
Naspeuringen van Paul Theelen: Huwelijksgeschenk

Vergadering plaatselijk comité voor huwelijksgeschenken
Prinses Juliana op 25 nov '36

Welkom dank voor groote opkomst
doel bekend verloven Julia Lippe Biesterfeld
Verheugenis heele land door spontaan Nederl Gewesten
hoop versteviging Oranje... 
den aanleg den  ?  hulde 100 jarigen zoo wij
Brabanders gelukkig aanstaande is.
toegelicht: verschillende provincies
Sasse van IJsselt geroepen altijd aanhoudelijk geweest
? vers? versnippering van krachten
een nationaal cadeau: 7 januari huwelijk -
Dr Wiegersma
uitgelegd raadsleden voorzitters   ? van den ingezetenen
Pastoor Domine's enkele notabelen o i in dammen
terug kwamen vrijkopen niemand vergeten bij voor
baat excuus  laat ?heid. 1e plaats in >
making ver?  v/dr Velden graag ge? hoog.
jaren in eere
Collecte splitsen parochies
aangewezen pastoors en dominé's eereleden
collecten kan worden gehouden
volstaan de inleiding
verzameling van gelden
patronage van comité voor elk kind een kwartje
voor kinderen een kinderfeest. Begrooting bestemd
voor de kinderen. Tractatie belasten  ? 19 feb 1889
legpenning ?  ?en en chocolade
?der gedacht indeeling comité's.
Cleutjens bedoeling verstrekt over de gemeente kinderen
met Asten
uitgemaakt secrets penningmeester
Joosten en Cleutjens sub comité voor
?
Fransen Vlierden en Jacobs Vlierden sub comité.
?ansen vraagt wel nationaal is
voorzitter  Coolen omvatten eenige politieke groepen

inge? aijandig gesteld kan da

voor 15 dec bijeenkomen
nation comité en als zoodanig ? om ?
Fransen zeer jammer vind een nationale ?
niet ?
voorzitter zal niet gepubliceerd
Coolen niet zal ?
Te Strake een van ? in een van zaken
Fransen even willen memoreeren ? hiervan ?
te brengen
Voorzitter een bijzondere en elk ? ??
Rademakers op welke wijze
voorzitter met bril af
Rademakers open  harten
voorzitter schoolgelden
Vermeulen gesloten beurzen
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