Jaarverslag 2019

GILDE ST. AGATHA BOEKEL

JANUARI
dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis was het gilde weer vertegenwoordigd.
In vol ornaat waren het koningspaar, Jan en Petra Leenders, samen met Hoofdman Jos Huijben aanwezig.
maandag 7 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.
begin januari: scholenproject
Er wordt een begin gemaakt met het jaarlijkse scholenproject. Jos Huijben, samen met gildezuster Anita v.
Lieshout en Koning Jan Leenders, wordt in vol ornaat een bezoek gebracht aan 2 basisscholen in Boekel en
één in Venhorst. In de loop van het voorjaar zullen de leerlingen een bezoek aan ons gildehuis brengen om
allerlei gildeactiviteiten uit te voeren.
woensdag 23 januari: opleiding 3 nieuwe tamboers
Vandaag is begonnen met de opleiding van 3 nieuwe tamboers: gildezuster Maria Janssen, Nieuwe Deken
Ron Dobbelaar en jeugdlid Jens Franken. Frank-Jan van Zutven uit Veghel is bereidt gevonden om opleiding
te verzorgen.
maandag 28 januari: algemene jaarvergadering.
Tijdens deze algemene jaarvergadering, voorafgaand aan St. Achtendagh, wordt het beleid en werkwijze
van ons gilde besproken.
Jan Manders is aftredend als lid van de overheid en wordt, na een stemming met witte en zwarte bonen,
herkozen.

FEBRUARI
zondag 3 februari: St. Achtendagh.
Traditioneel wordt gestart met een gildemis, ditmaal voorgegaan door Gildeheer Henk van Thiel en eerwaarde heer pater Bertus Driever. Tijdens zijn openingswoord verteld Hoofdman Jos Huijben de aanwezigen
iets over martelares de Heilige Agatha. Na de H. Mis wordt de Eed van Trouw vernieuwd en aansluitend
wordt op het Agathaplein een vendelgroet gebracht aan wereldlijke- en geestelijke overheid. Het gemeentebestuur nodigt het gilde daarna uit voor de erewijn in het gemeentehuis.. Het programma wordt voortgezet met een eenvoudige lunch in het gildehuis. De hoofdman deelt mee dat we na de lunch met auto’s
weer naar het centrum gaan om de Nieuwe Deken op te halen. Na een tocht door den Bosberg houdt de
stoet halt bij Frans van Berloo aan De Eiken. Hij heeft eerder aangegeven de Nieuwe Deken te willen worden. Nadat de rekwisieten, horende bij het Dekenschap, aan de Nieuwe Deken zijn overgedragen wordt
hem de vendelgroet gebracht. Volgens traditie biedt de Nieuwe Deken de gildeleden daarna een borrel en
roggebrood-met-zult aan. We nemen Frans, samen met zijn echtgenote Hannie, mee naar het gildehuis voor de voortzetting van
onze teerdag. Maar natuurlijk is er onderweg een borrel: eerst bij
gildebroeder Theo Leenen en daarna bij gildezuster Maria v.d. Elzen. Het is mooi weer, dus iedereen kan buiten genieten van zijn/
haar borreltje. Na een heerlijk buffet, samen met de vrienden
van het gilde, wordt er een gezellige kienavond verzorgd door Ria
v.d. Elzen-Lankvelt. Om half elf wordt de dag afgesloten door het
zingen van het gildelied. Het was weer een gezellige en geslaagde
St. Achtendagh.
maandag 11 februari: receptie voor de Nieuwe Deken.
Buurtgenoten, kennissen en familieleden van Frans en Hannie kwamen deze avond naar het gildehuis om
hen te feliciteren met het Nieuwe Dekenschap. Het was er een gezellige drukte met zo’n 70 mensen op deze
receptie.

zondag 24 februari: installatie pastoor John v.d. Laar
Al eerder was John v.d. Laar benoemd tot pastoor van de Sint Petrusparochie. Vandaag wordt hij officieel
geïnstalleerd door Monseigneur De Korte in de kerk te Uden.
Op zijn verzoek zijn de gilden van Uden, Boekel, Zeeland en Mierlo-Hout (zijn eerdere parochie) aanwezig.
Alle genodigden, waaronder zo’n 20 mede-celebranten, verzamelen zich ‘s morgens in het parochiecentrum of in de tent die daar was opgesteld. Na het genot van een kop koffie/thee
gaat de stoet, onder een stralende zon, richting de kerk. Tijdens de mooi gezongen H. Mis werd John v.d.
Laar door de bisschop geïnstalleerd als pastoor van de parochie. Na de dienst wordt voor hem op het grasveld met krokussen, een vendelgroet gebracht. Daarna is er nog een gezellig samenzijn bij het parochiecentrum.

MAART
zaterdag 16 maart: karwei NL-Doet
Ook dit jaar pakte het gilde weer een karwei van NL-Doet op: een
kippenhok maken bij Gasthoeve “De Zijp” met o.a. een dagbesteding voor mensen met dementie.
Er waren voor Jan, Jan, Jan en Frits ruim 2 middagen nodig om
het karwei af te ronden.
Het resultaat mag gezien worden.
zondag 17 maart: opluistering Sint Jozefdag Venhorst
Al om 8.30 uur verzamelen de gildebroeders en gildezusters zich in Venhorst voor de gebruikelijke opluistering van Sint Jozefdag. Na afloop gaat het gezelschap naar het gildehuis voor de onthulling van het herdenkingspaneel voor de overleden gildeleden.
Sinds de heroprichting van gilde St. Agatha in 2006 zijn 5 gildebroeders overleden. Voor hen werd steeds
na het overlijden een herdenkingsschildje gemaakt dat op het zilvervest werd meegedragen. Gildebroeder
Jan Manders heeft een prachtig herdenkingspaneel van hout gemaakt en dit aan het gilde geschonken. Dit
paneel lijkt veel op het grote erepaneel dat al langer in gebruik is voor Koningen, Baronnen en schietkampioenen. De 5 schildjes, die eerder zijn gemaakt, zijn nu op het paneel geplakt. Daarboven bevindt zich een
groot zilveren schild met de tekst “ IN BROEDERSCHAP VERBONDEN”.
Zondag 17 maart waren de familieleden van de overleden gildebroeders uitgenodigd om aanwezig te zijn
bij de onthulling van het paneel. Hoofdman Jos Huijben nodigt Gildeheer Henk v.
Thiel uit om het nieuwe paneel te zegenen. Na het spelen van de dodenmars door
tamboer Arie v.d. Kimmenade wordt door de Hoofdman een minuut stilte gevraagd.
Over elke overleden gildebroeder spreekt de hoofdman een kort in memoriam,
waarna de echtgenoten van de overleden leden mevr. Mieneke Kuitert, mevr. Mien
Biemans en mevr. Mien v. Sleeuwen, begeleid door Deken Frans van Berloo, het
schild van hun dierbare onthullen. De familieleden van gildebroeders Piet Loogman
en Mgr. Piet v. Velthoven waren helaas niet aanwezig. Deze schilden werden onthult
door Koning Jan Leenders.
Het herdenkingspaneel is een aanwinst voor het gilde. Bij aanwezigheid in het gildehuis wordt men steeds zichtbaar herinnerd aan de overleden gildebroeders/gildezusters.
(foto)

APRIL
donderdag 26 april: lintje voor Hoofdman Jos Huijben
Gildebroeder en Hoofdman Jos Huijben wordt deze dag blij verrast met een onderscheiding van Zijne Koninklijke Hoogheid Ko-

ning Willem Alexander voor het vele vrijwilligerswerk dat hij verricht of heeft verricht, zoals o.a. voor: het
Boerenbondsmuseum, het mannenkoor en gilde St. Agatha.
`s Avonds om 19.00 uur toog het voltallige gilde naar de Meeuwenlaan om bij hem thuis een vendelgroet
te brengen; de grootste eer die een gildebroeder kan krijgen. Na een korte toespraak van Dekenluitenant
(vervangend Hoofdman) Gerrit Janssen, die ook de vendelgroet had gebracht, boden Jos en Corrie alle gildebroeders en gildezusters een oranje bitter en andere drankjes aan.
zondag 28 april: kofferbakverkoop
Op de maandag ervoor waren alle 170 plaatsen geserveerd voor deze kofferbakverkoop, maar ook deze keer
dreigde de weersvoorspellingen roet in het eten te gooien. Veel verkopers annuleerden hun reservering.
Maar alles kwam toch goed: de zon scheen niet, maar het regende die zondag niet. Er waren toch nog 92
plaatsen bezet en er kwamen maar liefst 1875 betalende bezoekers!

MEI
zaterdag 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, Jan en Petra Leenders, leggen namens
het gilde bloemen bij het herdenkingsmonument.
zondag 5 mei: koningschieten
Deken-Luitenant Gerrit Janssen neemt deze dag de leiding van het gilde over van
Hoofdman Jos Huijben die wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. Na een plechtige gildemis, o.a. voorgegaan door gildeheer Henk v. Thiel, wordt op het kerkplein een vendelgroet gebracht. Nadat in het gildehuis de gebruikelijke lunch is
genuttigd wordt begonnen met het Baronschieten. Staande Deken Ron Dobbelaar schiet zich tot Baron 2019.
Na de gebruikelijke rituelen wordt begonnen met het koningschieten. Een achttal gildebroeders en één gildezuster streden, onder grote belangstelling, voor
de titel Koning 2019. Al na 40 rake schoten begeeft de vogel het. Arie v.d. Kimmenade was de gelukkige die het laatste stuk naar beneden schiet en daarmee
Koning 2019 wordt.
Voor de maaltijd schenkt ex-Koning Jan Leenders zijn beloofde koningsschild.
Gildebroeder Martien v.d. Brand schenkt het gilde een prachtig schild n.a.v. zijn
50-jarig huwelijk en zijn 80ste verjaardag. De dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue.
maandag 13 mei: receptie Koning Arie v.d. Kimmenade
Er komen familieleden, vrienden en kennissen van Arie om hem te feliciteren. Het was weer een gezellige
avond in een vol gildehuis.
woensdag: 15 mei: aanvang competitie kruisboogschieten Peelland
Vanavond worden in Deurne de eerste wedstrijden geschoten van de zomeravondcompetitie kruisboogschieten kring Peelland. Er nemen maar liefst 9 kruisboogschutters van ons gilde deel aan deze competitie.

JUNI
zondag 2 juni: schutterijfeest in Meijel
Het gilde kreeg een uitnodiging om het 100-jarig bestaan van Schutterij Sint Nicolaas in Meijel op te luisteren. Samen met enkele andere gilden van kring Peelland nemen we daar deel aan de optocht met onze
standaardruiter voorop.
Speciaal voor de gastgilden had men het schieten op een vogel op de “ Limburgse Manier” georganiseerd.

zondag 23 juni: verbroederingsbijeenkomst met Uden en Zeeland
De schuttersgilden van parochie St. Petrus, Uden, Zeeland en Boekel, komen voor een
gezellig samenzijn in ons gildehuis bijeen. Er wordt gezellig gebuurd en er wordt met
de kruisboog geschoten voor de titel “PAROCHIEKONING”.
Voor deze kampioen heeft ons gilde een speciale medaille laten maken met als opschrift “Gildebroederschap” en de 3 logo’s van de gilden.
Onze gildebroeder Gerrit Janssen wordt de eerste Parochiekoning.
maandag 24 juni dinsdag 25 juni: bezoek basisscholen scholenproject
Na de gebruikelijke bezoeken aan basisscholen in Boekel en Venhorst door hoofdman
Jos Huijben, samen met een gildebroeder en een gildezuster, komen de basisschoolleerlingen deze 2 dagen naar ons gildehuis. Er wordt weer gestreden voor de hoogste
score bij trommelen, vendelen, schieten en vragen over het gilde beantwoorden.
Het was tijdens deze dagen zo warm dat de leerlingen van de Regenboogschool, die dinsdagmiddag zouden
komen, niet zijn gekomen. Helaas hebben zij dit jaar dus geen scholenkoning.
woensdag 26 juni: bezoek aan 2 basisscholen voor winnaars
De Hoofdman en Koning van het gilde bezoeken de 3 basisscholen om de scholenkoning 2019 van de betreffende school bekent te maken. Zij krijgen een gildemedaille omgehangen en hen wordt een persoonlijke oorkonde uitgereikt.
De scholenkoningen waren: Teun v. Sleeuwen van de Octopus.
Rive de Bruijn van de Cornelis Venhorst
		
zondag 30 juni: bedevaart Den Bosch
De parochie Sint Petrus houdt deze zondag een bedevaart naar Den Bosch en
heeft daarbij de 3 gilden uit de parochie uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Met bussen vertrekt het gezelschap naar Den Bosch. Na afloop is er koffie met
worstenbrood in het parochiecentrum.

JULI
woensdag 3 juli: finale kruisboogschieten Peelland
De laatste wedstrijden van de zomeravondcompetitie Peelland worden dit jaar in Lieshout geschoten. Er
namen 9 gildebroeders en 1 gildezuster van ons gilde deel aan deze competitie.
3 schutters behaalden een eindscore van 67 punten, dus moest er worden afgekampt. Onze gildebroeder
en Koning, Arie v.d. Kimmenade, werd na een mooie eindstrijd eerste en ontving een mooi zilveren schild.
zondag 21 juli: fietstocht
Ook dit jaar was er weer een gezellige fietstocht met partners en vrienden van het gilde.
Na afloop was er ook weer een lekkere barbecue in het gildehuis.
zaterdag 27 juli: vendelgroet voor 95-jarige gildezuster
Gildezuster Anna v.d. Burgt-Tielemans viert vandaag in het gildehuis haar 95-jarige verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Voordat er met het schieten wordt begonnen heeft de familie een verrassing voor Anna:
ze hebben een eigen gilde opgericht “gilde Sint
Anna”! Zoals elk gilde herkenbaar is aan hun eigen tenue werd elk familielid, van oud tot jong,
voorzien van een gele sjerp met het opschrift
“GILDE ST. ANNA”.
Om 15.45 uur klinkt rondom het gildehuis plotseling tromgeroffel. Het gilde komt hun gildezuster een vendelgroet brengen. Anna was hiermee zeer vereerd.

AUGUSTUS
zaterdag 3 augustus: kermistoernooi kruisboogschieten
Op deze zaterdagmiddag wordt weer het jaarlijkse kermistoernooi kruisboogschieten gehouden. Er schrijven 29 kruisboogschutters in voor de wedstrijden. Er moeten totaal 20 schoten worden gelost op 4 masten.
De laatste 2 masten (de moeilijkste) tellen mee voor “KAMPIOEN”. Na afloop blijken maar liefst 4 schutters
de laatste 10 raak te hebben geschoten. Na afkampen was Ronnie Sommers uit Oploo de beste schutter en
ontvangt het zilveren kampioensschild.
Bij de klasse “personeel” wordt Frank Akkermans eerste met 20 punten. Onze gildebroeder Thijs Sanders
behaalde een derde plaats.
Het was weer een geslaagde, gezellige middag.
maandag 19 augustus: interne competitie kruisboogschieten
Op deze avond wordt begonnen met de interne competitie voor de titel “Kampioen Kruisboogschieten
2019”.
zaterdag 24 augustus: deelname bedevaart naar Kevelaer (D)
Op verzoek van Gildeheer Henk v. Thiel heeft het gilde deelgenomen aan de bedevaart naar Kevelaer (D).
Op een plein in het centrum werd verzameld en trok de stoet pelgrims door de drukke straten van Kevelaer,
vooraf gegaan door onze gildebroeders en gildezusters. Na de plechtige H. Mis was er gelegenheid voor een
pauze met koffie en gebak in één van de horecagelegenheden.
zondag 25 augustus: Boecult
Zoals gebruikelijk neemt het gilde weer deel aan de openluchtmis op het Agathaplein ter gelegenheid van
Boecult.
woensdag 28 augustus: koppelwedstrijd in Vlierden
Voor de 5de keer wordt er een koppelwedstrijd kruisboogschieten georganiseerd door kring Peelland. Deze
keer gingen we naar gilde St. Willibrordus in Vlierden. Het weer was erg goed, weinig wind en best veel zonneschijn. Er deden 23 schutters van de zomeravond competitie mee aan deze wedstrijd. Op deze wedstrijd
werd heel goed geschoten: maar liefst 9 schutters schoten het maximum van 15 punten. Van onze schutters
behaalde Arie v.d. Kimmenade een tweede en Thijs Sanders een derde plaats.

SEPTEMBER
zondag 1 september: standaardrijden Soerendonk
Jan v. Bergen nam deel aan de wedstrijden voor standaardruiters in Soerendonk. Met dressuur behaalde hij
de 4e prijs en met ringsteken de 3e prijs.
zondag 8 september: Kringdag Liessel
De jaarlijkse Kringdag werd dit jaar georganiseerd door het St. Hubertusgilde uit Liessel. Onze klassering
voor de optocht + het vaandel viel de gildeleden tegen; we vonden zelf dat we het vrij goed gedaan hadden.
Jan v. Bergen deed mee aan de wedstrijden met zijn paard Wiefke en Peter v. Hees met bazuinblazen.
Op 21 mei 2006 waren we ook in Liessel voor onze eerste gildedag na de heroprichting.
zaterdag 14 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 2019” was slechts één punt. Maar beiden schoten vandaag 13 punten waardoor Arie v.d. Kimmenade “GILDEKAMPIOEN 2019” 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.
zondag 15 september: deelname standaardruiter aan VBTS-toernooi in Lage Mierde
Standaardruiter Jan v. Bergen nam deel aan het VBTS-toernooi standaardrijden in Lage Mierde. Hij behaalde
daar met zijn paard Wiefke met dressuur de 5e prijs, maar met ringsteken de 1e prijs!

maandag 16 september: 34ste ledenvergadering
Er wordt besloten om voortaan elke maandag een inloopavond te houden.
Afgaande Deken Toon v.d. Boogaard wordt gekozen als lid van het gilde. Hij zal tijdens St. Achtendagh op 2
februari 2020 als volwaardig lid worden geïnstalleerd.
Pieter Nijdam stopt als lid van de overheid. Er komt geen vervanger voor hem. Dit betekent dat de overheid,
met instemming van de leden, verder gaat met 5 personen. Hoofdman Jos Huijben bedankt Pieter voor zijn
inzet als lid van de overheid.
woensdag 18 september: deelname herdenking Market Garden
Op uitnodiging van het gemeentebestuur nam het gilde deel aan het begeleiden van de stoet met oude
legervoertuigen door Boekel ter herdenking aan de 75-jarige bevrijding.
Vooraf was er een bijeenkomst in het gemeentehuis voor de onthulling van een stilleven.
zondag 22 september: kofferbakverkoop
Het was op deze dag uitzonderlijk warm. Er waren 133 plaatsen bezet en er kwamen zo’n 1500 bezoekers.
Vanwege het mooie weer was de omzet van de catering ook goed.
maandag 30 september: vendelgroet 105-jarige
Harrie Hanenberg is vandaag 105 jaar oud geworden. Reden voor
gilde Sint Agatha om de oudste inwoner van Boekel de vendelgroet te brengen.
In een rolstoel en stevig ingepakt met das en jas, liet Boekels
oudste inwoner Harrie Hanenberg (105) op het gazon bij Huize
Sint Petrus de folklore over zich heen komen.
Na de vendelgroet kregen de gildeleden een borrel aangeboden
en ook de jarige liet die zich goed smaken. ,,Ik heb helemaal niets
te klagen”, lachte Harrie Hanenberg.

OKTOBER
zondag 20 oktober: delegatie naar gilde Uden
De overheid ontving een uitnodiging van het gilde St. Barbara & St. Lucia uit Uden om op deze zondag in
de Petruskerk de installatie bij te wonen van de installatie van: hun nieuwe Gildeheer pastoor John v.d.
Laar, twee nieuwe gildeleden en de nieuwe Koning Jeroen Kuitert. Een afvaardiging van ons gilde, met o.a.
Koning Arie v.d. Kimmenade, woonde de plechtigheid bij. Na afloop was er gelegenheid om de beëdigden
te feliciteren in hun gildehuis. Samen met gildebroeders/gildezusters uit Zeeland en Nistelrode was het er
een gezellige boel.
maandag 21 oktober: Rabo ClubSupport
Deze maandagavond gaan 2 gildebroeders naar theater Markant in Uden om een cheque op te halen van de
actie “Rabo ClubSupport” van de Rabobank. De Rabobank stelt elk jaar een ruimhartig geldbedrag beschikbaar om verenigingen te steunen. Rabobankleden kunnen stemmen op verenigingen die zij een warm hart
toedragen. Het was een gezellige avond met na afloop een hapje en een drankje.
De 2 gildebroeders brachten een cheque mee naar Boekel met daarop een mooi geldbedrag voor ons gilde.

NOVEMBER
maandag 4 november: vriendenavond
Tijdens deze avond, speciaal voor onze vrienden van het gilde, werd Arie v.d. Kimmenade het wisselschild
”Kampioen kruisboogschieten 2019” omgehangen. Jo Vluggen en Jan Oerlemans, respectievelijk tweede en
derde, kregen een voedselpakket aangeboden. Gedurende de avond werd er een loterij gehouden.

zondag 10 november: grote schietclinic
Maar liefst 81 neven en nichten van een familie hadden deze dag gereserveerd voor een reünie in ons
gildehuis. Er werd op zolder met veel enthousiasme met de kruisboog geschoten, welke activiteit door 3
gildebroeders in goede banen werd geleid.
vrijdag 22 november: overlijden gildezuster Maria v.d. Elzen-Jansen
In de vroege ochtenduren is gildezuster Maria v.d. Elzen-Jansen op 91-jarige leeftijd overleden.
Zij was lid sinds de heroprichting in 2006.
Na overleg met de familie zal de afscheidsdienst met gilde-eer zijn.
dinsdag 26 en woensdag 27 november: wake bij overleden gildezuster
Tijdens de gelegenheden dat men afscheid kan nemen van Maria houden steeds 2 hellebaardiers de wake bij gildezuster Maria, die thuis aan de Kerkstraat staat opgebaard.
vrijdag 29 november: afscheidsdienst van Maria.
Omdat de afscheidsdienst van Maria met gilde-eer zal plaatsvinden verzamelt het gilde zich op het kerkplein, samen met een
afvaardiging van het bestuur van kring Peelland. In optocht gaat
het gilde naar het huis van Maria aan de Kerkstraat om haar
vandaar te begeleiden naar gemeenschapshuis Nia Domo. Daar
vindt de afscheidsdienst met gilde-eer plaats.
Na afloop van de mooie dienst is het gilde genodigd om, samen
met andere genodigden, koffie/thee met een broodje te nuttigen. Zoals gebruikelijk gaan de gildebroeders en gildezusters na
afloop van de plechtigheden, samen met enkele vrienden van
het gilde, naar het gildehuis. Daar wordt op gildezuster Maria
een toost uitgebracht.

DECEMBER
zondag 15 december: excursie naar bierbrouwerij Bavaria
Het gilde organiseerde een excursie naar de bierbrouwerij van Bavaria in Lieshout. Na ontvangst in een café
aldaar ging het gezelschap van 21 personen met een treintje naar de brouwerij. We kregen door gids Gerrie
v.d. Broek uitleg over het maken van mout tot het vullen van de bierflesjes.

Lief en leed in 2019
12 jan.

Receptie + kaart i.v.m. 7 jubilarissen St. Antoniusgilde Deurne.

12-jan. Kaart voor gildebroeder Toon Wassenberg i.v.m. ziek zijn. Beterschap en voorspoedig herstel.
19 jan.

Kaart + fruitschaal voor Ine Biemans i.v.m. ziek zijn. Een spoedig herstel gewenst.

24 jan.

Fruitschaal voor gildebroeder Toon Wassenberg na thuiskomst uit het ziekenhuis. Spoedig herstel
gewenst.

21 febr. Kaart aan gilde St. Antonius abt Lierop i.v.m. overlijden gildebroeder Frits Aarts.
24 febr. Kaart voor John v.d. Laar vanwege zijn installatie tot pastoor van de Sint Petrusparochie.
6 mrt.

Kaart ter gelegenheid van jubilarissen Edwin Jacobs en Frank v. Rooy van St. Jorisgilde Deurne.

20 mrt. Kaart aan St. Jorisgilde Someren i.v.m. overlijden gildebroeder Martien Barten.
29 mrt. Kaart aan gilde St. Lambertus Someren-Eind i.v.m. overlijden gildebroeder Robbert v.d. Broek.
3 april

Kaart aan Piet Brouwers, echtgenoot van gildezuster Toos, i.v.m. operatie.

14 april Kaart aan gilde St. Antonius abt Deurne i.v.m. overlijden gildebroeder Leo de Wit.
10 mei

Kaart voor gildezuster Ine Biemans vanwege een grote operatie. Sterkte en een voorspoedig herstel gewenst.

20 mei

Kaart aan St Antonius- en St. Sebastiaangilde Gemert i.v.m. overlijden van gildebroeder Peter Lathouwers.

21 mei

Kaart voor gildebroeder Antoon v.Asseldonk vanwege flinke val. Een spoedig herstel gewenst.

25 mei

Fruitmand voor gildezuster Ine Biemans na thuiskomst uit het ziekenhuis na een zware operatie.
Een spoedig herstel gewenst

6 juni

Kaart aan St. Margarethagilde Aarle-Rixtel vanwege 3 jubilarissen.

10 juni

Kaart voor gildebroeder Jan de Wit i.v.m. hielspoor. Spoedig herstel gewenst.

28 juni

Kaart aan St. Jorisgilde Deurne i.v.m. overlijden van gildebroeder/Koning Hubert Engelen.

27 juli

Kaart, bloemen en gildegroet voor gildezuster Anna v.d.Burgt vanwege haar 95-ste verjaardag.

9 sept.

Kaart voor Hoofdman Jos Huijben en zijn vrouw Corrie vanwege hun 80-ste verjaardag.

30 sept. Bloemen + vendelgroet voor Harrie Hanenberg ter gelegenheid van zijn 105-de verjaardag.
18 nov. Kaart en fruitmand voor gildezuster Paula Donkers na thuiskomst uit het ziekenhuis na hernia operatie.
21 nov. kaart en fruitmand voor vriendin van het gilde Mien Biemans. Van harte beterschap.
29 nov. Bloemstuk “Laatste Groet” i.v.m. het overlijden van gildezuster Maria v.d. Elzen-Jansen. Ook een
kaart aan de familie van haar met “sterkte gewenst”.
29 nov. Kaart aan St. Catharinagilde Helmond i.v.m. overlijden gildebroeder Frans Grinwis.
21 dec. Kaart voor Sjaan Verstegen, echtgenote van gildebroeder Arnold Verstegen, i.v.m. herseninfart.

