - alleen de
rooiwie graniums
moesten er nog
ingezet worden, mar
de waar nog al ens
enigen tijd gebeurd. Wa ist toch allemaal moiwie zen Doortje van Heintje den Brouwer. Het
keek ok allemaal moiwie. De hegge geknipt, de pedjes gegriezeld En in de fruebelschool
han ze daags te voren ok al heel hard gewerkt Papier en bloemen geknipt, want de moes
deur de bruidjes gestrooid worden veur het baldakijn uit. me het Allerheiligste.
Eindeiijk waart zoweit. De klokken begosse om half tien te luien, want um tien uur begos de
mis. Zoals altijd 'n mis me drie Heren, en dan han ze hun skonste kazuifels an. Wa zong net
koor o.l.v. Karel v. Maren toch gruwelijk skon.
No de mis onder klokkegelui en begeleid dur de fanfare, begos de Sakramentsprocessie te
trekken.
Voorop de bruidjes in hun witte kleedjes, al strooiend uit hun mooie mandjes.
Zo trok men neve Hanneke Pauwkes op Jan Skuts in.
Overal stonden achter de ramen beelden van Maria, met daarbij brandende kaarsen.Veul
mensen zaten veur de deur geknield, me hun paasbeste kleren an en de vrouwen han hun
skonste witte muts op. In de processie werden ok allerhande vaandels meegedragen.
De grotste waren van de H. Familie en. de Congregatie. De waar en zwaar werk om die te
dragen, vooral as het wa waaide
Me de rozenkrans in de hand werd het een nao het ander tientje gebid.
Jans den Oss kos ok ontzettend goed veur bidden. Bij Jan Skuts werd afgedraaid en zo
kwamen we langs enne grote plak rog.
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Wa ston hier toch veul rogbloemen in-heilige Maria Moeder van God- zen Mie van Hannes
Piete tegen Annemie van Keskes.Verder ging het langs den appel boogert van de Spijker
en Heintjes.
Zo trok men langs de meesterschool en Zwiers op Harrieke van Cox in, om zowe de
Kreugestraat in te draaien.
Overal waart eve mooi versiert. Wa waar er toch ok
veul volk bij de processie, mean 't eind de Drie
Heren me 't Allerheiligste. en begeleid dor de vier
kerkmeesters.Da was Grardje Toon Geurde Willem
van Betmoete, Drikus Willem Perkus en Heintje den
Brouwer. Die vier mogen dan de flambouwen
dragen.
Zo ging het verder langs Hanneske van Lierop, Mie
de Smit en zo kwam men bij de kiosn an. Hier werd
het Allerheiligste uitgesteld en bewirookt.
Samen met pastoor de Raad werd er gebid en
zongen we tot slot het Tatum Ergo, waarna de zegen
werd gegeven
Zo trok de stoet weer verder op de kerk in. Begeleid
door de lentewind, verspreiden zich de klanken van
de harmonie over de Boekelse dreven. Ik zie ze nog
allemaal in de stoet, zoas de weer op de kerk in
ging.
Sien Spier, Mie de Kauwe, Mie de Graszak Anna
Jontjes.
Iedereen was er, zeg mar ze waren er allemaal bij, al
lopend zingend en biddend. Verdimme nog, Mie Betjes trooi zonder erg bij Mie de Kars op
heur hakken. Mie keek es om en zen: "outkeke gij"
Langs Pietje Kerkhof, Tieske van Lankveld, 't Menneke en Pieter Sjakke, gingen we weer
no de kerk terug. Daar werd ter afsluiting het Tantum Ergo gezongen en kreeg men
nogmaals de zegen.Na afloop den men ok vlug te voet of me de fiets op huis in.
Nademiddag was er dan volgens oud gebruik nog meidenmarkt. Kjel an toe, doar waart
druk.
Van heinde en verre kwamen ze er af, de kande begrijpen.
Daags terno werden de bogen afgebroken, en de rooi graniums verkocht

Wannen tijd waar ut toch !
'n echte Boekelse.
Fien van der Velden-van de Horst
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