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Dion Broekmans en Toon Gerrits
lieten de lovende woorden van de
voorzitter in gepaste blijdschap
over zich heen komen, maar wer-

den direct na de ceremonie uitbun-
dig gefeliciteerd door de vele aan-
wezige leden. Het Vat Gildebier
wordt aangeslagen en meer dan
eens wordt er getoost op de ver-
diensten van het Gilde in het alge-
meen en van de toostende leden in
het bijzonder.
Voorzitter
Een van die leden heeft zich een
lange periode uitzonderlijk ingezet
voor de vereniging. Dat bleef niet
onopgemerkt:
met een fraai
k u n s t w e r k
met inscriptie
werd de voor-
zitter Gerrit
Graat bedankt
voor zijn ij-
ver: liefst 25
jaar is deze broeder reeds voorzit-
ter van de gildegroep. En dat is
niet niks als je weet dat niet altijd
alles altijd van een leien dakje gaat
bij zoveel enthousiaste dorpelin-
gen. De prestatie is des te opmer-
kelijker, getuigt van dapperheid en
durf, als je weet dat al die leden zo
goed kunnen schieten. Maar Gerrit
heeft voldoende takt en autoriteit.
Ze luisteren naar hem, zoals ook
het bingospel later op de avond
bewijst, wanneer hij in dat span-
nende café van Egbert, zijn num-
mertjes met veel gevoel voor dra-
ma voorleest: 34, 12, 6: Bingo!!

Iedere eerste maandag na de jaar-
lijkse feestdag van beschermheilige
H. Agatha komt het Gilde bijeen.
Allereerst om met voorganger Kees
Michielse te bidden voor een veilige
en vredige samenleving. Ook de
overleden gildebroeders worden bij
de viering herdacht. Een respectvol
ritueel, dat al snel in het Gildehuis
bij Egbert wordt gevolgd door meer
aardse rituelen zoals het nuttigen
van worstenbroodjes en het leggen
van een kaartje. Dat alles is slechts
het vertrouwde begin van een lange
teerdag van het plaatselijke Gilde
Heilige Agatha. Sinds kort een echte
vereniging met herziene statuten
inclusief jaarvergadering. Het be-
stuur legt aan de aanwezige gilde-
broeders en zusters verantwoording
af voor zijn daden. Accent wordt
vooral gelegd op de uitgaven en
inkomsten van de dukaten. Elke
penny passeert de kassa en het volk
is tevreden. Applaus voor het zitten-
de bestuur. Zonder discussie wordt
een tweetal aftreden bestuursleden
weer herkozen.
Jubilarissen
Maar er staat deze keer meer op de
agenda dan het gebruikelijke reper-
toire. Liefst twee leden van de vere-

niging zijn veertig jaar lid van het
Gilde. Voorzitter Gerrit Graat no-
digt de twee glunderende Gildebroe-
ders uit om met hun dames naar vo-
ren te komen voor een bijzondere
plechtigheid. Deze bestaat uit het
opspelden van een glimmend insig-
ne en het overhandigen van een
bloemenstruik aan de twee dames.

Namens het activiteitencomité De
Agaat organiseren leden van de
KBO en Fanfare op zondag 29 mei
2011 een rommelmarkt in de tent bij
VCA en op het veld aldaar.
Tiny Jilisen heeft een gedeelte van
zijn schuur beschikbaar gesteld
(waarvoor onze dank) voor het tij-
delijk opslaan van de ingeleverde
spullen.

Voor deze rommelmarkt kunt u op 3
zaterdagen in mei, te weten 7, 14
en 21 mei van 09.00 tot 12.00 uur
spullen zoals: kleine huisraad (geen
witgoed en TV’s)
kleding (geen kapotte kleding en
liefst schoon)
kleine meubeltjes (dus geen bank-
stellen, kasten of eethoeken)
glaswerk, speelgoed, boeken, etc.
inleveren bij de schuur van Tiny
Jilisen aan de Liesmortel 42, t.b.v.
de rommelmarkt.

Er zijn op genoemde zaterdagen in
mei mensen van de organisatie aan-
wezig om de spullen in ontvangst te
nemen en te sorteren.
Er wordt geen “afval” geaccepteerd,
het moet wel verkoopbaar zijn.
Over de invulling van 29 mei, aan-
vang e.d. wordt u later nader geïn-
formeerd.
Dus voor wie voorjaarskriebels
krijgt en het huis of garage op gaat
ruimen: Nu is dé gelegenheid spul-
len die niet meer
gebruikt worden
aan te bieden voor
een doel dat uit-
eindelijk het vere-
nigingsleven in
heel ons dorp ten
goede komt, namelijk de inrichting
van onze nieuwe multifunctionele
accommodatie De Agaat.
Namens het activiteitencomité De
Agaat, Erma Coenen.

RommelmarktJubilarissen bij Gilde H. Agatha
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Jawel, zaterdag 5 maart wordt er
weer een Party georganiseerd in
Café de S-bocht!
Carnaval 2011 start met een grandi-
ose Country en Western Party in
KEL’S Saloon! Je wordt vanaf
20.30 uur verwacht in een cowboy
of Indianen outfit. Het feest met
discotheek Magic Power zal duren
tot ong. 02.00 uur. Tot zaterdag de
5e bij Egbert alias ‘KEL’!

Country en Western
Party in KEL’S Saloon!

In café de S-Bocht vond zaterdag 12
februari de finale plaats van het
jaarlijkse biljarttoernooi over rood,
georganiseerd door B.V. de S-Bocht
Negen finalisten uit een deelnemers-
veld van 192 personen uit de hele
regio streden om de fel begeerde
Kél Trofee. Dit toernooi werd ge-
speeld in drie categorieën waarbij
de drie finalisten uit elke categorie
speelden voor de poule winst. De
poulewinnaars maakte vervolgens in
een onderlinge strijd uit wie de win-
naar werd van het toernooi. Wouter
Bosma was hierbij de sterkste en zo
bleef de Kél Trofee in Sint Agatha.

Hieronder de volledige uitslag van
de finale dag:
Poule A:
1. B. Adriaans 2. W. van Sambeek
3. M. Verweijen
Poule B: 1. G. Graat
2. G. van Haren 3. J. Wolfs
Poule C: 1. W. Bosma
2. E. Verheijen  3. J. van Es

Wouter Bosma wint
felbegeerde Kél Trofee

De Gemengde Zangvereniging de
Maasklanken uit Sint Agatha heeft
t.g.v. het MFA-gebouw de Agaat
op 23-2-2011 een bingoavond ge-
organiseerd.
De avond was een groot succes, er
waren meer dan 100 mensen aan-
wezig. Het geheel was gesponsord
door winkels en bedrijven uit Sint
Agatha, Cuijk en Oeffelt.

Alle sponsors kan ik niet noemen,
maar m.n. Colt International, Jan
Linders management en de winkel
in Cuijk, Hofmans Wonen en Hof-
mans Tapijten hebben voor grote
prijzen gezorgd, maar ook Edgard
Claes, Jos Sliedregt, Mark Dinnis-
sen en Bernadette Schampers wis-
ten met hun prijs de aanwezigen te
verrassen. Dank!
Door de opbrengst, er moet nog
wat geteld worden maar wij den-
ken zo’n € 1750.-, hebben wij een
steentje bij kunnen dragen aan de
inrichting van onze Multifunctio-
nele Accommodatie.

Zeer succesvolle bingo-
avond bij de Maasklanken

Zittingsavonden:
de zaal ging plat!

Gerry Coenen overhandigde mevr.
Verberkt uit Oeffelt de door haar
gewonnen hoofdprijs.
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Zo’ne goeie hebbe we nog nie ge-
had! Deze lofzang is de artiesten
op de zittingsavonden van de Ule-
wappers heel wat keren door het
enthousiaste publiek toegezongen
geweest.
Liefst 13 optredende artiesten of
groepen, samen 70 personen, en de
Crazy Girls hebben, vaak met mu-
zikale omlijsting door De Durdou-
wers, het in ruime mate  opgeko-
men publiek tot in de kleine uur-
tjes weten te boeien.

De Ulen kunnen terugkijken op
twee  zeer geslaagde avonden met
een grote verscheidenheid aan acts
en, niet onbelangrijk, twee maal
‘volle bak’!
Onder het motto dat 1 plaatje meer
zegt dan 35 woorden ziet u hieron-
der een greep uit de getoonde acts.

Oud ijzer actie!!
Op zaterdag 9 april komt de fanfare
weer bij u langs om oud ijzer op te
halen. Deze vooraankondiging is
vroeg, maar geeft u de gelegenheid
uw oud ijzer bij elkaar te zoeken. Deze  foto’s zijn gemaakt door Tulia


