
JANUARI
1 januari Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Bezocht door Koning Martin en Koningin

Jeanne met nog enkele leden van de overheid. Deze receptie is samen met de paro-
chie georganiseerd.

8 januari Inloopavond en tevens nieuwjaarsreceptie voor alle gildebroeders  en -zusters en
voor de vrienden van het gilde. Martien v.Berlo was deze keer verhinderd, daarom
had aspirant lid Jan Weren deze keer de overheerlijke oliebollen gebakken.

14 januari Vergadering van de overheid bij Diny Welten.

FEBRUARI
8 februari Tiende ledenvergadering in het gildehuis. Henk v.Thiel en Cor v.d.Elsen zijn, vol-

gens de statuten, aftredend als lid van de overheid. Zij stellen zich beiden herkies-
baar en worden met ruime meerderheid van stemmen herkozen.
Het gilde heeft een groot bedrag van het Prins Bernhard cultuurfonds ontvangen.

16 februari St. Achtendagh; viering van de feestdag van de H. Agatha. Dit jaar wat later i.v.m.
de vroege carnavalvakantie.
De dag begon om 13.30 uur met een gildemis, muzikaal verzorgd door het man-
nenkoor, in de H. Agathakerk. Deze gildemis was voor iedereen toegankelijk. Tij-
dens deze gildemis legde Jan Weren zijn belofte van trouw af en werd hij als
volwaardig lid opgenomen  in het gilde. Zoals de traditie het voorschrijft wordt de
belofte van trouw, in de kerk, afgelegd aan de kerkelijke overheid.
Na deze plechtigheden werd er een vendelgroet gebracht aan de kerkelijke overheid.
Voor de eerste keer in de geschiedenis van het ontwaakte gilde St-Agatha was er
een nieuwe deken. Deze nieuwe deken is een jonge man/vrouw uit Boekel, die als
titel ‘Nieuwe Deken’ krijgt. Dit jaar viel de eer te beurt aan Björn Kohlmann. Het
voltallige gilde haalde deze ‘Nieuwe Deken’ op, met vliegend vaandel en slaande
trom,  bij hem thuis aan de Eiken. Voor zijn huis werd hij door de Hoofdman geïn-
stalleerd als Nieuwe Deken van ons gilde, door hem een gele sjerp om te hangen en
hem een speciale hoed op te zetten. Daarna werden alle gildebroeders en -zusters bij
hem binnen uitgenodigd voor Boekels bitter en roggebrood met zult. Bij vertrek
naar het gemeentehuis kreeg hij een stenen pijp te roken, die gedurende de gehele
tocht aan moest blijven. Helaas lukte dit niet. In de Helfrichstraat stonden enkele
mensen ons op te wachten met borreltjes. Natuurlijk werd er gestopt om een op-
warmertje te nuttigen. Op het gemeentehuis stond de erewijn al voor ons klaar. Na
deze traditionele ontvangst van burgemeester en wethouders werd voor de wereld-
lijke overheid de belofte van trouw afgelegd. Ook werd er, op het Agathaplein, een
vendelgroet gebracht aan burgemeester en wethouders.
Het gilde ging naar Nia Domo om de feestelijkheden voort te zetten;  samen met de
vrienden van het gilde. Maar eerst was er een receptie voor onze Nieuwe Deken,
die door veel van zijn vrienden en kennissen werd bezocht.
Om de avond goed te beginnen was er eerst een diner; daarna kon de feestavond
beginnen.
Er kwam weer heel wat talent aan ons voorbij in de vorm van liedjes, sketches  e.d.
Het was weer ene skônen avond !!



MAART
1 maart Vergadering van kring “Peelland” in Bakel. 

28 maart Prinses Maxima komt het nieuwe zorgcentrum Sint Petrus openen.
Gilde St. Agatha werd door burgemeester Driek v.d. Vondervoort gevraagd om voor
de prinses een erehaag te vormen. Het gilde moest geruime tijd, voordat de prinses
aankwam, de plaats innemen langs het laantje dat van de Burgtstraat richting ingang
van het zorgcentrum loopt.
Tijdens de wandeling door het laantje vond een kort gesprek plaats tussen prinses
Maxima en het koningspaar van ons gilde, Martin en Jeanne Kohlmann.
Nadat prinses Maxima en het ontvangstcomité naar binnen waren gegaan, was er
voor het gilde koffie met vlaai in het Luciagebouw. Daarna was het weer opstellen
in het laantje en wachten tot ze weer naar buiten kwam. Teruglopend naar haar auto
schudde zij enkele gildebroeders en -zusters nog hartelijk de hand.
Deze ontmoeting met de prinses was voor ons gilde een hele eer.
En op de vraag van onze gildeheer wat zij vond van ons gilde, antwoordde de prin-
ses spontaan: héél mooi !!

APRIL
2 april Op 2 april heeft onze Overdeken, Driek v.d.Vondervoort, bij het officiële afscheid

als burgemeester van Boekel, uit handen van hoofdman Henk v.Thiel de titel van ere-
deken van het gilde St-Agatha gekregen. Het is de eerste keer dat deze titel verleend
wordt. 
De overdeken heeft deze titel gekregen omdat het gilde Driek v.d.Vondervoort zeer
erkentelijk is voor het mede helpen ontwaken van gilde St-Agatha. 
Op het Agathaplein werd hij van de gele sjerp “Overdeken” en het bijbehorende zil-
ver ontdaan. Daarna kreeg hij de gele sjerp ”Eredeken” omgehangen. Zijn hoed
mocht hij behouden.
Daarna bedankten de leden van het gilde hem en wensten hem alle succes toe in
Bergeijk. 

6 april Vergadering van de overheid in het gildehuis.

11 april Onze Eredeken, Driek v.d.Vondervoort, wordt in Bergeijk als burgemeester geïn-
stalleerd. Het bijna complete gilde bracht hem, samen met 5 gilden uit de gemeente
Bergeijk, van gemeenschapshuis “De Kattendans” naar het gemeentehuis van Berg-
eijk. Daar werd hij opgewacht door een ontvangstcomité, waaronder commissaris
van de koningin mevr. Maij-Weggen. Hierna werden we ontvangen in een zaal, waar
een koffietafel voor alle gildebroeders en -zusters gereed stond.

13 april Het jaarlijkse koningschieten op de schutsboom achter Nia Domo.
Na een spannende strijd schoot Jan Leenders, na het 95ste rake schot, zichzelf tot ko-
ning van het gilde St-Agatha 2008. Beginnend met een sfeervolle gildemis in de St-
Agathakerk, voorgegaan door onze gildeheer pastoor Rene Aarden, waarna de
worstenbroodjes lagen te wachten bij Nia Domo, startten de jeugdgildenbroeders
met het schieten op de vogel. Wie het laatste stukje vogel eraf schoot werd jeugd-
koning 2008. Met een welgemikt 27ste rake schot kreeg Jan vv.Helvoort de eer deze
titel voor een jaar te dragen. 



Hierna kwamen de vrienden van het gilde aan de beurt. De tweede vogel werd op
de schutsboom gemonteerd waarna men kon beginnen met het schieten. 
Vincent Raaijmakers schoot bij het 22ste rake schot de resten van de vogel naar be-
neden. Hiermee werd hij voor de tweede keer ‘Baron’ van het gilde. 
Beginnend met de rituelen die dienen te gebeuren voor het schieten van de vogel
voor koning en de bevrijdende schoten op de vogel door gildeheer pastoor René
Aarden en locoburgemeester Henny v.Boxtel-Arts, kon het schieten beginnen. Door
het vele Boekelse publiek en het onverwachte mooie weer werd het een spannende
wedstrijd. Toen het 95e rake schot door Jan Leenders gelost werd, kwam de vogel
onder luid gejuich van het publiek naar beneden. 
Jan Leenders werd geïnstalleerd
tot koning van het gilde St-Aga-
tha 2008 met als koningin zijn
vrouw Petra. Een vendelgroet
volgde met daarop een korte re-
ceptie waar alle kinderen en
kleinkinderen van Jan en Petra
aanwezig waren. 
Nadat het koningspaar hun keuze
op het Grieks restaurant aan de
Volkelseweg hadden laten val-
len, werden ze door het gilde
daarheen begeleid. Onderweg
werd het gilde getrakteerd op een borrel door cafe D’n Tieleman. Bij de Griek kreeg
iedereen een ouzo aangeboden. Hier nuttigde de Koning en Koningin, samen met de
hoofdman, een heerlijke Griekse maaltijd. Ook de wachters buiten werden getrak-
teerd op een Grieks gerecht met ‘n borrel. Het gilde was gedurende deze tijd in het
huis van het koningspaar, ook aan de Volkelseweg, op de borrel. 
Na de koning en de koningin thuisgebracht te hebben trok het gilde vermoeid, maar
voldaan, terug naar Nia Domo. 
Al met al een zeer mooie maar ook vermoeiende dag.

26 april Onze gildebroeder en tamboer,
Martien v.d.Brand, is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. De vele sociale functies
in Boekel en natuurlijk de taak in
de barcommissie van ons gilde
zijn de redenen voor deze benoe-
ming. ‘s Avonds werd door het
gilde St-Agatha een vendelgroet
gebracht. Nadien was er een bor-
reltje voor alle aanwezige gilde-
broeders en -zusters bij hem in
de tuin. 
Namens alle gildebroeders en -zusters en de vrienden van het gilde van harte profi-
ciat met deze benoeming.

30 april Een prachtig standaardvaandel is ons gilde rijker. Een lid van ons gilde heeft ano-
niem een nieuw standaardvaandel geschonken. Het vaandel is gemaakt door Marjan



v.d.Bosch-Kanters. Op het vaandel is de beeltenis van de H-Agatha geborduurd.  
De standaardvaandelstok is door Jan v.Hoof uit Veghel in dezelfde stijl gemaakt als
onze pieken, hellebaarden en de vaandelstok van het grote vaandel. Het is de be-
doeling dat het standaardvaandel op 18 mei meegedragen wordt op de kringgilden-
dag in Stiphout.
Onze hartelijke dank gaat uit naar de gulle gildebroeder of -zuster.

MEI
4 mei Zoals vorig jaar nam ons gilde weer deel aan de jaarlijkse dodenherdenking bij het

herdenkingsmonument aan het St. Jansplein. Dit jaar was ook de harmonie aanwe-
zig om de herdenking op te luisteren. Vervangend burgemeester hr. de Haas sprak
een heel indrukwekkend woord tot de vele aanwezigen. Nadien was er weer koffie
voor allen in Nia Domo. 

7 mei Begin van de zomeravondcompetitie kruisboogschieten in Lierop. 8 schutters van
ons gilde nemen hieraan, in verschillende plaatsen van kring “Peelland”, deel.

18 mei Zondag 18 mei, tijdens de kring-
gildedag in Stiphout, heeft ons
gilde de 6e plaats behaald in het
algemeen klassement. Met 21
gilden een mooi resultaat. De ju-
ry geeft punten op verschillende
onderdelen van een gilde tijdens
de optocht, o.a. het mooist gaand
gilde, hoe ziet het gilde in zijn
totaliteit eruit, hoe wordt het
vaandel en de vendels gedragen,
enz. Ook worden er punten ge-
geven voor de tentoonstelling dat
elk gilde heeft ingericht. Ook hier scoorde ons gilde goed. 
De complimenten voor de tentoonstellingscommissie van ons gilde. 
Onze koning Jan Leenders was heel goed op dreef bij het schieten voor de titel van
kringkoning. Met 4 rake schoten op de vogel was hij een goede schutter in deze
spannende strijd, alleen de taaie vogel bleef maar op de paal zitten, totdat een andere
koning deze er helemaal afschoot. 
Verder deden onze jeugdvendeliers Peter, Frank en Wouter hun uiterste best bij het
wedstrijdvendelen. Onder vele toejuichingen van medegildebroeders en -zusters be-
haalden ze allen een mooie score maar jammer genoeg vielen ze niet in de prijzen. 
De gildebroeders die aan de schietwedstrijden met kruisboog meededen waren goed
op dreef, doch op het einde van de wedstrijd kwamen ze toch enige ervaring tekort
ten opzicht van de andere schutters. 
De kringgildedag in Stiphout, georganiseerd door het St-Antoniusgilde, was weer
een geslaagde gildedag met vele gildebroeders en -zusters uit kring Peelland .



JUNI 
16 juni Vergadering van de overheid bij Jan Leenders. Henk v.Thiel deelt mee dat hij wil

stoppen met het lidmaatschap van de overheid, dus ook als Hoofdman. Hij is ge-
noodzaakt werk af te stoten vanwege te drukke werkzaamheden. Zijn keuze wordt
gerespecteerd.
Hij blijft wel lid van ons gilde en zal te zijner tijd aangeven wat hij binnen het gilde
nog kan betekenen.

22 juni Op verzoek van onze (oud-)Overdeken hebben we deelgenomen aan het vrij gilde-
feesten in Vessem. De koning en koningin, samen met Diny Welten, gingen ’s-mor-
gens al naar de verschillende evenementen. De H. Mis, die werd opgedragen door
de oud-pastoor van Boekel Verschuren, was in de grote tent. Daar stond al enige tijd
de zon op te branden, waardoor het er zeer benauwd was.
De tocht door het dorp was lang, maar wel mooi. Meteen na de massale optocht
begon het te stortregenen; iedereen vluchtte om ergens te kunnen schuilen.
De wedstrijden, met veel meer onderdelen dan op een kringdag, verliepen verder
droog.

30 juni Enkele leden van het gilde hebben een gesprek gehad met B en W over de even-
tuele locatie van een nieuw gildehuis. De gemeente wil niet dat er gebouwd wordt
op het evenemententerrein, maar heeft voor ons waarschijnlijk iets anders in petto.
We horen hier later dit jaar meer over. Afwachten dus.

JULI
20 juli Van heinde en verre kwamen op zondag 20 juli pelgrims naar het Gemertse Esdonk

waar de jaarlijkse ‘spijkermis’ in de openlucht werd opgedragen. De organisatie
vroeg voor 2008 de pastoor van Boekel, R.Aarden, om voor te gaan. Samen met de
Gildebroeders -en zusters werd het een fijne viering. Het rijkelijk natuurschoon en
de fluitende vogels maakten de gang naar Esdonk bijna ‘on-aards’. Met de feeste-
lijke gezangen van het gelegenheidskoor onder de bezielende leiding van Jo Bouw
mochten honderden mensen gesticht en voldaan weer huiswaarts gaan. 
Echt iets om mee te maken. Echt iets om weer naar uit te zien.

28 juli Vergadering van de overheid bij Cor v.d.Elsen.

AUGUSTUS
27 augustus Vergadering van de overheid bij Diny Welten.

27 augustus Met een delegatie van de overheid naar de begrafenis van Jans v.d.Wetering geweest.
Zij was vriend van het gilde en heeft, bij de heroprichting, de kostbare hoofdman-
staf aan ons gilde geschonken. Tijdens de dienst heeft onze Gildeheer hier aandacht
aan geschonken door deze staf op de kist te leggen.

31 augustus Op 31 augustus 2008 mocht het Kunst- en Cultuurfestival BoeCult zichzelf felici-
teren met de vijfde verjaardag. Het St.-Agathagilde was weer van de partij tijdens
de openluchtmis op het St.-Agathaplein om half 11. Het weer werkte mee en het



Gilde liet zich weer van zijn
beste kant zien. De hele dag
vulde het centrum van Boekel
zich met duizenden mensen die
genoten van alles wat aangebo-
den werd en natuurlijk ook van
het fantastische weer.

SEPTEMBER
7 september Het gilde nam deel aan het Landjuweel te Oisterwijk. Op zaterdag was er al een pro-

gramma voor de koning en de koningin. Als vervangende Hoofdman ging Cor v.d.
Elsen mee; als vervangende vaandrig Jos Huijben. Zij verbleven, net als Koning Jan
en Koningin Petra, op een camping in Moergestel vlak bij het evenemententerrein. 
De gildemis, in de kerk van Oisterwijk, werd door veel gildebroeders en –zusters bij-
gewoond. Buiten, bij het gemeentehuis, werd de erewijn geschonken. De koning
en koningin stonden op straat terwijl gildebroeder Martien v.Berlo met zijn vrouw
Tonny op het terras zaten! Op zondagmiddag was de optocht en vonden de ver-
schillende wedstrijden plaats. Tijdens de optocht regende het! De wedstrijden kon-
den toch nog plaats vinden bij droog weer. Het schieten door onze koning voor de
titel koning van het Landjuweel 2008 duurde ruim 2 uur. Helaas was deze titel niet
voor hem weggelegd, hoewel hij er dicht bij zat.

13 september Bedevaart naar Handel. Om
14.00 uur vertrok het gilde,vanaf
het Agathaplein,  naar Handel.
Onderweg sloten zich bedevaart-
gangers aan en werden we aan de
parochiegrens van Handel warm
ontvangen door de pastoor van
Handel, R.Wilmink. Na een
warme eucharistieviering in een
volle kerk met aansluitend Lof,
muzikaal ondersteund door het
KVO-koor, dronken we koffie en
togen we voldaan huiswaarts.
Temeer omdat we als Gilde trots zijn dat we vele mensen een onvergetelijke dag
hebben mogen verzorgen. Voor herhaling vatbaar! 
Veel dank aan de commissie “Bedevaart” van ons gilde voor het vele werk dat zij aan
de voorbereiding besteed hebben.

15 september Elfde ledenvergadering in het gildehuis. 
Belangrijkste tijdens deze vergadering was het kiezen van een nieuw lid van de over-
heid; deze zal dan tevens de nieuwe Hoofdman worden. De overheid had één kan-
didaat die zich beschikbaar stelde  voor deze belangrijke taak.
Sjef v.Zon werd met grote meerderheid tot lid van de overheid gekozen, dus werd
hij tevens de nieuwe hoofdman. Wij wensen hem veel succes met deze belangrijke
functie.

29 september Vergadering van de overheid bij Jan Oerlemans.



OKTOBER
18 oktober Vergadering van kring “Peelland” in Stiphout.

NOVEMBER
10 november Vergadering van de overheid in het gildehuis.

13 november Bezoek van de Hoofdman en de Dekenschrijver aan de gemeente.
Het gilde wil in 2013 de kringdag samen laten vallen met de festiviteiten omtrent het
700 jarig bestaan van Boekel. De gemeente wil hieraan graag meewerken.
Het gildehuis laat nog even op zich wachten; waarschijnlijk dit jaar nog.

19 november Bezoek Huize Padua.
De Overheid is van mening dat het contact van het Gilde St. Agatha met de kernen
Venhorst en Huize Padua in de toekomst wat meer aandacht moeten krijgen. Om
die reden is er een overleg geweest met een delegatie van Huize Padua. Uit dit over-
leg is naar voren gekomen dat de directie van Huize Padua dit erg op prijs stelt en
zich zal beraden hoe dat het beste vorm kan krijgen in de toekomst.

25 november Gezellig, informatief en bovenal
warm was de bijeenkomst afge-
lopen dinsdag in het gildehuis
met onze vrienden. De houtka-
chel snorde, koffie, een natje en
een droogje ontbraken niet en de
sfeer was heel goed. Onze Hoofd-
man Sjef v.Zon hield een hart-
verwarmende toespraak waarbij
hij inging op de doelstellingen
van het gilde en hij dankte uit-
drukkelijk onze vrienden voor
hun belangstelling en hun en-
thousiasme. Vriend Jo Vluggen had een verrassing voor het gilde in petto: hij schonk
ons een aanhangwagen om onze gildeattributen te kunnen vervoeren. Een applaus
volgde! Natuurlijk danken wij al onze vrienden voor hun steun! De avond was ge-
slaagd en zeker voor herhaling vatbaar!

DECEMBER

1 december: We zijn met een delegatie van de overheid en het koningspaar naar de afscheidsre-
ceptie van waarnemend burgemeester Haas geweest.

2 december Het inhalen van onze nieuwe burgemeester, Pierre Bos, tevens Overdeken van ons
gilde.
Een snijdende kou danst rondom de rotonde die de grens van Boekel met die van Sint
Anthonis scheidt. Een delegatie van ons gilde flankeert de brandweerwagens waarin
‘het Hoog’ van de gemeente Boekel richting rotonde zijn gekomen in afwachting van
de eerste voetstap die aankomend burgemeester Bos op Boekels grondgebied zal
zetten.



De Vaandrig zet zich schrap om het tegen de sterke wind op te gaan nemen. ‘Over-
peelse’ sirenes en zwaailampen bereiken onze kant van de rotonde. Het fraaie ambts-
keten van de gemeente Sint Anthonis omhalst burgemeester Verbeeten. Hij wenst
zijn oud-wethouder alle goeds toe in Boekel. Dan zet de stoet zich in beweging en
gaat het richting St.-Josephplein in Venhorst. ‘Welkom in de geméénte Venhorst’
klinkt het sonor en vertrouwd uit de keel van mgr. P.v.Velthoven, die met zijn kin-
derkoortje de aankomende burgemeester een huldelied toezingt. Na nog wat koper-
klanken van het dweilorkest Ok Moi is het tijd voor een warm kopje koffie in ‘De
Horst’ en begeeft de stoet zich op weg naar Boekel, alwaar Harmonie EMM al staat
te wachten bij het wegkruis aan de Rutger van Herpenstraat om de burgervader mu-
zikaal te begeleiden naar het centrum. Onder klokgelui en harmonieklanken betreedt
de burgemeester het St.-Agathaplein waar hij welkom geheten wordt door mevr. A.
Heunks van de gemeenteraad. Ons gilde geeft samen met de harmonie een fraaie
opluistering aan het geheel. Voor ons is er koffie in het gemeentehuis, terwijl de ge-
nodigden zich een maaltijd nuttigen in Nia Domo.

Om half 7 ’s-avonds werd burge-
meester Bos officieel door de
commissaris van de koningin,
mevr. H.Maij-Weggen, geïnstal-
leerd. Ons gilde bracht om half
negen een vendelgroet en werd
de eed van trouw afgelegd door
onze Vaandrig Frits Koolen.
Tamboers Martien v.Berlo en
Toon Hoevenaars zorgden er-
voor dat Peter v.d.Ven en Stefan
Biemans een voortreffelijke ven-
delgroet konden neerzetten. Een
mooie toespraak van onze hoofdman Sjef v.Zon leidde alle aanwezigen in aangaande
de taak die per recht een nieuwe burgemeester heeft als Overdeken van ons gilde. Na
diens acceptatie als Overdeken werd hem de gildehoed opgezet, die al die tijd in
vertrouwde handen was van gildezuster Diny Welten. We zijn trots en blij dat ook
onze Eredeken, oud-burgemeester v.d. Vondervoort, zich nog steeds betrokken voelt
bij ons gilde. Zijn aanwezigheid bewees dat. 
Na fijne dankwoorden van de nieuwe burgemeester werden we allen in de gelegen-
heid gesteld om hem, en zijn echtgenote Toos, de hand te schudden. Na een gezel-
lige receptie trokken we in formatie terug naar het St.-Luciagebouw; een prachtige
ervaring en een burgemeester rijker!

6 december Een delegatie van de overheid is naar de receptie geweest van het 40-jarig bestaan
van de vogelvereniging. Daarna waren de talrijke, prachtige vogels te bezichtigen in
de Koepelzaal.

9 december We zijn met een grote delegatie naar  Uden geweest. Daar werd, in het gemeente-
huis, de caert ondertekend tot heroprichting van gilde St. Barbara en St. Lucia. Henk
v.Thiel heeft mede geadviseerd om dit gilde opnieuw op te richten. Henk hield een
korte toespraak en bood het nieuwe gilde, namens gilde St. Agatha, een glas-in-lood
afbeelding van St. Barbara aan. 
Alle gilden van de omliggende dorpen waren hierbij aanwezig. 



De plechtigheid werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de hal van het ge-
meentehuis.

15 december Vergadering van de overheid bij Martin Kohlmann.

17 december Weer naar Uden! Het pas opgerichte gilde van Uden had ons uitgenodigd voor het
afscheid van wethouder Hidde Nota. Hij is namelijk  lid van de overheid aldaar,
maar aangezien gilde St. Barbara en St. Lucia nog geen tenue en andere benodigd-
heden hebben, vroegen zij ons om zijn afscheid op te luisteren.
Met 12 gildeleden trokken we vanaf het gemeentehuis van Uden naar een rotonde
in het centrum. Daar werd hij door ons opgewacht, terwijl hij thuis door een arren-
slee was opgehaald.
Onze Koning Jan (de koningin was ziek) en zilverdraagster Paula Donkers namen
naast Hidde en zijn vrouw plaats in de arrenslee. Begeleid door ons gilde werden zij
naar het gemeentehuis gebracht. Daar was de hal gevuld met genodigden. 
Hoofdman Sjef hield een korte toespraak en bood de wethouder een Boekelse gil-
dekoek aan.

20 december We zijn met 2 leden van de overheid naar de begrafenis van een 55-jarige gilde-
broeder in Aarle-Rixtel geweest. Hans v.d.Heuvel was naast gildebroeder ook jour-
nalist en liedjesschrijver. Een indrukwekkende begrafenis met gilde-eer; die door
zijn gildebroeders keurig was verzorgd. Alle aanwezige gildebroeders werden na
afloop uitgenodigd om, in het gildehuis van het Onze Lieve Vrouwegilde,  een kof-
fietafel te nuttigen.

Aan lief en leed is verder dit jaar aan het volgende aandacht besteed: 

17 jan. bij Mw. v.d.Burgt op bezoek geweest samen met Paula Donkers.
16 jan. een kaartje naar Tonny v.Berlo.
30 jan. een kaartje naar Arnold Verstegen i.v.m. ziekenhuisopname.
8 april een condoleancekaart verstuurd naar het gilde St. Willibrord in Vlierden i.v.m. over-

lijden van een gildebroeder. Willem Meulendijks was 94 jaar.
16 juni op zieken bezoek geweest bij Frits Koolen samen met Peter v. Hees.
26 juni    een condoleancekaart verstuurd naar het St. Willibrodusgilde uit Bakel i. v. m. het

overlijden van gildebroeder Will Jacobs. 
11 juli    een condoleance kaart verstuurt naar fam. Hus in Mol (B) bij het overlijden van

Marc Hus (B).  Deze man heeft ons Agathabeeld vervaardigd.
18 juli   een kaart van medeleven naar mw. v.d.Burgt i.v.m. het overlijden van haar zoon.
1 augustus een kaart naar Wim Vossenberg, van de Rooi Skut,  i.v.m. operatie in Nijmegen.
27 augustus een bloemstuk bij het overlijden van Jans v.d.Wetering. Zij was vriend van het gilde.


