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1 Oktober 1904, een gedenkwaardi-
ge dag, begint het echtpaar Piet
Maassen / Maria Ebben een bakke-
rij, winkel én café in, jawel, een S
bocht in Sint Agatha. Het begin van
een lange traditie.
In 1936 neemt hun dochter Barbara
de zaak over van haar ouders en
trouwt met Bert Wijnen. Barbara
wordt moeder van Egbert, een man-
neke dat zal uitgroeien tot een hele
Kèl! Gedrieën, Barbara’s zus “tante
Miet’ staat dan voortaan ook met
raad en daad paraat, worden de drie
zaken onder 1 dak gerund.
Tot 1962, dan wordt er een nieuw
cafégedeelte aangebouwd en draait
het café, los van de winkels, verder.

In 1978 neemt zoon Egbert, die
naast zijn werk als drukker alle be-
nodigde horecapapieren gehaald
heeft, het café over van zijn moeder.
Hij blijft nog een tijd in Venray in
de drukkerij en gaat een jaar later
ook nog ’ns De S-Bocht flink ver-
groten. Na het plaatsen van een ser-
re in 2000 zien wij De S-Bocht in
zijn huidige vorm.
Onlangs, op 16 juni, is met een
mooi en goed bezocht feest gevierd
dat drie generaties in de familie het
café al 108 jaar bestierd hebben,
waarvan 50 jaar op deze locatie.

Op de vraag wat het volgende jubi-
leum zal zijn zegt Egbert: “ik vind
het hier zo fijn, ik wil en kan mijn
klanten en contacten niet missen en
dus ga ik door. Lees verder Pag 2 kol 3

mars naar het Gildehuis de gebrui-
kelijke versierselen omgehangen.
Daar werd hij nog eens hartelijk
ontvangen met bloemen en met
kussen overladen door een aantal
enthosiaste gildezusters.

Maandag 4 juni was het weer zover:
het gilde St. Agatha verzamelde
zich na de dienst in de kerk bij het
Gildehuis de S-Bocht om het jaar-
lijkse ritueel af te werken. Al meer
dan zeshonderd jaar marcheert men
dan naar de schutterspaal om de
vogel neer te halen en zo de nieuwe
Koning aan te wijzen.

Ditmaal voorgegaan door Lucas
Goossens en Patrick Gijsbers, twee
enthousiaste jonge trommelaars,
kwam men in de Kuilen voor het
eerste schot dat traditiegetrouw ge-
lost wordt door de pastor. Daarna
was het de beurt aan de negentien
schutters.

Donker
Het zou geen gemakkelijk karwei
worden. Sterker nog de avond was
te kort en te donker. Steeds minder
was er van de vogel te zien. Ook het
bijschijnen met zaklampen mocht
niet baten. Ietwat teleurgesteld ging
men naar het Gildehuis. Daar werd
besloten om de volgende dag het
karwei te klaren.

Leve de nieuwe Koning
Woensdagavond werd de dag van
Jan. Na liefst 305 schoten, een
hoogtepunt in de geschiedenis van
het Gilde, was het Jan Gosens, die
het verlossende schot loste.
Tevreden lachend nam hij de felici-
taties in ontvangst en kreeg bij de

De S-Bocht, al 108 jaar
‘n echt dorpscafé

Nieuwe Gildekoning

Het is in De Dorpskrant van juni
2011 dat u leest dat de bouw aan
het Harry Kepserplein nu echt van
start gegaan is en het bewijs is er
bij te zien, de betonvlechters zijn
druk doende met het fundament.
Na een jaar van noeste arbeid door
Aannemingsbedrijf Hofmans Wo-
nen B.V. en vele anderen is het nu
zover, de eerste zeven woningen
in de nieuwe wijk zijn klaar voor
bewoning.

Erik van den Elzen, directeur van
bovenvernoemd bedrijf, overhan-
digde op 21 en 22 juni persoonlijk
de sleutels aan de toekomstige
bewoners van vier van de zeven
woningen. Twee kopers ontvangen
de sleutel op 6 juli terwijl er nog
één huis is nog te koop is.

Roy Heijsterman en Vivianne van
Dijk ontvingen als eerste de sleutel
en waren hier duidelijk blij mee!

Voor de 2e keer, Koning Jan!

Zou ’t nu lukken??

Leven in nieuwe buurt
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Het tuinteam van het klooster St.
Agatha kan wat extra handen ge-
bruiken. Welke vrijwillig(st)er kan
ons de woensdagen komen helpen?
Het gaat om uiteenlopende werk-
zaamheden zoals schoffelen, snoei-
en, maaien en zaaien. Interesse of
wilt u nog nadere informatie?
Neem dan contact op met Agnes
Hoefakker, coördinator vrijwilli-
gerswerk bij het Erfgoedcentrum:
a.hoefakker@erfgoedkloosterleven.
nl, tel. 0485.311007

Vrijwillig(st)ers gezocht!!

Het verleden verdwijnt uit ons
oog, de toekomst staat open.

Begin juli wordt Veldzicht, VCA
clubhuis en kantine, gesloopt.

Het begin was er al mee gemaakt
middels een veiling van vanalles
wat los en vast zat, veel spulletjes
hebben zich over het dorp ver-
spreid. De serre staat in onderde-
len nog te wachten op een koper.
Het was er mooi maar niet meer
van deze tijd, het is goed zo.

Wat wij terug krijgen is de toe-
komst, een ultramodern en multi-
functioneel gebouw, De Agaat.

Op 2de Pinksterdag organi-
seert Schutterij Oranje Agatha jaar-
lijks een familiedag om dorpsbewo-
ners en iedereen van binnen en bui-
ten Sint Agatha kennis te laten ma-
ken met de Schutterij.
Door de geweldige organisatie en de
hulp van velen uit de vereniging is
het ook dit jaar weer een prachtige
middag geworden. Je kon individu-
eel mee doen, als groep van 4 perso-
nen én je kon ook nog als “Korps”
meedingen naar de beker.

De korpsbeker werd gewonnen door
(van links naar rechts) Karel van
Elst, Noud van Elst, Fermien van
Elst en Jos Geurts. Met de in totaal
twaalf door hen behaalde punten
waren zij niet te verslaan!
Vriendelijke groeten, Riet Geurts

De dames van de korfbalclub Quick-Up Recreanten 1 zijn afgelopen
woensdag kampioen geworden. Zij speelden hun laatste wedstrijd tegen
NAS uit Beuningen en deze wedstrijd hebben zij gewonnen. De dames pro-
moveren nu naar de A Klasse.
Het is een leuke teamsport met veel plezier en dat laatste is voor ons nog
wel het belangrijkste. We zijn nog op zoek naar nieuwe leden in de leeftijd
vanaf 3 t/m 65 jaar.
Op 31 augustus wordt
ons nieuwe multifunctio-
nele gebouw “De Agaat”
geopend. We horen nu al
geluiden hoe mooi het er
allemaal uit ziet.
Wij houden daar de vol-
gende dag, zaterdag 1
september, een demon-
stratiedag om jou te laten
zien hoe leuk onze korf-
bal sport is.
Heb je nu al interesse bel
dan naar 0485 314133 of
0485 316437 of mail ons op quickup.sintagatha@knkv.nl. ,wie weet sta jij
volgend seizoen als kampioen in deze krant.  Bestuur Quick-Up.

Korfbalclub Quick-Up Recreanten 1 kampioen!

Wie van u zou VCA een handje wil-
len helpen en daar ook nog een te-
gemoetkoming voor krijgen ook?
Om “de mannen” niet alleen in pui-
ke conditie maar ook goed verzorgd
het veld te laten betreden, moet re-
gelmatig, zeg maar wekelijks, hun
tenue gewassen worden.

De vereniging denkt aan het wassen
op maandag of dinsdag en laat spe-
ciaal hiervoor een wasmachine en
droger installeren in een daarvoor
ingerichte ruimte in de MFA.
Het kan voorkomen dat er, bijvoor-
beeld door bekerwedstrijden of door
de KNVB verzette wedstrijden,
eens tussendoor gewassen moet
worden, maar dat zal altijd in geza-
menlijk overleg gaan.

Bent u of ben jij degene die er,
eventueel samen met een ander,
voor wil zorgen dat onze jongens er
elke wedstrijd weer representatief
op staan?  Laat dit dan even weten
via de mail op tjilisen@home.nl.

Helpend (was)handje Nostalgie en toekomst Samen met al zoveel jaren mijn vas-
te kracht Loes Keijzers zie ik het
echt wel zitten. Ik heb vertrouwen
in de toekomst, ook naast de MFA”.

Familiedag
Oranje Agatha

Het café achter het witte gordijntje rechts
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