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JANUARI 2018

zondag 1 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis was het gilde weer 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 29 januari: ledenvergadering.
Er wordt besloten om de contributie zodanig te wijzigen dat de jeugd tot 18 jaar gratis lid kan worden. 
Jo Vluggen stelt zich niet meer herkiesbaar als lid van de overheid. In zijn plaats wordt Gerrit Janssen met 
algemene stemmen gekozen. Dekenschatbewaarder Ine Biemans wordt herkozen. 
Omdat Gildeheer Theo v. Osch afscheid van de parochie heeft genomen, wil gildebroeder /Diaken Henk v. 
Thiel deze functie vervullen. De gehele vergadering stemt hiermee in.

FEBRUARI

zondag 4 februari: St. Achtendagh
Tijdens de traditionele gildemis worden Jan v. Bergen en zijn 
vrouw Riek beëdigd als volwaardig lid van het gilde. Gildebroe-
der/Diaken Henk v. Thiel wordt door de Hoofdman geïnstalleerd 
als Gildeheer . Na de H. Mis wordt de Eed van Trouw vernieuwd 
en aansluitend wordt door gildezuster Ine Biemans op het Aga-
thaplein een vendelgroet gebracht aan het gemeentebestuur en 
de kersverse Gildeheer. Daarna, in het gemeentehuis, laten de 
gildebroeders en gildezusters zich de erewijn goed smaken. Er 
wordt besloten om, ondanks het koude weer, in optocht naar het 
gildehuis te gaan. Wat de gildeleden niet in de gaten hadden was 
dat de Hoofdman hierbij nog een klein ommetje maakte om zo 
langs het huis van de (toekomstige) Nieuwe Deken te gaan. Tijdens de lunch deelde de Hoofdman mee 
dat de Nieuwe Deken, Ron Dobbelaar, ziek is en dat we hem vandaag niet op kunnen halen. Een delegatie 
brengt hem in de middag een kort bezoek en brengt de hapjes en drank mee naar het gildehuis. Het is daar 
gezellig en lekker warm. Het 93-jarige gildelid, Anna v.d. Burgt, verrast met een prachtig gedicht over deze 
St. Achtendagh. Na een heerlijk stampotbuffet, samen met de vrienden van het gilde, treedt de Boekelse 
zangeres Simone Slegers weer voor ons op. De stemming is opperbest en er wordt volop op de muziek ge-
danst. Een mooie afsluiting van deze teerdag.

maandag 19 februari: receptie voor de Nieuwe Deken.
Omdat de Nieuwe Deken, Ron Dobbelaar, op St. Achtendagh ziek was, zouden 
we hem vanavond vóór de receptie thuis afhalen. Nu gooit zijn werk weer roet in 
het eten: hij kan niet op tijd thuis zijn. Hij komt nu zelf naar het gildehuis, waar 
hij door de Hoofdman wordt geïnstalleerd. Hierna gaat het volledige gilde naar 
buiten om hem een vendelgroet te brengen. 
Genodigden en gildeleden feliciteren hem met het Dekenschap van ons gilde.

dinsdag 27 februari: werkzaamheden aan de schietbanen op zolder. 
De schietcommissie heeft van de overheid de opdracht gekregen om de zolder 
van het gildehuis in te richten voor 2 schietbanen. Eerder zijn al 2 prachtige alu-
minium rails met 2 aandrijfkasten gekocht bij een schietvereniging in Wester-
beek. Deze week zijn er ook 2 nieuwe kruisbogen aangeschaft waarmee vlak ge-
schoten kan worden. Vandaag worden deze in elkaar gezet en wordt de rest van 
de banen in orde gemaakt.



MAART

zaterdag 10 maart: vrijwilligerswerk NL-Doet
Ook dit jaar hebben we weer ingeschreven voor een karwei in 
het kader van NL-Doet. Er is gekozen voor het texen van 2 ruimtes 
bij Memo aan de Neerbroek. 4 Gildebroeders gingen op deze za-
terdagmorgen aan de slag om dit karwei te klaren. Zij hielden er 
een goed gevoel aan over en Memo 2 mooi opgeknapte ruimtes.

woensdag 14 maart: uitstapje naar de Tweede Kamer Den Haag
Op uitnodiging van het CDA ging een gezelschap van 38 personen, bestaande uit gildeleden, partners en 
vrienden van het gilde, naar de Tweede Kamer in Den Haag.

Tijdens de heenreis werd een koffiestop gemaakt in het prachtige 
centrum van Gouda. Na aankomst in de buurt van het Binnenhof 
stelt het gilde zich op in formatie en gaat het met slaande trom 
en bazuingeschal, onder toeziend oog van vele toeschouwers, 
naar het Binnenhof. Bij aankomst aldaar krijgt het gezelschap 
meteen bezoek van de politie: dit had niet gemogen! Na een vei-
ligheidscontrole in het gebouw van de Tweede Kamer wordt het 
gezelschap ontvangen door de heren Peters en v. Wely van het 
CDA. Eerst wordt een heerlijke lunch gebruikt waarna de heren 
ons rondleiden in de verschillende gebouwen van de Tweede Ka-

mer. Tijdens het nuttigen van de aangeboden koffie/thee in de fractiekamer van het CDA  wordt een en 
ander uitgelegd over de gang van zaken omtrent zo’n Tweede Kamer fractie. Het gezellige uitstapje wordt in 
Boekel afgesloten met een etentje bij La Compagnie.

zondag 18 maart: opluistering Sint Jozefdag Venhorst
Al om 8.30 uur verzamelen de gildebroeders en gildezusters zich in Venhorst voor de gebruikelijke opluiste-
ring van Sint Jozefdag.
Diaken/Gildeheer Henk v. Thiel en Kapelaan Herman Schaepman gaan de viering voor.
Na afloop van de eredienst wordt koffie en de erewijn geschonken.

APRIL
Vrijdag 6 april: schietclinic buurtvereniging
Buurtvereniging “Lage Schoense” komt deze vrijdagavond in ons gildehuis vergaderen. Na afloop wordt er 
geschoten op de nieuwe vlakbanen. 2 Schietwinnaars ontvangen een schild van het gilde.

zondag 8 april: koningschieten
Na een mooie gildemis, voorgegaan door Gildeheer Henk v. Thiel 
en pater Theo Snijders, wordt door gildezuster Ine Biemans op 
het kerkplein een vendelgroet gebracht. Familieleden van de on-
langs overleden Piet v. Velthoven waren genodigd voor de lunch 
in het gildehuis, waar zij het gilde een prachtig zilveren herin-
neringsschild aanboden. Zoals gebruikelijk begon het schieten, 
door de vrienden van het gilde en de 2 Dekens, voor de titel Ba-
ron 2018. Na een moeizame strijd werd Petra Leenders uiteinde-
lijk de nieuwe Barones. 
Na het openingsritueel werd door 7 gildebroeders en 2 gilde-
zusters begonnen met het koningschieten. Toen er al 110 rake schoten op de vogel waren afgevuurd scheurde de 
laatst overgebleven plaat. Gildebroeder Jan Leenders was aan de beurt. Hij schoot raak en de laatste resten van 
de plaat vielen naar beneden. Hij is de nieuwe Koning 2018 en koos zijn vrouw Petra als Koningin. Eerder waren 
zij al het Koningspaar in 2008 en 2009. Na een heerlijk diner in het gildehuis ging een ieder voldaan naar huis en 
werd in huize Leenders door het ex-koningspaar en de Hoofdman, onder het genot van een borrel, nog nagepraat.



maandag 16 april: receptie voor het nieuwe koningspaar
De receptie voor het koningspaar werd goed bezocht door 
familieleden, buurtgenoten, vrienden en kennissen van Jan en 
Petra. Ook was er een afvaardiging van de grûn en de rooi skut 
uit Gemert aanwezig. Van het gilde uit Uden en uit Zeeland wa-
ren beide Koningen aanwezig om ons koningspaar te feliciteren. 
Bijzonder hierbij is dat de Koning van Uden, Niels Swinkels, en 
de Koning van  Zeeland, Thijs Bongers, beiden van onze Koning 
als leerling les hebben gehad op de Mavo in Uden. Hij heeft hen 
tevens, in dezelfde  klas, als mentor begeleid.  

zondag 22 april: kofferbakverkoop
Ook deze kofferbakverkoop verloopt weer prima. Al een week voor 22 april waren ruim alle beschikbare 
plaatsen gereserveerd. Het was zo’n 26 graden, dus heerlijk weer. Vrijwel alle plaatsen waren bezet en er 
kwamen 1855 betalende bezoekers. 

donderdag 26 april: Jan v. Bergen ontvangt een lintje
Gildebroeder Jan van Bergen werd op 26 april jl. blij verrast 
met een onderscheiding van Zijne Koninklijke Hoogheid Koning 
Alexander voor het vele vrijwilligerswerk dat hij verricht.
‘s Avonds toog het voltallige gilde naar Venhorst om hem, voor 
zijn woning, een vendelgroet te brengen. Daarna bood hij alle 
gildebroeders en gildezusters een oranje bitter aan. 
Het gilde feliciteert Jan met deze mooie onderscheiding.

MEI

donderdag 4 mei: dodenherdenking
Ook dit jaar neemt het gilde, samen met de harmonie, deel aan de dodenherdenking.
Vaandrig Frits Koolen brengt de vaandelgroet en het koningspaar, Jan en Petra Leenders, leggen namens 
het gilde bloemen bij het herdenkingsmonument. 

zondag 6 mei: open dag
Om ons verbouwde gildehuis aan de Boekelse bevolking te tonen werd deze zondag een open dag gehou-
den. In de bestuurskamer was een tentoonstelling ingericht;  men kon vlakschieten op zolder en buiten 
kruisboogschieten op de wip. De jeugd kon zich buiten vermaken  met vlakschieten op blikken. Met zo’n 
30 bezoekers was de opkomst matig.

woensdag 9 mei: eerste ronde competitie Peelland
Kruisboogschutters die deelnemen aan de competitie van Peelland komen naar ons gildehuis om de eerste 
ronde van te schieten. 9 schutters van ons gilde nemen dit jaar deel aan deze competitie. 

woensdag 16 en 30 mei: Sjors Sportief
10 jongeren hebben zich via Sjors Sportief aangemeld voor een bezoek aan het gilde op deze 2 woensdag-
middagen.
Zij gingen deze middagen aan de slag met trommelen, vendelen en schieten.



JUNI

maandag 18 t/m woensdag 20 juni: scholenproject 3 basisscholen
Nadat Hoofdman Jos Huijben en gildezuster Anita v. Lieshout de 
basisscholen hadden bezocht kwamen de leerlingen op 18,19 en 
20 juni naar het gildehuis voor de gebruikelijke opdrachten over 
trommen, vendelen, schieten en vragen over het koningszilver 
uit te voeren.
Het was weer een genoegen om de leerlingen actief bezig te 
zien. Hopelijk blijft er van de gildegebruiken iets bij hen hangen. 
Enkele dagen na deze dagen toog de Hoofdman met het konings-
paar naar de 3 deelnemende basisscholen om mee te delen wie 
er Scholenkoning was geworden van de betreffende school.
Het zijn volgende leerlingen:  
- Sander Jacobs van de Regenboogschool 
- Mats van Dooren van de Corneliusschool Venhorst en
- Tjeu Smits van de Octopusschool.

zondag 24 juni: kringdag in Mierlo-Hout 
Al vroeg in de ochtend toog Hoofdman Jos Huijben met het koningspaar Jan en Petra Leenders naar Mierlo-
Hout, waar dit jaar het kringgildefeest gehouden wordt.
Na de gebruikelijke H. Mis, die werd voorgegaan door Bisschop De Korte, ging het gezelschap van Koningen 
en Hoofdmannen aan tafel voor de lunch en de erewijn.
Ons gilde wordt tijdens de optocht voor de eerste keer voorafgegaan door onze nieuwe standaardruiter, gil-
debroeder Jan v. Bergen,. met zijn paard Wiefke. Dit verliep prima. Ook nam hij, onder grote belangstelling, 
deel aan de wedstrijden standaardrijden waaronder ringsteken.
Gildebroeder Peter v. Hees behaalde bij het bazuinblazen de eerste prijs en Arie v.d. Kimmenade behaalde 
de eersteprijs bij het kruisboogschieten in klasse B. Maar de rest van de 8 schutters liet zich ook niet onbe-
tuigd: ons gilde kreeg ook de prijs voor het beste viertal. 
Als geheel tijdens de optocht was ons gilde het “ordelijkst geheel” en zevende als “schoonste geheel”. In het 
de totale rangschikking werden we slechts dertiende omdat de beoordeling van het vaandel tegenviel. Al 
met al een geslaagd gildefeest. 

dinsdag 26 juni: koningsbier nieuwe Koning 
Tijdens zijn beëdiging als Koning op 8 april jl. heeft Jan Leenders zijn gildebroeders en gildezusters beloofd 
het koningsbier te zullen schenken. Deze avond was het dus zover en werd voor deze gelegenheid een fust 
bier aangesloten. Het was een gezellige boel.

JULI
woensdag 4 juli: finale kruisboogschieten Peelland
Op deze woensdagavond was de finale van de competitie Peelland in Lieshout.
9 schutters van ons gilde namen dit jaar deel aan de competitie kruiboogschieten van kring Peelland. Gerrit 
Janssen, Maria Janssen en Jan Leenders behaalden met elk 64 punten de derde plaats in de B-klasse. Eén 
van onze 4-tallen werd derde.

zondag 2 juli: fietstocht
Ook dit jaar heeft de activiteitencommissie weer een fietstocht uitgezet. Dit jaar ging het richting Gemert. 
Het weer was goed en na een korte stop belandde de groep van leden, vrienden en partners op het terras in 
Elsendorp. Tijdens de terugtocht naar Boekel werd  in De Mortel nog genoten van een heerlijk ijsje.
De fietstocht wordt, zoals de laatste jaren gebruikelijk, in en bij het gildehuis afgesloten met een gezellige 
barbecue.



AUGUSTUS

zaterdag 4 augustus: kermistoernooi kruisboogschieten
Voor de derde keer wordt ons kermistoernooi kruisboogschieten gehouden.
Het was deze dag, zoals gebruikelijk deze zomer, erg warm, Er kwamen dus ook maar 28 schutters die aan 
de wedstrijden deelnamen. Er moeten totaal 20 schoten worden gelost op 4 masten. De laatste 2 masten 
(de moeilijkste) tellen mee voor “KAMPIOEN”.
Theo Sommers uit Oploo ontvangt het Kampioenschild met alles raak op de 2 laatste masten.
Bert Vorstenbosch uit Erp, Theo Heijligers uit Oploo en Paul Koster uit Someren-Eind behaalden elk 18 
punten. Na afkampen werd Bert Vorstenbosch eerste, Paul koster tweede en Theo Heijligers derde. De 
bedoeling was om als prijzen vleespakketten toe te kennen. Maar vanwege het warme weer werden dit 
tegoedbonnen van de slager.
Het was toch weer een geslaagde, gezellige middag.     

zaterdag 18 en zondag 19 augustus: deelname EST in Leudal (L)       
Dit jaar was het Europees Schutters Treffen (EST), dat elke 3 jaar wordt georganiseerd, in het Limburgse Neer 
(aan de Maas).
Op zaterdagmorgen moet Koning Jan Leenders zich melden bij de organisatie om deel te nemen aan het 
koningschieten. Hij is echter niet alleen daar: er deden totaal zo’n 480 Koningen uit heel Europa mee! Om 
12 uur beginnen de voorrondes. Elke groep bestaat uit zo’n 40 Koningen die in toerbeurt met kogeltjes op 
een ronde schijf moeten schieten; net zolang tot de schijf helemaal is losgeschoten en naar beneden valt.
Als alle schijven losgeschoten zijn begint de finale. Uiteindelijk wordt een gildebroeder uit Linne (Limburg) 
Europees Koning.
`s Zondags worden de overige gildebroeders en gildezusters in Neer verwacht voor de optocht die om 12.00 
uur begint. Wij hebben optocht nummer 471 gekregen; dat betekent dat we bijna als laatste kunnen deel-
nemen. Het wordt maar liefst 5 uur voordat we met de optocht beginnen. 
Jens Franken en Sem Althuizen, die dit jaar aan  het scholenproject hadden deelgenomen, liepen als vende-
lier mee in deze optocht. Ondanks het late tijdstip was er toch veel belangstelling langs de route.

maandag 20 augustus: begin interne competitie
De jaarlijkse interne competitie kruisboogschieten voor “Clubkampioen 2018” is vandaag 
begonnen.

zondag 26 augustus: Boecult
Zoals gebruikelijk neemt het gilde, ter gelegenheid van Boecult, deel aan de openluchtmis op het Agatha-
plein. Tevens is op het terrein een stand ingericht met attributen van het gilde die wordt bemand door en-
kele gildeleden. Deze geven aan geïnteresseerden informatie over het reilen en zeilen van het gilde. 

SEPTEMBER

vrijdag 8 september: gildebroeder Jan Manders 50 jaar getrouwd
Gildebroeder Jan Manders met zijn Mientje was in augustus 50 jaar getrouwd. Vanwege schietclinics
Er zijn in september verschillende schietclinics zoals: een familiereünie, de 94 ste   verjaardag van gildezus-
ter Anna v.d Burgt die haar hele familie had uitgenodigd en een groep uit Gemert die bij ons een gezellig 
samenzijn hielden.

zondag 9 september: 100ste bedevaart naar Handel
Op deze zondag wordt weer de jaarlijkse 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 gehou-
den. Bisschop de Korte is weer naar Handel gekomen om tijdens deze  viering in de open lucht voor te gaan, 
samen met Diaken/gildebroeder Henk van Thiel.
De 3 gilden uit Boekel, Uden en Zeeland zijn present om de viering een extra cachet te geven. Vele parochi-
anen zijn aanwezig om deel te nemen aan deze viering, waar de gezangen deze keer werden verzorgd werd 
door een kerkkoor uit Uden. Na afloop wordt er gezellig koffie gedronken op een terras.



zaterdag 15 september: finale schieten clubkampioen
De interne competitie is deze middag afgesloten. Thijs Sanders staat al enige tijd aan kop en geeft de kop-
positie tijdens deze middag niet meer af, Hij wordt vandaag, met 82 punten, “GILDEKAMPIOEN 2018”. 
Arie v.d. Kimmenade, kampioen van 2017, wordt  tweede met 81 punten. Jan Oerlemans en Jan Leenders 
hadden beide 77 punten. Na afkampen wordt Jan Oerlemans derde.
Tijdens de vriendenavond op 12 november a.s. zal Thijs het bijbehorende schild worden omgehangen.

zondag 16 september: deelname Brabant Stoet in Bergen op Zoom.
Op verzoek van het gemeentebestuur van Boekel reist het gilde naar Bergen 
op Zoom om deel te nemen aan de Brabant Stoet. Deze is georganiseerd door 
“De Brabantse Hoeders” die het culturele erfgoed van Brabant uitdragen. Het 
typisch Brabants om met allerlei groepen door te straten te lopen, zoals gil-
den, processies, carnavalswagens enz.. We worden daar ontvangen met een 
goede lunch en een paar consumptiebonnen. Nu waren we bijna vooraan in 
de optocht die door de overvolle straten van Bergen op Zoom ging. Op een 
tribune op de Grote Markt staat o.a. onze Overdeken burgemeester Pierre Bos. 
Wij brengen hem en de andere genodigden een groet en vervolgen onze tocht 
door de stad. Het was een geweldige ervaring om dit mee te maken. Na afloop 
drinken we nog wat en reizen voldaan naar Boekel.

maandag 17 september: 32ste ledenvergadering 
De ledenvergadering stemt in met het voorstel van de overheid om voortaan met 6 i.p.v. 7 bestuursleden 
te werken. 
Jos Huijben, Jan Leenders en Pieter Nijdam zijn aftredend als lid van de overheid en worden herkozen. De 
taak van Deken-Luitenant zal worden uitgevoerd door Gerrit Janssen i.p.v. Pieter Nijdam.
Er wordt voorgesteld om weer een reis te maken naar aanleiding van het 15- jarig bestaan in 2021.

zondag 23 september: kofferbakverkoop
De hele week wordt voorspelt dat het zondag slecht weer zal worden. De aanmeldingen werden minder 
i.p.v. meer. Op vrijdagavond wordt het besluit genomen om de kofferbakverkoop gewoon door te laten 
gaan. `s Morgens vroeg viel het weer mee, maar om 11.00 uur wordt besloten om te stoppen vanwege de 
toenemende regen.
Uiteindelijk hadden we 27 plaatsen bezet en kwamen er in deze korte tijd toch nog 355 betalende bezoe-
kers.

zaterdag 30 september: deelname optocht Uden
Het gilde uit Uden heeft ons uitgenodigd om deel te nemen aan de optocht in Uden n.a.v. hun 10-jarig be-
staan. Ook het gilde uit Zeeland en de schutterij uit Lippstadt nemen deel aan de optocht. 

OKTOBER
dinsdag 9 oktober: vendelgroet voor Maria v.d. Elzen
Na het diner op 9 oktober in Nia Domo geniet Maria v.d. Elzen, samen met haar familie en vrienden, van 
haar 90ste  verjaardagsfeest. Dan worden de deuren in het restaurant geopend en treedt gilde Sint Agatha 
met vliegend vaandel en slaande trom aan. Blij verrast worden Maria en haar feestgangers buiten verwacht 
voor een speciale vendelgroet.

De hoofdman van het gilde, Jos Huijben, feliciteert haar namens 
het gilde en memoreert dat deze speciale vendelgroet gildezus-
ter Maria aangeboden krijgt, omdat zij al een lange tijd niet meer 
kan deelnemen aan de gildeactiviteiten. Vandaar dat het gilde 
haar de hoogste eer brengt met een vendelgroet. Daarna bieden 
Koning Jan Leenders en Koningin Petra Maria een bloemetje aan.
Na de vendelgroet en de felicitaties werd er onder het genot van 
een kopje koffie nog even lekker na gebuurt.



zaterdag 20 oktober: plaatsen van een balkon aan het gildehuis
Vrienden van gildebroeder Frits Koolen schenken het gilde een mooi roestvrijstalen balkon. Op deze zater-
dag is het, door enkele gildebroeders en  een vriend van het gilde, bij de nooduitgang van de schietzolder 
gemonteerd.

NOVEMBER
maandag 12 november: vriendenavond
Op deze avond worden weer alle vrienden van het gilde, samen met de gildele-
den, uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Speciale gasten zijn het echtpaar 
Pennings uit Volkel die onlangs het roestvrijstalen balkon aan het gilde hebben 
schonken.
Tevens wordt tijdens deze vriendenavond  bij gildebroeder Thijs Sanders het bij-
behorende wisselschild omgehangen door gildezuster Ine Biemans, de schoon-
dochter van Jan Biemans, de overleden schenker van het schild. 

zondag 25 november: gildebroeder Peter v. Hees 25 jaar koorzanger
Tijdens de H. Mis op St. Cecilia dag worden 4 zangers van het Sint Agathakoor 
onderscheiden waaronder gildebroeder Peter v Hees. Hij heeft al 40 jaar zijn 
stem gegeven aan dit koor. Een delegatie van de overheid is aanwezig tijdens de 
prachtig gezongen H. Mis en feliciteert Peter na afloop namens alle gildeleden.

DECEMBER
maandag 17 december: infoavond
Dit jaar is besloten om regelmatig met de leden informatie uit te wisselen over allerlei gildezaken d.m.v. 
een infoavond. Deze avonden worden door zowel de overheid als de overige gildeleden als positief ervaren.



Lief en leed in 2018
25 jan.   Kaart aan Isabeau v. Erp, scholenkoning Octopus 2017.
29 jan.  Kaart aan Mien Biemans, vriendin van het gilde, i.v.m. haar 80ste verjaardag.
30 jan.  Bloemetje met kaart voor gildebroeder Toon Wassenberg n.a.v. thuiskomst uit ziekenhuis voor 

een spoedig herstel.
31 jan. kaart aan Piet Brouwers, echtgenoot van gildezuster Toos, voor een spoedig herstel
31 jan. Kaart aan St. Willibrordusgilde Vlierden i.v.m. het overlijden van gildebroeder Jan Boetzkes.

5   febr.  kaart aan Miep Leenen, echtgenote van Theo, voor een spoedig herstel.
26 febr.  kaart aan Lisette Dirks uit Breda, als bedankje voor het schenken van  de oude gildekaart aan het 

gilde.

20 mrt.   Kaart aan St. Antoniusabtgilde Mierlo-Hout i.v.m. het overlijden van gildezuster Greetje Smits.
20 mrt.   Fruitschaal voor gildebroeder Jan de Wit na thuiskomst uit het ziekenhuis voor een spoedig 

herstel.
23 mrt.   Kaart aan St. Jorisgilde Gemert i.v.m. het overlijden van gildebroeder Ad Verhoeven.
23 mrt.   Fruitschaal voor gildebroeder Martien v. Berlo  na thuiskomst uit het ziekenhuis voor een spoe-

dig herstel.

6 april      Kaart aan Jan v.Duijnhoven, vriend van het gilde, i.v.m. de ontvangst van een koninklijke onder-
scheiding.

11 april   kaart aan St. Antoniusgilde Stiphout i.v.m. het overlijden van gildebroeder Sjef Verdegen.
27 april   Kaart aan St. Jorisgilde Deurne i.v.m. het overlijden van erelid/gildezuster Tiny Hohman-v.Doorn.

2 juni      Kaart aan jubilaris Harrie v. Ganzenwinkel, 60 jaar lid van St Margarethagilde Aarle-Rixtel.
30 juni    Kaart aan gildebroeder Jan de Wit; spoedig herstel gewenst.

16  juli    Kaart aan het koningspaar Jan en Petra Leenders i.v.m. overlijden van de broer van Petra.
18 juli    Kaart aan St. Hubertusgilde Liessel i.v.m. het overlijden van gildebroeder Jan Leijssen.

11 aug.  Kaart aan gildebroeder Martien v.d. Brand: spoedig herstel gewenst.
15 aug.  Kaart aan gildebroeder Frits Koolen en zijn vrouw Ria i.v.m. hun 40-jarig huwelijk.
24 aug.   Kaart aan St. Jorisgilde Someren i.v.m. het overlijden van gildezuster Toos Bergh-v.Heesch.

15 sept.  Kaart aan St. Lambertusgilde Someren-Eind i.v.m. 2 jubilarissen.

9 okt.     Kaart en bloemen voor gildezuster Maria v.d. Elzen met haar 90ste verjaardag.
13 okt.   Kaart en kleine attentie bij het afscheid van Ton den Brouwer als secretaris van NBFS tijdens de 

Hoofdliedendag in Den Bosch.
14 okt.   Kaart en fruitschaal voor jeugdlid Jens Franken; spoedig herstel gewenst.
18 okt.   Kaart aan St. Antoniusgilde Stiphout i.v.m. het overlijden van gildebroeder Sjef Soeterboek.

3 nov.   Kaart aan St. Antoniusgilde Stiphout i.v.m. 40- jarig jubileum van gildebroeder Johnny v. Bussel.

4 dec.   Rouwkaart aan familie Welten n.a.v. het overlijden van Diny (ex-gildelid).
8 dec.   Kaart aan St. Antonius Abtgilde Lierop i.v.m. het overlijden van gildebroeder Jan v.d. Einden






