
Jaargang 9, nummer 6 juni / juli  2002

ARNOLD
EREBURGER

Op 23 mei 2002 ontving Arnold
v.d. Wollenberg de Erepenning
van Cuijk. Hij ligt nog op het
blauwe fluweel in het doosje,
met het opschrift, dat verwijst
naar de verdiensten en de inzet
van Arnold voor de gemeen-
schap. Op de vraag of hij zijn
werk als wethouder al mist, zegt
hij heel eerlijk: "Nee, op dit mo-
ment in het geheel niet. Dat kan
wel komen wanneer dadelijk na
de zomer alles weer op volle toe-
ren draait en er dingen gebeuren,
waarvan ik denk: had dat nou
niet anders gemoeten? Van de
andere kant heb ik genoeg te
doen: bijvoorbeeld mijn werk in
mijn eigen bedrijf dat ik met een
partner heb opgericht. Maar ook
genoeg werk hier dichtbij. Met
terechte trots laat hij zijn immen-
se tuin zien, die hij en Els, naar
Engels model, hebben ingericht:
grote groepen van planten en
struiken, her en der fraaie beel-
den, gras en paden en niet te ver-
geten: overal dieren. Ganzen,
bokken, geiten, schapen, kippen,
honden, noem maar op. "Ja",
voegt Els eraan toe," aan die tuin
en ‘t ‘vee’ hebben we veel werk.
Maar het is leuk werk; ik heb
altijd al boerin willen worden."

Als op ‘n vrijdag in de zomer
op de groene driehoek in de
Kuilen door VCA met tentstok-
ken en zeil wordt gesleept, dan
is het weer zo ver: het jaarlijkse
Dorpsfeest staat weer op de
agenda. Met iedere keer weer
veel belangstelling van de dor-
pelingen, die zo vanaf 2100 uur
langzaam het kampement betre-
den en hun plekje zoeken aan
een tafel of aan een of andere
geïmproviseerde bar. Goed ge-
organiseerd, met vlotte bedie-
ning, heerlijke drankjes en hap-
jes en altijd weer een verras-
sing. Dit keer was het een goo-
chelaar uit Groesbeek, die ons
versteld deed staan met zijn
vele trucs. Zelfs al stond je er
met je neus bovenop en bekeek
je argwanend naar zijn handen
en hemdsmouwen, dan nog was
dat balletje of die kaart verdwe-
nen. Een goede keuze, waaraan
menig een veel plezier heeft
beleefd. Maar ook de muziek
mocht er zijn. Kortom het was
als vanouds een gezellige hap-
pening, met in de wetenschap
dat de kleintjes uit het dorp en-
kele tientallen kilometers ver-
derop stil en zoetjes liggen te
slapen in hun speciale tenten-
kamp.

DORPSFEEST
DRUK BEZOCHT

Oproep
Omdat Isabelle Janssen stopt
als leiding van de dansgarde
van St Agatha ben ik met spoed
op zoek naar iemand, die sa-
men met de meiden en mij ko-
mend seizoen een wervelende
show op wil zetten. Het liefst
zoek ik iemand die zelf dansma-
rietje is geweest, want die erva-
ring mis ik. Eind augustus
wordt gestart met de trainingen
die op vrijdagavond van 19.00
uur tot 20.00 uur zijn.Wil dege-
ne die interesse heeft zich
graag binnen 2 weken bij mij
melden. Ik ben bereikbaar op
de Hofsestraat 1 en tel:311006.
Groeten, Femke Cieremans

Redactie van de Dorpskrant:
Willem Cranen en Theo Visser

Adres: Kuilen 6 en 4
Telefoon: 314671 en 314583

E-mail;willem-cranen@wxs.nl
theodorus.visser@planet.nl

Club kampweek
Dit jaar zijn we al weer voor de
41e keer op kamp geweest. Met
36 kinderen waren wij op het
kampterrein “Op de paal” in
Bergen (L). Ook dit jaar is alles
weer prima verlopen  en hebben
wij erg veel plezier gehad met
allerlei spellen. Landverovertje
deed het goed, maar het
trollenspel was toch de topper.
Gelukkig hebben we ook mooi
weer gehad op een regenachtige
woensdag na. Niet alleen voor
de jeugd, maar ook voor de
leiding is zo’n weekje erg
plezierig en ‘n dankbare
bezigheid. Wij hopen er
volgend jaar dan ook weer bij
te zijn en als we de kinderen
moeten geloven wordt het ook
dan weer gezellig druk. Jeugd
en jongerenwerk ‘t Staagje
dankt iedereen voor zijn of haar
bijdrage aan dit geweldig kamp.
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Op de jaarlijkse schuttersdag
trokken de gildebroeders weer
naar de Kuilen, naar de schuts-
boom, om daar de vogel van zijn
troon te schieten. Het zag er
zoals ieder jaar heel stoer uit,
met trommelaars, met rode sjer-
pen en groene petten en met
voorop Gildekoning Gerrie
Coenen. Hij als topschutter
beladen met  de blinkende schil-
den van alle vorige schutters.
Aangekomen bij de schutspaal,
tussen het veelkoppige publiek,
werd hij van zijn kleed ontdaan
en sloot zich aan bij de rij
rivalen. Ieder had zich op zijn
eigen manier voorbereid op de
wedstrijd. Met een gespeelde
nonchalance in het begin, waar
nog geen enkele kans op succes
aanwezig is, maar steeds fana-
tieker naarmate de tijd vorderde
en de vogel zijn veren met
stukjes en beetjes verloor. En
inderdaad: de tijd vorderde en
vorderde… De vogel bleef hals-
starrig op zijn plek, ook toen de
zon langzaam achter de horizon
verdween. Steeds moeilijker
hadden de schutters het. Ergens
hoog, in het halfduister, op de
juiste plaats onder de veren
schieten was zelfs de beste
schutters van het gezelschap te
veel. De voorzitter van het Gilde
nam een wijs besluit: 'We
stoppen en gaan morgenavond
om zeven uur verder." De
broeders marcheerden enigszins

Het cryptogram
In de vorige dorpskrant
schreven wij over de nieuwe
Gilde koning. Op de vraag
“wat deed de keukenmeid daar
naast de koning?” wilde wij
dan ook horen dat zij gilde. U
weet wel, die gillende
keukenmeid. Wij kregen het
juiste antwoord binnen van :
1. Kittie Ledoux om  19.36 uur
en vervolgens van Annette
Verhoeven, Jeroen Toonen en
Marieke Caspers. De nieuwe
cryptische omschrijving luidt:
“Per definitie geen
crimineel”
De oplossing bestaat uit een
woord van 9 letters.

o n t g o o c h e l d  n a a r  h u n
Gildehuis, waar het goudgele
bier vertroosting bracht. De
volgende dag, op dinsdag   28
mei, traden ze weer aan. Niet
allen, maar de meeste broeders
hadden hun agenda kunnen
vrijmaken. En ook toen ging
het nog niet zo vlot als menig-
een 's nachts had gedroomd.
Uiteindelijk na in totaal 331
schoten,was het Egbert Wijnen
die de verlossing bracht. Trots
kon hij het kleed met de
schilden om zijn schouders
hangen en met zijn laatste
treffer en zijn titel als
Gildekoning, kan ons dorp zich
weer een jaar lang veilig weten.

Van de Dorpsraad
Van verschillende inwoners uit
ons dorp zijn bij de Dorpsraad
(gebundelde) klachten binnen-
gekomen over de overlast van
lindenbomen langs de wegen in
het centrum.  Hierbij moet je
denken aan in de lente afvallende
bloessem, in de herfst afvallend
blad en tussendoor  een zwart
kleverig spul  wat alles vervuild
en moeilijk te verwijderen is van
alles waarop het valt. Met de
Dorpsraad is afgesproken dat 29
augustus gezamelijk naar
mogelijke oplossingen voor dit
probleem gekeken wordt
waarmee de Gemeente benadert
kan worden.

Egbert:

Gildekoning
2002

The day after the night before

Henk Goossens
Koning Oranje Agatha

2002
Op 5 mei heeft het jaarlijkse Ko-
ning-schieten weer plaatsgevon-
den bij  Schutterij Oranje Agaha.
Op dit jaarlijks terugkerend eve-
nement  kruisen de leden van de
schutterij  officieel de geweren
met elkander  om te zien wie de
sterkste is van de club. Hij of zij
mag zich dan  koning noemen
van Schutterij Oranje Agatha,  en
dan tevens ook bij uitwedstrijden
voor de koningstitel uitkomen.
Na een spannende strijd behaalde
Henk  Goossens de felbegeerde
titel. Hij wist met 18 keer raak
schieten  iedereen te verslaan.
Met 17 rake schoten bracht M.
Dijkstra het tot onderkoning  ge-
volgd door H. v.  Elst .
Als vierde eindigde C. Remmers
gevolgd door A. Coppus. In het
108 jarig bestaan van de club
heeft Henk  al  6 keer eerder  de
Koningstitel veroverd namelijk
in de jaren: 1981, -87, -89, -91,
-92  en 1994. Het feest werd op
een passende en toch uitbundige
wijze gevierd in het schuttershuis
Café Lombok.


