
Antonius Lambertus Maria ( Toon) Kandelaars (Lid in de Orde van Oranje Nassau) 

Sinds ongeveer 1998 tot heden is hij lid van de opbouwgroep van de 
kerststal in de Sint Agathakerk in Boekel.  
Hij is daarnaast altijd bereid om te helpen met allerlei werkzaamheden in en rond de kerk. 
 
Al vóór 1998  zette hij zich als vrijwilliger in bij de Parochie Sint Petrus. hij was vaak 
aanwezig in de kerk om zijn broer, de koster, te helpen met kosterswerk. 
 
Sinds 2000 is hij actief lid van het KBO-koor "Blijde Herfstklanken".  
In de eerste jaren zat hij in de muziekkeuzegroep. Hij had de zorg voor de muziekkast met 
honderden muziekstukken. Deze heeft hij gealfabetiseerd. Hij verzorgt en 
beheert tot op heden de muziekmappen. Ook voor allerlei technische werkzaamheden doet men 
nooit tevergeefs een beroep op hem. 
 
Vanaf 2008 is hij actief lid en bestuurslid van het Parochieel Mannenkoor. Iedere 
repetitie zorgt hij ervoor dat de koorleden de juiste papieren krijgen. Deze 
stukken worden goed door hem gecontroleerd en bijgehouden. Indien nodig 
verricht hij andere hand-en-spandiensten. 
 
In de ziekteperiode van de oud-voorzitter van het KBO-koor, verzorgde de heer Kandelaars kosteloos 
de siertuin voor en achter het huis en reed hij regelmatig mee naar het ziekenhuis in Nijmegen.  
Ook na zijn overlijden bleef de heer Kandelaars de weduwe hulp bieden bij allerlei technische 
werkzaamheden. 
 
 

Wilhelmina Johanna Anna (Mien) Kandelaars-van den Oetelaar (Lid in de Orde van Oranje 
Nassau)  
 
Sinds 1980 is zij vrijwilliger bij Jeugdhobbyclub Boekel Venhorst.  
Iedere week ontvangt zij de kinderen die komen knutselen en beheert zij de kassa.  
Ook zorgt zij voor de boodschappen, zowel de huishoudelijke materialen als ook 
de knutselmaterialen. 
Vanaf 1994 is zij bestuurslid en sinds 20 jaar penningmeester van Jeugdhobbyclub Boekel 
Venhorst. Voorts verzorgt zij de benodigde kaarten bij bijvoorbeeld verjaardagen. Ook heeft zij een 
grote ondersteunende rol gehad bij de voorbereidingen en uitvoering van de verhuizing naar een 
ander clubgebouw. 


