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samenwerking met de voetbal-
club VCA zondag 27 mei
uitgekozen om een jubileumfeest
te organiseren.

Programma:
Het programma van dit jubileum
feest ziet er als volgt uit:

De dag zal om 09.30 uur
beginnen met een muzikaal
opgeluisterde eucharistieviering
in onze parochiekerk. Daarna zal
de fanfare een muzikale rondgang
maken door het dorp waarna  alle
inwoners uitgenodigd worden
voor een kopje koffie in de
feesttent. Van twaalf tot twee zal
is er een brunch worden
geserveerd voor alle leden, maar
andere belangstellenden zijn
hierbij ook van harte uitgenodigd.

Fanfare H. Agatha viert zondag 27 mei haar
80 jarig jubileum

In 1921 namen de Kruisheren
in St. Agatha het initiatief   een
fanfare op te richten. Dit jaar
mogen wij dan ook het 80 jarig
jubileum van onze vereniging
vieren.

De fanfare H.Agatha liep voor
het eerst mee in de sacramentspro
-cessie. In deze eeuw kennen we
in St.Agatha geen processie meer,
maar de fanfare loopt nog steeds
door het dorp. Daarom is het dit
jaar feest bij fanfare H.Agatha.
Want als je in staat bent om in
een kleine dorpsgemeenschap als
St.Agatha al 80 jaar een
muziekgezelschap op de been te
houden, dan is er een goede reden
om feest te vieren. Verschillende
families hebben er de afgelopen

tientallen jaren voor gezorgd dat
het muzikaal talent niet verloren
is gegaan. Steeds weer zijn
jongens en meisjes enthousiast
gemaakt om lid te worden van de
fanfare. Met veel plezier is er 80
jaar muziek gemaakt in ons dorp.
De leden van de jubilerende
fanfare hebben daarom in
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Tijdens het middagprogramma
van deze feestdag zullen een
groot aantal muziekgezelschap-
pen uit de omgeving een concert
geven in de tent. Achtereenvol-
gens zullen Harmonie Irene uit
Beers, Vincinia uit Vianen,
Fanfare Juliana uit Haps,
Drumfanfare van het Gilde uit
Overloon concerteren Deze
middag zal worden afgesloten
met de klanken van het bekende
orkest de Rozenbottels uit Haps.

Tentoonstelling:
Het belooft een fantastische dag
te worden want naast muziek is
er ook nog de mogelijkheid om
de expositie ”Fanfare H.Agatha
1921 – 2001” te bezichtigen.
Enkele leden van de fanfare
hebben in samenwerking met de
fotoarchiefdienst een groot aantal

voor eventjes maar je wordt
muzikant voor het leven. Als het
enigszins mogelijk is dan blijf je
je eigen fanfare trouw. Daarom
telt de fanfare ook zoveel leden
die al vele jubilea bij hun
vereniging hebben meegemaakt.
Er zijn zelfs muzikanten bij de
fanfare, die daar hun muzikale
Abraham hebben leren kennen.
Zo zijn   Allard Kooijmans ,
Harry Daanen en Gerrit Jacobs  al
langer dan 50 jaar lid.
Jan Jacobs, Theo Jacobs, Wim
Gijsbers en Piet Hijsterman  zijn
al 40 jaar muzikant bij de
fanfare.

Ook zijn er al verschillende
zilveren jubilea gevierd. De
jongste muzikant die nu 14 jaar is
heeft daarom nog een mooie en
muzikale toekomst bij de fanfare.
H.Agatha.

foto’s van de fanfare van
vroeger en nu verzameld en
deze zullen tijdens het feest te
bezichtigen zijn.

Brunch:

Zondag 27 mei zal er van
twaalf tot twee een heerlijke en
uitgebreide brunch verzorgd
worden. Iedereen die op deze
dag zelf niet in de keuken wil
staan kan voor slechts f 27.50
een p laa t s  r ese rveren .
Binnenkort zullen leden van de
fanfare iedereen hiervoor
benaderen.Alle festiviteiten
vinden plaats in de feesttent op
het sportpark Veldzicht.

Veel jubilea bij de
fanfare
Als je lid wordt van de fanfare
doe je dat met hart en ziel. Niet
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