Jaarverslag 2017

GILDE ST. AGATHA BOEKEL

JANUARI 2017
zondag 1 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis was het gilde goed vertegenwoordigd.
In vol ornaat waren het koningspaar, Gerrit en Maria Janssen, samen met enkele leden van de overheid
aanwezig.
maandag 2 januari: Nieuwjaarstreffen in het gildehuis.
Inloopavond en tevens nieuwjaarsreceptie voor alle gildebroeders / gildezusters en voor de vrienden van
het gilde. Het was weer een gezellig samenzijn.
maandag 30 januari: ledenvergadering.
Deze vergadering staat vooral in het teken van de eventuele afbouw van het gildehuis.
Het platdak is dringend aan vervanging toe. Daarom wil een ingestelde bouwcommissie een muur om de
bestaande wanden zetten en er een schuin dak opmaken.
Indien de financiën het toelaten zou er ook een berging aangebouwd kunnen worden. In een later stadium
kan de zolder toegankelijk worden gemaakt.
Een ingestelde financiële commissie gaat aan het werk om financiële middelen te werven.
Jan Manders en Jan Weren zijn aftredend als lid van de overheid en stellen zich beiden herkiesbaar. Zij worden door de ledenvergadering met algemene stemmen herkozen.

FEBRUARI
zondag 5 februari: St. Achtendagh.
5 februari, de dag van de H. Agatha, valt dit jaar op zondag. Traditioneel wordt gestart met een gildemis,
voorgegaan door Gildeheer pastoor Theo van Osch en gildebroeder Diaken Henk v. Thiel. Na de H. Mis wordt
de Eed van Trouw vernieuwd en aansluitend wordt op het Agathaplein een vendelgroet gebracht aan het
gemeentebestuur en de pastoor. Daarna, in het gemeentehuis, laten de gildebroeders en gildezusters zich
de Erewijn goed smaken. Het programma wordt voortgezet met een eenvoudige lunch in het gildehuis. De
hoofdman deelt mee dat we na de lunch met auto’s naar het Grieks restaurant aan de Volkelseweg vertrekken. Vandaar gaan we in optocht richting Volkel om de Nieuwe Deken op te halen.
We belanden bij een vriend van het gilde: Toon v.d. Boogaard. Na de “aankleedceremonie” is er natuurlijk de bekende borrel en roggebrood met zult. We nemen de Nieuwe Deken, samen met zijn echtgenote Annie, mee naar het gildehuis voor de voortzetting van onze teerdag. Maar natuurlijk was er onderweg
een borrel: eerst bij gildebroeder Jan Leenders en daarna bij gildebroeder Frits
Koolen. Het is prachtig weer, dus iedereen kan buiten genieten van zijn/haar
borreltje. Na een heerlijk Italiaans buffet treedt de Boekelse zangeres Simone
Slegers voor ons op. De stemming is opperbest en er wordt volop op de muziek
gedanst. Een mooi afsluiting van deze St. Achtendagh.
maandag 13 februari: receptie voor de Nieuwe Deken.
Buurtgenoten, kennissen en familieleden van Toon en Annie kwamen deze avond
naar het gildehuis om hen te feliciteren met het Nieuwe Dekenschap. Het was er
een gezellige drukte met z’n 80 mensen op deze receptie.
Verbazingwekkend is hoe creatief mensen zijn om een passend cadeau te geven
bv: een fles sterke drank in een kistje, afgedekt met een “Warme Deken”.
vrijdag 17 februari: voorbereidende werkzaamheden.
Jan Manders begint, samen met enkele actieve gildebroeders, aan de voorbereidende werkzaamheden
voor afbouw van het gildehuis.
vrijdag 24 februari: begrafenis gildebroeder Lierop
Een delegatie van de overheid woont de begrafenis bij van gildebroeder Sjaak Cortooms van gilde “Onze
Lieve Vrouw van de Zeven Weeën” uit Lierop.

MAART
maandag 6 maart: infoavond omtrent de afbouw van het gildehuis.
De overheid informeert de leden over de gang van zaken omtrent de afbouw van het gildehuis. De funderingen zijn klaar, alles is op peil gemetseld en de bestrating ligt er in.
Verwacht wordt dat begin april de spanten gezet kunnen worden; daarna kan begonnen worden met het
metselen van de muren. Begin mei zouden dan de dakpanplaten gelegd kunnen worden.
zondag 19 maart: opluistering Sint Jozefdag Venhorst
Al om 9.15 uur verzamelen de gildebroeders en gildezusters zich in Venhorst voor de gebruikelijke opluistering van Sint Jozefdag.
Diaken/gildebroeder Henk v. Thiel en Pater Snijders gaan de viering voor.
Na afloop van de eredienst wordt de erewijn geschonken.

APRIL
maandag 10 april: eerste steen afbouw gildehuis
Al om 9.30 u zijn de gildeleden opgeroepen om aanwezig te zijn bij de eerstesteenlegging voor de afbouw van het gildehuis. Pierre Bos, Overdeken en burgemeester van Boekel, is uitgenodigd om deze handeling te verrichten. Na deze
officiële handeling en een kop koffie kunnen de metselaars en opperlieden aan
het werk om een stenen muur om het gildehuis te metselen.
Tijdens het koningschieten op 7 mei a.s. zal een plaquette worden onthuld die in
de gevel wordt ingemetseld.
zondag 23 april: kofferbakverkoop
Ook deze kofferbakverkoop verloopt weer prima. Vrijwel alle beschikbare plaatsen waren bezet.
maandag 24 april: de vlag op het gebouw
Het hoogste punt van de afbouw van het gildehuis wordt bereikt door het plaatsen van de stalen spanten.

MEI
donderdag 4 mei: dodenherdenking
Ook dit jaar neemt het gilde, samen met de harmonie, deel aan de dodenherdenking.
Vaandrig Jan Oerlemans brengt de vaandelgroet en het koningspaar, Gerrit en Maria Janssen, leggen namens het gilde bloemen bij het herdenkingsmonument.
zondag 7 mei: koningschieten
Ook dit jaar is weer jaarlijkse koningschieten bij het gildehuis. Na een plechtige gildemis, voorgegaan door gildeheer Theo v. Osch, wordt op het Agathaplein een vendelgroet gebracht aan de kerkelijke en wereldlijke (B en W)
overheid waarna het gilde door het gemeentebestuur wordt uitgenodigd
voor de gildewijn.
Na een lunch in het gildehuis wordt door Overdeken Pierre Bos de plaquette geplaatst van
de eerstesteenlegging van de afbouw van het
gildehuis. Daarna wordt geschoten voor de titel Baron door de vrienden en Dekens van het
gilde. Toon v.d. Boogaard, kersverse Nieuwe
Deken, schoot de vogel naar beneden en werd
daarmee Baron.

Een zevental gildebroeders en gildezuster Maria Janssen streden, onder veel belangstelling, voor de titel
Koning 2017. Het was een taaie vogel, want er waren vele rake schoten nodig om hem naar beneden te krijgen. Maar weer was het ex-Koning Gerrit Janssen die het laatste stuk naar beneden schoot. Gerrit en Maria
werden daarmee voor de tweede achtereenvolgende keer het koningspaar.
De prachtige dag werd afgesloten met een lekkere maaltijd.
maandag 15 mei: receptie koningspaar
Zoals vorig jaar waren weer velen naar het gildehuis gekomen om het koningspaar, Gerrit en Maria Janssen,
te feliciteren. Het was een gezellige avond.
woensdag 17 mei: leggen van de dakplaten
Met een kraan en vele gildebroeders worden op deze dag de dakplaten gelegd.

JUNI
zondag 11 juni: kringdag in Someren
Op deze zondag toog het gilde naar Someren voor de jaarlijkse gildedag. Het was erg warm waardoor de optocht door het dorp een hele opgave was. Er was daarvoor geoefend in het lopen in formatie waardoor het
tijdens de optocht goed ging. Toch behaalden we slechts een 18de plaats van de 28 deelnemende gilden.
Onze kruisboogschutters deden hun uiterste best, maar vielen helaas niet in de prijzen.

JULI
dinsdag 11juli en woensdag 12 juli: bezoek basisscholen scholenproject
In de maand juni heeft het gilde, onder leiding van Deken-Luitenant Jos Huijben, het scholenproject uitgevoerd onder alle leerlingen van groep 6 van de 4 basisischolen in Boekel en Venhorst.
Het was een succes. Van elke school is één van de leerlingen
Scholenkoning 2017. Jos ging, samen met het koningspaar, op
bezoek bij de 4 scholen om de scholenkoningen een mooi schild
om te hangen en ze een persoonlijke oorkonde te geven.
De scholenkoningen waren:
Nino van den Elzen van de Octopus.
Lynn Emonds van De Uilenspiegel.
Bas Timmers van Cornelius
Robbe Thomassen van de Regenboog
woensdag 12 juli: finale kruisboogschieten Peelland
De laatste wedstrijden van de zomeravondcompetitie Peelland worden in Boekel geschoten.
Na de wedstrijden was in het gildehuis de prijsuitreiking. Maar liefst 10 gildebroeders en 1 gildezuster van
ons gilde hebben deelgenomen aan de competitie, maar helaas viel niemand van hen in de prijzen. De beste
schutter was gildebroeder Thijs Sanders. Hij behaalde 69 punten in klasse A; dit is bijna een gemiddelde van
14 rake schoten van de 15. Jan Leenders behaalde met 67 punten een eervolle derde plaats in de B-klasse.
zondag 23 juli: fietstocht
De activiteitencommissie heeft rond Boekel weer een fietstocht uitgezet. Het weer dreigt roet in het eten te
gooien, maar gelukkig valt het mee. In Erp wordt op het terras zelfs een drankje genuttigd, maar terug naar
Boekel wordt toch besloten om een deel van de geplande route over te slaan. Meteen na binnenkomst in
het gildehuis begint het regenen.
De fietstocht wordt in en bij het gildehuis afgesloten met een zeer gezellige barbecue.

AUGUSTUS
zaterdag 5 augustus: kermistoernooi kruisboogschieten
Voor de tweede keer wordt ons kermistoernooi kruisboogschieten gehouden.
Ondanks het slechte weer aan het begin van de middag nemen
toch nog 42 kruisboogschutters deel aan de wedstrijden. Er moeten totaal 20 schoten worden gelost op 4 masten.
De laatste 2 masten (de moeilijkste) tellen mee voor “KAMPIOEN”.
Bert Vorstenbosch uit Erp en Theo van Kessel uit Groeningen
schieten beiden 20 (alles raak).
Na afkampen blijkt Bert de beste schutter en ontvangt het zilveren kampioensschild.
Schutters met een score van 19 en 18 ontvangen een levensmiddelenpakket.
Het was een geslaagde, gezellige middag.
maandag 21 augustus: begin interne competitie
De jaarlijkse interne competitie kruisboogschieten voor “Clubkampioen 2017” is vandaag
begonnen.
zaterdag 26 augustus: afscheid van Gildeheer Theo v. Osch
Pastoor Theo v. Osch neemt vandaag, tijdens een H. Mis in Uden, afscheid van zijn parochie St. Petrus en
van de 3 gilden binnen zijn parochie waarvan hij Gildeheer was. Dit zijn: gilde St. Agatha Boekel, gilde St.
Jacobus Zeeland en gilde St. Barbara en St. Lucia Uden.
Theo gaat als kluizenaar naar Zuid-Frankrijk.
zondag 27 augustus: Boecult
Zoals gebruikelijk neemt het gilde deel aan de openluchtmis, ter gelegenheid van Boecult, op het Agathaplein.

SEPTEMBER
zondag 3 september: Landjuweel Soest
Al vroeg vertrekt een bus met gildeleden, partners en vrienden
naar het Landjuweel in Soest. Het Grootgaesbeeker Gilde, behorende tot kring Cuijck, organiseert dit jaar het Landjuweel.
Er zijn maar liefst 122 schuttersgilden aanwezig om zich daar te
presenteren. Er zijn 2 optochten door de straten van Soest geregeld omdat de stoet anders te lang is.
Bij de bazuinwedstrijden behaalt gildebroeder Peter v. Hees een
eervolle eerste plaats in klasse C.
vrijdag 8 september: gildebroeder Jan Manders 50 jaar getrouwd
Gildebroeder Jan Manders met zijn Mientje was in augustus 50 jaar getrouwd. Vanwege familieomstandigheden werd de viering verplaats naar 8 september 2017. Tijdens een uitermate druk bezochte receptie in
Venhorst was uiteraard ook gilde Sint Agatha van de partij. Jan en Mientje kregen onder toeziend oog van
velen bezoekers een vendelgroet door vendelier Henk van Thiel. De uitnodiging van de jubilaris om een
koele dronk te nuttigen werd in dankbaarheid en welwillend geaccepteerd door de gildebroeders en gildezusters.
zondag 10 september: 100ste bedevaart naar Handel
Op deze zondag wordt de 100e
bedevaart van de parochie Boekel, ressorterend onder de koepel van de Sint Petrusparochie
in Uden, naar het pelgrimsoord

van Onze Lieve Vrouw Maria in Handel gehouden. Bisschop de Korte kwam speciaal naar Handel om deze
viering extra luister bij te zetten. In zijn voorgaan werd hij geassisteerd door een gastpriester uit Kenia en
door diaken/gildebroeder Henk van Thiel.
De 3 gilden uit Boekel, Uden en Zeeland waren present om de viering een extra cachet te geven. Vele parochianen kwamen om deel te nemen aan deze viering, waar de gezangen verzorgd werd door een gezamenlijk kerkkoor uit Boekel en Venhorst.
maandag 11 september: plaatsen trap in het gildehuis
Al vroeg in de morgen wordt onder leiding van “bouwmeester” Jan Manders, bijgestaan door een aantal
gildebroeders, de zoldertrap geplaatst.
zaterdag 16 september: finale schieten clubkampioen
De interne competitie is deze middag afgesloten. De finale was erg spannend want het verschil tussen de 2
echte kanshebbers voor de titel “GILDEKAMPIOEN 2017” was slechts één punt. Maar beiden schoten vandaag 13 punten waardoor Arie v.d. Kimmenade “GILDEKAMPIOEN 2017” werd met 85 punten.
Jo Vluggen werd tweede met 84 punten en Jan Oerlemans derde met 77 punten.
Tijdens de vriendenavond op 6 november a.s. zal hem het bijbehorende schild worden omgehangen.
maandag 18 september: 30ste ledenvergadering
Afgaande Deken Jan v. Bergen en Staande Deken Riek v. Bergen worden, na het
stemmen met bonen, toegelaten als volwaardig lid van het gilde. Zij zullen tijdens St. Achtendagh (4 febr. 2018) beëdigd worden.
Aan het einde van de vergadering geeft Jan Weren te kennen dat hij stopt als
Hoofdman van gilde St. Agatha. Hij blijft wel lid van de overheid. Deken-Luitenant Jos Huijben neemt zijn taak per direct over. Pieter Nijdam wordt de nieuwe
Deken-Luitenant.
zaterdag 30 september: schietclinic
Een vriendengroep van 14 personen uit Maasbree komt deze middag naar ons
gildehuis om het kruisboogschieten te beoefenen. Een viertal gildebroeders assisteren hierbij tot volle tevredenheid van de deelnemers.
De winnaar wordt door Koning Gerrit Janssen een medaille van gilde Sint Agatha
omgehangen.

OKTOBER
woensdag 18 oktober: European Rural Parliament Venhorst
Vertegenwoordigers van 150 miljoen inwoners van plattelandsgemeenten en bestuurders uit heel Europa bespreken tijdens deze dagen
thema’s waar plattelandsgemeenten en kleine kernen mee geconfronteerd worden. Het gilde werd uitgenodigd om de stoet met de vlaggen
van alle deelnemende landen te begeleiden, die rond het Sint Jozefplein worden gedragen.
zaterdag 21 oktober: afsluiting European Rural Parliament Venhorst
Vandaag wordt de bijeenkomst van het European Rural Parliament afgesloten. Hiervoor zijn de 2 gilden uit Gemert, het gilde uit Bakel en
ons eigen gilde uitgenodigd. De 4 gilden trekken afzonderlijk door verschillende straten van Venhorst naar het St. Josephplein.
Daar brengen ze samen een vendelgroet aan de deelnemers uit de 44
landen. Na een korte toespraak door Burgemeester Bos worden de
Brabantse en Europese vlag onder tromgeroffel neergehaald. Na afloop worden alle gildebroeders en gildezusters uitgenodigd voor een
drankje in de Horst.

NOVEMBER
maandag 6 november: overlijden gildebroeder Mgr. Piet v. Velthoven
`s Avonds, tijdens de bijeenkomst voor de heropening van het gildehuis, komt
het nieuws dat gildebroeder en oud-pastoor van Venhorst Monseigneur Piet v.
Velthoven is overleden.
Hij moest in 2015 tegen zijn zin stoppen als pastoor maar bleef wel in de pastorie
van Venhorst wonen totdat, volgens zijn naasten, dat niet meer ging. De laatste
weken van zijn leven verbleef hij in een zorgcentrum in Schaijk, waar hij is overleden. Hij zal met gilde-eer worden begraven.
maandag 6 november: heropening
gildehuis tijdens vriendenavond
De afbouw van het gildehuis is gereed. Tijdens de jaarlijkse vriendenavond zijn ook medewerkers aan het
gebouw, het gemeentebestuur, alle
gildeleden en natuurlijk onze vrienden van het gilde uitgenodigd. Na een
welkomstwoord van de Hoofdman,
met een minuut stilte voor overleden gildebroeder Piet v. Velthoven, vindt de officiële heropening plaats.
Dit gebeurt door Gildekoning Gerrit Janssen; hij knipt een geel lint door dat tussen de
nieuwe trap is gespannen. Daarmee is de weg vrij om de nieuwe zolderruimte te gaan
gebruiken. De schietcommissie heeft daar een tijdelijke vlakschietbaan opgesteld om te
laten zien wat op de zolderruimte mogelijk is.
Tevens wordt tijdens deze vriendenavond bij gildebroeder Arie v.d. Kimmenade het bijbehorende wisselschild omgehangen door gildezuster Ine Biemans, de schoondochter
van Jan Biemens, de overleden schenker van het schild.
donderdag 9 en vrijdag 10 november: wake bij overleden gildebroeder
Gildebroeder Mgr. Piet v. Velthoven ligt opgebaard in de dagkapel van de St. Josephkerk in Venhorst.
Tijdens de uren voor een persoonlijk afscheid, staan 2 hellebaardiers naast de kist waarin de pastoor is opgebaard. Bij de ingang staan 2 gildeleden om de mensen welkom te heten.
zaterdag 11 november: begrafenis met gilde-eer
Monseigneur Piet v. Velthoven wordt vandaag met gilde-eer begraven. Het gilde staat om 10.00 uur klaar
om gildebroeder Piet naar de kerk en zijn graf te begeleiden. Voordat de stoet vertrekt legt de Hoofdman
het koningszilver op de kist. Tijdens de requiemmis, voorgegaan door 4 Priesters, spreekt de Hoofdman een
memoriam uit. Op de maat van een eenvoudige tromslag gaat de begrafenisstoet na afloop van de dienst
naar het kerkhof. Bij de calvarieberg vindt nog een korte plechtigheid plaats, waarna de mensen afscheid
van Piet nemen.
De familie en het gilde begeleiden daarna Piet naar het graf. Daar laten 4 gildebroeders de kist in het graf
zakken terwijl de Vaandrig het vaandel boven de kist houdt.
Het gilde is na afloop genodigd voor een kop koffie/thee met een broodje. Zoals gebruikelijk sluiten de
gildebroeders/gildezusters het waardige afscheid van deze gildebroeder af met een borrel in het gildehuis.
vrijdag 17 november: bezoek aan het provinciehuis in Den Bosch
Op uitnodiging van CDA brengen gildeleden, partners en vrienden van het gilde een bezoek aan het provinciehuis in Den Bosch.
Het bezoek begint met een lunch voor de 33 bezoekers, waarna
een lid van Provinciale Staten ons komt uitleggen hoe het provinciebestuur in elkaar zit en wat ze zoal doen. Om te testen of we
goed hebben opgelet volgt een kwis. De gestelde vragen kunnen
we allen beantwoorden, dus krijgen we als cadeau een uitnodiging voor een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag. Daarna
was het tijd voor een bezichtiging van het grote gebouw waar maar liefst 1000 ambtenaren aan het werk
zijn. Het is op deze dag helder weer, dus is het uitzicht op het 110 m hoge gebouw geweldig mooi! Die middag is er een vergadering van Provinciale Staten; onze groep woont een gedeelte van de vergadering bij
vanaf de publieke tribune.

Na een bezoek aan de bunker onder het gebouw en een kopje koffie als afscheid, keerde het gezelschap
tevreden terug naar Boekel in afwachting van een bezoek aan de Tweede Kamer.

DECEMBER
maandag 18 december: discussie over de nota “Een Modern Gilde in de 21ste eeuw “
Via de federatie en de kring heeft het gilde de nota ontvangen die gaat over het moderniseren van de gilden
in het algemeen. Deze nota hebben alle leden onlangs ontvangen. Drie leden van de overheid zijn al naar
enkele bijeenkomsten van kring Peelland geweest om met andere gilden over dit onderwerp te discussiëren.
Vandaag is het de beurt aan onze leden om ze bewust te maken dat er echt iets moet gebeuren om ook
ons gilde van een toekomstige ondergang te redden. Na een kote inleiding van Hoofdman Jos Huijben gaan
de 23 aanwezige gildebroeders en gildezusters in groepjes over dit onderwerp aan de slag. Er wordt goed
gediscussieerd en de gespreksleiders noteren de belangrijkste punten om, volgens hen, het gilde in de toekomst levensvatbaar te houden.
zondag 31 december: vendelgroet voor gildebroeder Cor v.d. Elsen
Gildebroeder Cor v.d. Elsen ontvangt vandaag een koninklijke onderscheiding
voor zijn inzet voor het Boerenbondsmuseum in Gemert, voor het mede heroprichten van ons gilde en zijn inzet voor de kerk als acoliet. De burgemeester van
Boekel, Pierre Bos, spelt hem de bijbehorende versierselen op in het Boerenbondsmuseum in het bijzijn van zijn familie, vrienden en kenissen.
Na deze officiële handelingen brengt het aanwezige gilde hem ter plaatse een
vendelgroet.

Lief en leed in 2017
14 Jan.

Kaart St Antoniusgilde Deurne i.v.m.5 jubilarissen.

9 Febr.
14 Febr.

Bloemetje voor Marij Vluggen i.v.m. operatie.
Kaart overlijden Gildebroeder H.Habraken Dinther

16 Maart Kaart naar Gerrit Jansen na val met fiets.
19 Maart Kaart voor Jo de Bie i.v.m. 75e verjaardag .
25 Maart Kaart naar gilde St Willibrodus Vlierden i.v.m. 3 jubilarissen.
6 April
12 April
16 April
18 April

Kaart voor Sjef v.Zon i.v.m. 50-jarig huwelijk.
Kaart voor Marij v.d.Kimmenade i.v.m. spoedig herstel.
Kaart voor Miep en Theo Leenen voor spoedig herstel.
Kaart voor Jo en Marij Vluggen i.v.m. overlijden moeder.

3 Mei
10 Mei
30 Mei
30 Mei

Kaart naar Paula en Sjef Donkers i.v.m. overlijden zoon Dennis.
Kaart naar Arnold Verstegen i.v.m. 80e verjaardag.
Kaart naar Wil de Graaf i.v.m. 80e verjaardag.
Kaart naar Martien en Ria v.d.Brand i.v.m. 50-jarig huwelijk.

8 Juni
19 Juni
24 Juni
28 Juni

Kaart naar gilde St Jacobus i.v.m.nieuwe koning.
Kaart naar Jan v.d.Elzen i.v.m. 40-jarig jubileum.
Kaart naar St Hubertus gilde Liesel i.v.m. 1 jubilaris.
Kaart en bloemetje naar Martien v.Berlo i.v.m. operatie.

15 Juli
15 Juli
18 Juli
19 Juli

Kaart voor Frits en Ria Koolen i.v.m. verhuizing.
Kaart voor Anita v.Lieshout voor spoedig herstel.
Kaart voor Catharinagilde Helmond i.v.m. overlijden gildebroeder.
Kaart en rouwstuk voor overlijden ex koningin Elly Jacobs.

25 Aug.
8 Sept.

Kaart voor gildekoning Gerrit Jansen voor herstel na val .
Kaart voor Jan en Marietje Manders i.v.m. 50 jarig huwelijk.

16 Sept.
21 Sept.
24 Sept.

Kaart voor St: Lambertusgilde i.v.m. 3 jubilarissen.
Kaart voor gildebroeder Mgr. P.v.Velthoven i.v.m. opname verpleeghuis.
Kaart voor stichting Marijn i.v.m. 10 jarig jubileum.

2 Oct.
20 Oct.
21 Oct.
25 Oct.
31 Oct.

Kaart voor Jan v.Bergen i.v.m. herstel na val.
Kaart voor Miep Leenen i.v.m. operatie.
Kaart voor Jos Huijben i.v.m. operatie.
Kaart voor Gildebroeder Mgr. P.v.Velthoven wegens overlijden.
Kaart voor Gilde St:Antoniusabt te Mierlo-Hout i.v.m. nieuwe koning.

8 Nov.

Rouwstuk bij het overlijden van gildebroeder Mgr. P.v.Velthoven.

9 Dec.

Kaart voor Paula en Sjef Donkers i.v.m. 50-jarig huwelijk.

