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d in sd ag 1 ja n u a r i: N ie u w jaa rs re cep tie g em een te .

Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Koning Jos Huijben is helaas verhinderd. Jan Weren en Jan Leen-

ders vertegenwoordigen het gilde tijdens deze druk bezochte receptie.

m aan d ag 4 ja n u a r i: Nieuwlaarstreffen-in h e t g ild eh u is .

Inloopavond en tevens nieuwjaarsreceptie voor alle gildebroeders / gildezusters en voor de vrienden van

het gilde. Het was weer een gezellig samenzijn.

,
F E B R U A R I

F E B R U A R I

m aan d ag 1 feb ru a r i: le d en ve rg ad e r in g .

Bij gebrek aan een Hoofdman wordt de vergadering voorgezeten door Dekenlui-

tenant Jan Weren.

Ine Biemans v. d. Boogaard en Jo Vluggen zijn aftredend als lid van de overheid

en stellen zich beiden herkiesbaar. Zij worden door de ledenvergadering met alge-

mene stemmen herkozen.

Gerrit Janssen en zijn echtgenote Maria hebben aangegeven om op St. Achten-

dagh 2016 lid van het gilde te kunnen worden. Gerrit is slechts 2 jaar Deken en

Maria bijna 1 jaar vriendin van het gilde. Na het stemmen met bonen worden

beiden toegelaten tot het gilde.

(In het jaarverslag van 2015 was de verkeerde foto afgedrukt bij de ledenvergade-

ring van 2 februari. Hier had de foto moeten staan van de overhandiging van een

prachtig zilveren schild voor de Vaandrig, geschonken door Overdeken Pierre Bos.)

v r ijd ag 12 feb ru a r i: o p en in g Je ro en B o sch ten to o n s te ll in g

Gildebroeders en gildezusters worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van de Jeroen Bosch-

tentoonstelling in Den Bosch. Na inschrijving reizen 21 gildebroeders en gildezusters naar Den Bosch om

aanwezig te zijn bij de feestelijke opening door Koning Willem Alexander.

za te rd ag 14 feb ru a r i: S t. A ch te n d ag h

Vanwege de viering van Carnaval wordt deze viering een week later gehouden als

gewoonlijk. Traditioneel wordt gestart met een gildernis. voorgegaan door Gilde-

heer pastoor Theo van Osch. Tijdens deze dienst worden Gerrit en Maria Janssen

beëdigt als volwaardig lid van het gilde.

Direct na de H. Mis wordt de Eed van Trouw vernieuwd aan kerkelijke en wereld-

lijke overheid, met aansluitend een vendelgroet aan het gemeentebestuur op het

Sint Agathaplein. Daarna lieten de gildebroeders en -zusters zich de Erewijn goed

smaken. Het programma wordt voortgezet met een eenvoudige lunch waar ook

de partners en de vrienden bij uitgenodigd waren vanwege het la-jarig jubileum.

Nadien wordt onder nogal vochtige omstandigheden de Nieuwe Deken opge-

haald. Het is een derde bijzonderheid dat we in Venhorst uitkwamen bij Riek van

Bergen, de echtgenote van staande deken Jan van Bergen. Onder grote belang-

stelling en onder het genot van een kruidenbitter en zult op roggebrood wordt

Riek opgenomen en meegetroond naar de gildekamer aan de Waterval in Boe-

keI. Hier wacht een toepasselijk diner voor alle aanwezigen; nl: een overheerlijke

stamppot met vlees. Nadat ieder rijkelijk is voorzien, komt als klap op de vuurpijl

een 4e bijzonderheid in de persoon van een cabaretier, die op een geestige ma-

nier iedereen meeneemt naar het slachten en verder verwerken van een door

hem zeer geliefd varken. Dit is een avondvullend programma waar enorm van

wordt genoten. Tegen elven sluit Dekenluitenant en tevens waarnemend Hoofd-

man, Jan Weren, deze plezierige dag.

Het gilde Sint Agatha kan terugzien op een zeer geslaagde viering.



maandag 22 februari: receptie Nieuwe Deken

Vanaf 20.00 uur komen de gasten naar het gildehuis om Nieuwe Deken Riek van Bergen en haar echtgenoot

Staande Deken Jan te feliciteren. Deze receptie doet denken aan vorig jaar toen Jan de Nieuwe Deken was.

De temperatuur loopt spoedig op met zo'n 80 mensen binnen, jong en oud.

Riek en Jan kunnen terugkijken op een gezellige receptie.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M A A R T

zaterdag 19 maart: St. Jozefdag Venhorst

St. Jozef is de patroonheilige van Venhorst, daarom is er op deze feestdag een extra H. Mis ingelast. Het gilde,
trekt op deze zaterdagmiddag naar Venhorst om de viering op te luisteren.

A P R IL

zondag 10 april: koningschieten

Omdat dit jaar het lO-jarig bestaan sinds de heroprichting wordt gevierd is het

St. Barbara gilde-koor uit Dinther uitgenodigd om tijdens de H. Mis de gezangen

te verzorgen. Tijdens deze viering wordt door de huidige Koning Jos Huijben het

Hoofdmanschild omgehangen bij de nieuwe Hoofdman Jan Weren. Na de vendel-

groet op het kerkplein en de lunch in het gildehuis schiet Petra Leenders schiet

zich Barones.

8 schutters nemen deel aan het koningschieten. Na 3 uur schieten en het 204de

rake schot, schiet Gerrit Janssen het laatste stuk van de vogel naar beneden en

wordt daarmee de elfde Koning van gilde St. Agatha. Gerrit is nog maar enkele

maanden lid van het gilde, evenals zijn vrouw Maria die hem in 2016 zal begelei-

den als zijn Koningin.

maandag 18 april: receptie voor het

nieuw koningspaar en barones

Voor het nieuwe koningspaar en de Ba-

rones is er een receptie in het gildehuis.

Vele vrienden, kennissen en familiele-

den kwamen om hen te feliciteren.

zondag 24 april: kofferbakverkoop

De weersvoorspellingen waren zeer slecht. Daardoor laten vele verkopers het 's morgens afweten.

Jammer, want de eerste bui met veel hagel viel pas om 13.00 uur. Sommige verkopers hadden toen natte

spullen. Daarom wordt besloten om toe te staan dat verkopers, die dat willen, eerder kunnen vertrekken.

De kassa's worden daarom opgeruimd.

Ondanks deze ontwikkelingen kwamen er toch nog bijna 1500 bezoekers.

Al met al toch weer een geslaagde kofferbakverkoop.

M E I

woensdag 4 mei: Dodenherdenking

Ook dit jaar is het gilde uitgenodigd om, samen met de harmonie, de dodenherdenking op te luisteren. Onze

vaandrig brengt een vaandelgroet en het kersverse koningspaar legt bloemen bij het monument aan het St.

Jansplein.



d o n d e rd ag 12 m e i: o v e r li jd e n van g ild eb ro ed e r J an van ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASlee uwen

Na een ziekbed van enkele weken overlijdt op 76-jarige leeftijd

gildebroeder Jan v. Sleeuwen. Jan was lid van het gilde Sint Aga-

tha vanaf het ontslapen in het jaar 2006. Het hoogtepunt voor

Jan was ongetwijfeld het jaar 2013 toen hij zich tot Gildekoning

schoot. Vol trots presenteerde hij zich als Koning in de optocht

door Boekei tijdens de kringgildedag in 2013. De wens van Jan is

om met gilde-eer te worden begraven.

zo n d ag 15 m e i en m aan d ag 16 m e i: w ake b ij J a n v . S le eu w en

Tijdens hetpersoonlijk afscheid nemen van de overleden gildebroeder wordt er gewaakt.

2 Pikeniers van het gilde houden naast de baar de wake. Ook het vaandel, een vendel en zijn hoed staan

daar opgesteld. De familie heeft een foto van Jan en Mien als "Koningspaar 2013" in de ruimte opgehangen.

d in sd ag 17 m e i: b eg ra fe n is m e t g ild e -ee r J an v . S le eu w en

Het gilde haalt de overleden gildebroeder thuis aan de Burgtstraat af. Nadat het koningszilver op de kist is

gelegd begeleidt het gilde en de familie hem naar de kerk, voorafgegaan door het vaandel en een tamboer

die de dodenmars speelt. Tijdens de begrafenisplechtigheid in de kerk was te zien dat Jan een echte Boe-

kelnaar was: de kerk zat vol belangstellenden. Na deze plechtigheid wordt hij door het gilde begeleidt naar

de begraafplaats. Daar wordt hem door de vaandrig een laatste groet gebracht waarna ieder persoonlijk

afscheid van hem nam.

Na de plechtigheden was er een samenkomst in het gildehuis waar, na een broodmaaltijd, een dronk wordt

uitgebracht op de overleden gildebroeder.

JU N I

zo n d ag 29 m e i: o p en d ag

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan is er op deze dag een

open dag om de inwoners van de gemeente Boekei nader ken-

nis te laten maken met het gilde. Er is in de bestuurskamer een

tentoonstelling ingericht met allerlei gilde-attributen. Buiten kan

men deelnemen aan goalschieten. kruisboogschieten, stiekschie-

ten voor kinderen, vendelen en trommen. Het aantal bezoekers

viel tegen, maar het geeft toch voldoening om samen deze dag

te organiseren.

d o n d e rd ag 2 ju n i: b e zo ek b as is s ch o o lle e r lin g en aan ten to o n s te ll in g

Op verzoek van een leerkracht brengt een klas van basisschool "De Regenboog" een bezoek aan onze ten-

toonstelling. Tijdens de geschiedenislessen op school wordt o.a. het gilde en de historie hierbij besproken.

Enkele gildebroeders en het koningspaar waren aanwezig om de groep te begeleiden.

Het was leuk om aan de enthousiaste jeugd iets van het gilde te vertellen en hun vele vragen te beantwoorden.

za te rd ag 4 ju n i: v ed e lg ro e t zo rg cen tru m S t. P e tru s

Zorgcentrum St. Petrus nodigt het gilde uit om met een vendelgroet hun feestprogramma te openen omdat

het dit jaar 10 jaar geleden is dat met de bouw van het nieuwe zorgcentrum is gestart. Het gilde was toen

ook aanwezig voor een vendelgroet.

zo n d ag 12 ju n i: k r in g g ild ed ag in V lie rd en

Het gilde van Vlierden is bereidt gevonden om alsnog in 2016 een kringdag te organiseren maar dan in een

afgeslankte vorm. Het gehele programma vindt op zondag plaats en is ingekort. Er is geen tentoonstelling

en er zijn minder prijzen beschikbaar. Maar het weer gooide hier roet in het eten; na de massale opmars

barstte er een hevig onweer los en stond het terrein en de tent onder water. Het verdere programma met

de wedstrijden werd afgelast. De wedstrijden worden op een later tijdstip ingehaald.

De uitslagen van de optocht werden die dag wel bekend gemaakt; ons gilde behaalde een bescheiden 17de

plaats.



woensdag 22 juni: inhalen kruisboogwedstrijden kringgildedag

Op deze woensdagavond worden in Vlierden de afgelaste wedstrijden kruisboogschieten ingehaald. In

klasse B schiet Koning Gerrit Janssen zich tot kampioen. Het viertal, bestaande uit Gerrit Janssen, Arie v.d.

Kimmenade, Thijs Sanders en Jo Vluggen, was het beste viertal van deze zomeravond-competitie. Met deze

uitslag blijkt dat gilde St. Agatha goede schutters in huis heeft.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J U L I

dinsdag 12 juli: Klas BS De Regenboog bezoekt het gilde

s 'Middags brachten leerlingen van basisschool De Regenboog,
uit Boekei een bezoek aan het gilde. De leerlingen van groep 6

hadden zich, onder leiding van meester Jan v. d. Elzen, in de klas

op dit bezoek voorbereid met het project "D'r hedde de Guld".

Bij toerbeurt werden opdrachten uitgevoerd met: actief vende-

len, trommelen, kruisboogschieten en vragen over het konings-

zilver. Isabeau van Erp scoorde de meeste punten en werd scho-

lenkoning. Op woensdagmorgen brengt het Koningspaar Gerrit

en Maria Janssen, samen met gildebroeder Jos en gildezuster

Anita, een bezoek aan de school om het schildje en de oorkonde

aan Isabeau te overhandigen.

woensdag 13 juli: zomeravondcompetitie kruisboogschieten

De laatste wedstrijden van de zomeravondcompetitie kruisboogschieten kring Peelland worden die avond

geschoten in Lierop. Hoofdman Jan Weren wordt eerste in de B-klasse; gildebroeder Thijs Sanders wordt in

deze klasse derde. Weer een mooi resultaat van onze kruisboogschutters.

zondag 17 juli: jaarlijkse fietstocht

Na alle deelnemers van een knapzak met voedselvoorraad te hebben voorzien vertrekt de stoet fietsers. We

gaan via Venhorst naar Elsendorp waar wordt gestopt bij de kapel van Sint Christoffel.

Daar leest gildezuster Anita een verhaal over de Heilige Christoffel voor aan de deelnemers.

De tocht gaat verder naar de pluktuin in Handel. Het is mooi weer, dus het was er druk. Maar uiteindelijk

had iedereen toch genoten van een drankje én/of een stuk gebak. Na wat omzwervingen in Boekei belanden

we op het terras van De Compagnie voor een lekkere vette hap.

Ons oudste gildelid Anna V.d. Burgt , die dag nog maar 91, wordt opgehaald om aan te schuiven.

A U G U S T U S

woensdag 27 juli: gildezuster Anna v.d. Burgt wordt 92

Het Koningspaar Gerrit en Maria Janssen togen deze middag naar

de Burgtstraat. Gildezuster Anna V.d. Burgt wordt vandaag maar

liefst 92 jaar oud! Zij feliciteren haar namens alle gildeleden.

zaterdag 30 juli: Jo Vluggen Nationaal kampioen kruisboog-

schieten

Tijdens de open Nederlandse Kampioenschappen "kruisboog op

de wip" in Groeningen schiet Jo Vluggen zich tot "Nationaal Kam-

pioen 2016". Een knappe prestatie van onze gildebroeder.

zaterdag 5 augustus: kermistoernooi en kermisschieten

Op deze zaterdagmiddag, tijdens Boekei kermis, organiseert de schietcommissie een kermistoernooi voor

geoefende kruisboogschutters uit de regio. Zo'n 45 schutters, waaronder ook enkele vrouwen, komen naar

ons terrein om deel te nemen aan dit toernooi. Het wordt een groot succes.

Daarnaast is er het jaarlijkse kermisschieten. De belangstelling hiervoor was echter klein.

GildezusterjKoningin Maria Janssen wordt de nieuwe Kermiskoning 2016.



zo n d ag 28 au g u s tu s : d ee ln am e aan B o ecu lt ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Het gilde is weer uitgenodigd om de openluchtmis op het Agathaplein

tijdens Boecult op te luisteren.

Daarnaast was tijdens de ledenvergadering besloten om voor de eer-

ste keer deel te nemen aan Boecult met een tentoonstelling van onze

gildeattributen. Tevens is er in de tent een klein schietbaantje gemaakt

waar de jeugd, met eenvoudige kruisboogjes en op een veilige manier,

kan schieten. Dit is een mooie gelegenheid om ons gilde aan de bevol-

king te presenteren.

m aan d ag 29 au g u s tu s : in te rn e co m p e tit ie k ru is b o o g s ch ie te n

Op deze maandagavond wordt de derde ronde geschoten voor de deelnemers aan de interne competitie

kruisboogschieten. Koningin Maria Janssen, die nog weinig heeft geschoten en voor de eerste keer deel-

neemt aan de interne competitie, schiet deze avond maar liefst 15 van de 15 schoten raak!

SEPTEMBER

zo n d ag 11 sep tem b e r: b ed evaa r t n aa r H an d e l

De 3 gilden uit de Sint Petrusparochie: St. Agatha uit Boekel, St. Ja-

cobusgilde uit Zeeland en St. Barbara-St. Luciagilde uit Uden trekken

gezamenlijk op tijdens de bedevaart naar Handel.

De H. Mis wordt in de openlucht gehouden; daarna is de gebruikelijke

gang door het park langs de kruiswegstaties.

w o en sd ag 14 sep tem b e r: k o p p e lto e rn o o i k ru is b o o g s ch ie te n P ee lla n d

Vorig jaar werd door de schietcommissie van kring voor de eerste keer een zg. koppeltoernooi gehouden.

Dit jaar was dit op ons gildeterrein. Gildebroeder Thijs Sanders en koppelgenoot Paul Koster(Someren-Eind)

worden eerste; gildebroeder Jan Weren en Bert Vorstenbosch (Erp) tweede.

za te rd ag 17 sep tem b e r: f in a le s ch ie te n in te rn e co m p e tit ie

's Middags wordt de finale geschoten voor de beste schutter van ons gilde. Voor de tweede keer is Jan

Weren de beste schutter en wordt hiermee de gildekampioen 2017. Hij scoort met 6 wedstrijden maar liefst

87 van de 90 te behalen punten. Jan Oerlemans wordt tweede met 82 punten. Arie v.d. Kimmenade en Jo

Vluggen scoren elk 80 punten, zodat er afgekampt moet worden. Arie wint dit duel en wordt derde.

m aan d ag 19 sep tem b e r: le d en ve rg ad e r in g

Tijdens deze vergadering wordt er gesproken over het eventueel afbouwen van het gildehuis, omdat het dak

aan vernieuwing toe is. Er wordt een bouwcommissie ingesteld die bestaat uit Frits Kooien, Jan Oerlemans

en Jan Weren. Er zal ook een financiële commissie worden aangezocht die de financiële kant gaat doen.

Jan Leenders en Diny Welten zijn, volgens de lijst van aftreden, aftredend als lid van de overheid. Gildezus-

ter Diny Welten stelt zich niet meer herkiesbaar. Jan Leenders stelt zich wel herkiesbaar en wordt herkozen.

De vacature die is ontstaan door het aftreden van Sjef van Zon is nog niet eerder ingevuld. Pieter Nijdam

en Jos Huijben stellen zich beiden beschikbaar als lid van de overheid en worden na stemming met bonen

gekozen. Hiermee bestaat de overheid weer uit 7 leden.

zo n d ag 25 sep tem b e r: k o ffe rb a k ve rk o o p

Op de woensdag vóór de kofferbakverkoop wordt de inschrijving via

de website geblokkeerd omdat alle beschikbare plaatsen zijn volge-

boekt. Uiteindelijk hebben we reserveringen voor 170 plaatsen, om-

dat er altijd verkopers zijn die niet komen opdagen. Maar op zondag-

morgen om 8.45 uur moeten alle zeilen worden bijgezet om de stroom

van verkopers geplaatst te krijgen. Uiteindelijk zijn er maar liefst 164

plaatsen bezet; volle bak dus! Het is geweldig weer dus komen er zo'n

1750 bezoekers en de horeca draait dan natuurlijk ook goed. Daarmee

wordt dit één van de best geslaagde kofferbakverkopen.



O K T O B E R ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vrijdag 7 oktober: tentoonstelling KBO-dag

Op deze nationale dag van de ouderen is er in Nia Domo een soort beurs van Boekelse ondernemers die met

ouderenzorg en cultuur te maken hebben.

Ook ons gilde heeft daar een stand ingericht, die wordt bemand door gildebroeder Jos Huijben en gildezus-

ter Anita v. Lieshout. We hebben ons op deze dag weer eens in Boekei getoond.

zaterdag 8 oktober: Hoofdliedendag in Den Bosch

Het koningspaar, Gerrit en Maria Janssen, samen met Hoofdman Jan Weren en gildezuster Diny Welten

vertrokken 's morgens al vroeg naar Den Bosch waar de Hoofdliedendag wordt geopend met een H. Mis in

de St. Jan. Ere-Gildeheer René Aarden ging, samen met de nieuwe bisschop de Korte, voor tijdens de H. Mis.,

zondag 9 oktober: uitstapje n.a.v. het lO-jarig bestaan

De activiteitencommissie, aangevuld met gildebroeder Sjef v. Zon, was gevraagd een uitstapje te organise-

ren vanwege het 10- jarig bestaan na de heroprichting in 2006. Samen met echtgenoten en vrienden van

het gilde gaat de reis naar Oudenbosch en Bergen op Zoom. In de basiliek van Oudenbosch, gewijd aan de

H. Agatha en H. Barbara, wordt een H. Mis met gilde-eer opgedragen door de pastoor van de parochie en

gildebroeder Diaken Henk v. Thiel. Na een heerlijke lunch vertrekt het gezelschap naar Bergen op Zoom voor

een rondleiding in het oude stadje. De zon scheen volop waardoor we konden neerstrijken op een zonnig

terras met een prachtig uitzicht op de stad. De dag wordt afgesloten met een heerlijk diner bij de Kokse

Hoeve in Gemert.

zaterdag 29 oktober: gouden bruiloft Antoon v. Asseldonk

Het gilde ontving van gildebroeder Antoon v. Asseldonk en zijn

vrouw Cissie een uitnodiging om aanwezig te zijn tijdens zijn

SO-jarig huwelijksfeest. Om 20.00 uur trekt het gilde op naar Nia

Domo waar voor het gouden paar een vendelgroet wordt ge-

bracht. Na afloop worden de leden uitgenodigd voor een drankje.

N O V E M B E R

maandag 7 november: vriendenavond

Tijdens deze vriendenavond wordt Hoofdman Jan Weren gehul-

digd als beste schutter 2017.

De uitreiking van het bijbehorende wisselschild wordt weer door

gildezuster Ine Biemans gedaan. Een gildebroeder schenkt le-

vensmiddelenpakketten aan Jan Weren voor de eerste plaats en

aan Jan Oerlemans en Arie v.d. Kimmenade voor resp. tweede en

derde plaats.

Na deze ceremonie wordt een DVD afgespeeld met gildeactivi-

teiten uit 2006, dus van tien jaar geleden. Daarna is er nog een

gezellig samenzijn.



DECEMBERVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

za te rd ag 3 d ecem b e r: p la a ts en van een ijze ren p o o r t ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Er is een tweedehandse ijzeren poort gekocht. Met behulp van een shovel en een zestal gildebroeders

wordt deze geplaatst bij de ingang van het schietterrein. Tevens wordt de bijbehorende afrastering on-

der handen genomen. Het echtpaar Huijben zorgt tijdens de middagpauze voor heerlijke erwtensoep met

broodjes.

De ingang van het schietterrein/evenemententerrein ziet er nu weer verzorgt uit.

w o en sd ag 21 d ecem b e r: v en d e lg ro e t v o o r lO O -ja r ig e in w o o n s te r

Vandaag wordt Bertha van Eerdt, woonachtig in zorgcentrum Sint Petrus, 100 jaar oud.

Zoals gebruikelijk brengt het gilde haar een vendelgroet op deze bijzondere dag waarmee zij zeer vereerd,
is. Na afloop wordt er voor de deelnemers koffie/thee geschonken in het zorgcentrum.

L ie f e n le ed in 2016

14 april:

14 april:

21 april:

21 april:

11 mei:

11 mei:

13 mei:

13 mei:

27 mei:

25 juni:

15 juni:

19 juni:

24juli:

24 juli:

30 aug.:

17 sept.:

29 sept.:

26 nov. :

15 dec. :

Bloemetje naar gildebroeder Theo Leenen i.v.m. operatie.

Bloemetje naar Piet en Elly Jacobs (ex-koninging en vrienden) i.v.m. gouden huwelijksfeest.

Kaart St. Jorisgilde in Someren i.v.m. 6 jubilarissen.

Kaart gildebroeder Jan v. Sleeuwen sterkte i.v.m. ziekte.

Kaart familie en Jan v. Sleeuwen sterkte gewenst.

Kaart gildebroeder Toon Wassenberg spoedig herstel.

Bloemen voor schoonzoon Antoon v. Asseldonk, als dank voor het maken van vangkappen.

Bloemstuk (rouwstuk ) bij overlijden gildebroeder Jan v. Sleeuwen.

Kaart voor fam. Hoevenaars i.v.m. overlijden Toon Hoevenaars (ex-gildelid).

Kaart St. Hubertusgilde Liessel i.v.m. 2 jubilarissen.

Kaart gildebroeder Cor v.d. Eisen i.v.m. ziekenhuisopname.

Bloemen Cor v.d. Eisen bij thuiskomst uit ziekenhuis.

Kaart St. Jorisgilde Asten i.v.m. overlijden van gildebroeder.

Kaart Henk de Hair (kringvoorzitter) i.v.m. ziekenhuisopname.

Kaart St. Antonius Abt in Mierlo-Hout i.v.m. SO-jarig jubileum van gildebroeder.

Kaart O.L. Vrouwegilde Aarle-Rixtel i.v.m. 2 jubilarissen.

Kaart naar Leonardusgilde Beek en Donk i.v.m. overlijden van gildebroeder Frans Konings.

Kaart St. Catharinagilde Helmond i.v.m. 3 jubilarissen.

Kaart fam. v. Duijnhoven Venhorst i.v.m. overlijden Jo v. Duijnhoven (vriend).


