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Carnavalsdinsdag is traditioneel de
dag van de Champion Regio Op-
tocht Carnevale. 30 wagens en een
tiental groepen, paren en solisten
maakten er een ‘kop-staart’ optocht
van. Met wat passen en meten was
het rondje weer vol en zo trok het ‘n
aantal keren over het parcours. Er
viel voor het in groten getale uit de
hele regio opgekomen publiek heel
wat te genieten van de originele
ideeën, de verzorgde kleding en
schitterende wagens. De jury zal het
moeilijk gehad hebben, maar koos
uiteindelijk de wagen  Lord of The
Rings uit Beugen als winnaar. Ook
de bijzonder kleurrijke Narrenwa-
gen  met zo’n 37 narren uit St. Aga-
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Bezorging Roy van de Broek

tha oogstte heel wat bewondering.
Alle deelnemers en het publiek
stortten zich na afloop van de ron-
de in het gigantisch feest wat in de
tent los barstte. Het blijft altijd
weer een grandioos sluitstuk van
het driedaagse feest en verwacht
mag dan ook worden dat de kwali-
teit van dit jaar borg staat voor een
grote en druk bezochte optocht in
het jubileum jaar 2005.

De bruidsstoet arriveerde ietwat
verlaat op de plek waar de onecht-
plechtigheid zou plaatsvinden, maar
de reden  was legitiem. Het
bruidspaar in spe kreeg namelijk ten
huize  van de bruid  twee
hangbuikzwijntjes aangeboden en
die neem je toch niet mee naar ’n

bruiloft. Maar bij’t
staagje aangekomen,
dreigde er toch nog wat
mis te gaan. Nadat een
van de getuigen (naam
bij redactie bekend) een
volledig eerherstel had
ontvangen (praten we
niet over) stond niets een
groots feest meer in de
weg. Het bruidspaar Wil
en Monique en hun
gasten laafden zich aan
de vele sketches, liedjes,

drankjes en niet te vergeten de
boeremoes. Onze eigen hofkapel De
Durdouwers  en  de  immer
aanwezige  Novio Bus Band zorg-
den ervoor dat ook   regelmatig de
beentjes van de vloer gingen.. Den
urste boer Bart (Al Capone) Prinsen
kan met het kersverse bruidspaar
terugkijken op een geslaagd feest.

GESLAAGDE CARNAVALSDAGEN

REGIO-
OPTOCHT
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WAARD
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Creatieve avonden
Dinsdag 16 maart en woensdag 17
maart organiseert KVO Kring Cuijk
de culturele dagen van Wanroy in
Wanroy, aanvang 20.00 uur. Ons
rayon, Katwijk, Vianen, Escharen
en St. Agatha verzorgen beide avon-
den een avondvullend programma.
U kunt voor deze avonden t/m 3
maart kaartjes bestellen, kosten
€5,00 p.p. bij Ans Cuppen
tel:320485 en Isabel Gosens tel:
317119

“De moeite waard”
De KVO nodigt vrouwen uit die
belangstelling hebben voor een be-
stuursfunctie binnen de vereniging.
Een vereniging die de contacten
onderling wil verstevigen, open
staat voor en mee wil denken over
de ontwikkelingen binnen ons dorp.
Maatschappelijke belangen op regi-
onaal en landelijk niveau wil onder-
steunen, gezamenlijk met een net-
werk van KVO verenigingen. Een
vereniging die creatieve activiteiten
organiseert of mensen uitnodigt
voor een lezing / thema waar uw
interesse naar uit gaat. Bent u diege-
ne die ons bestuur en vereniging wil
ondersteunen, neem dan contact met
ons op  via tel nr 320485 of 317119

WANT:
‘De KVO St. Agatha is de

moeite waard!’

Op 7 februari kwam een einde aan
het biljarttoernooi 20 beurten van
rood, dat door biljartvereniging S-
Bocht voor de 24e keer werd geor-
ganiseerd. Ronald Giesbers mocht
zich de uiteindelijke winnaar noe-
men. In de eerste ronde waren er
prijzen te verdienen (bierflessen),
beschikbaar gesteld door café-
eigenaar E. Wijnen. Ook de hoog-
ste serie en de hoogste partij in de
poules werden beloond. Liefst 186
deelnemers streden in drie poules
om de prijzen.
A.poule gem. 1,8 - 3,00
1. Henk Verriet, Cuijk
2. Gerrit Verbroeken, Beugen
3. Jan Scheers, Cuijk

B. poule gem. 1,00 - 1,80
1. Harry Cuppen, St. Agatha
2. Wim van Zon, Cuijk
3. Piere v Dijk, Haps

C. poule gem. 0,1 - 1,00
1. Ronald Giesbers,Vianen
2. Armand Zeelen, Haps
3. Eric Broekmans, St  Agatha

In de laatste partijen kwamen de
poule-winnaars tegen elkaar uit
waarbij Ronald Giebers als alge-
meen winnaar uit de bus kwam.
Als beloning ontving hij uit han-
den van secretaris G. Graat en
voorzitter J. Elders de Kel-trofee
(beschikbaar gesteld door café
eigenaar E. Wijnen). In de slot-
speech van voorzitter Elders wer-
den de deelnemers aan het toer-
nooi, de sponsor, Egbert en Loes
alsmede de leden van de biljartver-
eniging bedankt voor hun sportie-
ve inzet  en medewerking aan het
geslaagde toernooi van rood.

Dansmanifestatie Ouderen
Land Van Cuijk

Berichten van de KVO

Cryptogram
Ditmaal geen goede oplossingen!
De opgave luidde:

‘Daar helpt kappen echt niet…’

Het antwoord bestaat uit een woord
van zes letters.

Namelijk: ‘Linden’

De grote volksdansmanifestatie
voor ouderen -inmiddels voor het
26e jaar georganiseerd- zal dit jaar
op zondag 14 maart plaats vinden.
Ditmaal is de plaats van handeling
in Sporthal het Hoogkoor in
Boxmeer. Deze hal is vanwege zijn
omvang bijzonder geschikt voor de
massale deelname en publieke
belangstelling.
De officiële opening zal om 13.30
uur geschieden door burgemeester
K. van Soest van de gemeente
Boxmeer waarna een lange reeks
van optredens zal plaatsvinden tot
ongeveer de klok van half vijf. Er
zal worden deelgenomen door een
15-tal ouderen-dansgroepen uit het
Land van Cuijk. Dit zijn groepen
die wekelijks bijeenkomsten houden
om deze dansen te oefenen Dit
betekent dat op deze middag zo
ongeveer 300 ouderen actief zullen
zijn in de Boxmeerse sporthal.. De
dansen , die vaak eeuwen oud zijn,
zijn afkomstig uit vele verschillende
landen. Ze worden uitgevoerd door
mensen in de leeftijd variërend van
55 tot 90 jaar.
Het volksdansen is voor velen een
leuke, ontspannen onderbreking van
h e t  we ke l i j ks  r i t me .  He t
volksdansen is, naast een nuttige
lichamelijke inspanning, gericht op
ontmoeten en contacten leggen, op
het bevorderen van zelfstandigheid
en initiatief  van ouderen. Kortom,
niet zelden maakt het volksdansen
het leven  van een oudere een stuk
prettiger.
De toegang voor deze manifestatie
is gratis. In de sporthal zijn tribunes
voor het publiek.

TWINTIG OVER ROOD

Rectificatie
In de krant van december 2003
hebben wij vermeld dat er een
nieuwe jeu-de- boules baan is
aangelegd door de KVO.
Deze eer komt echter  de KBO toe!

OUD IJZER OP
27 MAART

De fanfare H. Agatha gaat weer
de deuren langs om oud ijzer op
te halen. Op zaterdag 27 maart.
Heeft u oud ijzer, zet het dan aan
de straat en dien het goede doel.


