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Toon Gerrits kwam begin jaren vijftig naar St.Agatha. Daar-
voor woonde hij in Molenhoek waar hij, via familie, in de 
champignonkwekerij terecht kwam. Hij volgde de land-
bouwwinterschool in Cuijk: dus alleen tijdens de winter-
maanden.

SINT AGATHA - In de overige 
tijd werkte hij in de veiling in 
Huissen ( Gld): om vier uur ‘s 
morgens beginnen met het 
selecteren van groente, be-
stemd voor Arnhem.
Eenmaal in St. Agatha (1967) 
begint Toon met het kweken 
van witte champignons. Dat 
gebeurde in de schuur achter 
de woning, de zogenoemde 
cellen waar het donker was.
De mest, nodig voor de groei, 
moest warm zijn en gaan 
broeien ( 60 graden). Er wer-
den geen bestrijdingsmidde-
len gebruikt en de champig-
nons mochten niet 
beschadigd zijn en geen 
beestjes bevatten: nauwkeu-
rig werken dus.
 
Vrijwilligers
Het plukken was een be-

hoorlijke klus maar gelukkig 
hielpen vrijwilligers uit de 
buurt mee.
 
Champignons
Naast champignons verkocht 
men ook aardappels, aard-
beien en kerstdennetjes. De 
cellen doen nu dienst als 
stalling voor campers.

Toon deed dit werk tot 2000 
maar in de jaren tachtig was 
hij ook raadslid van Lijst Ger-
rits ( geen familie ) en daar 
was hij heel druk mee. Het 
kwam vaak voor dat er drie 

vergaderingen op een dag 
plaatsvonden. Hij is 24 jaar 
actief lid geweest maar zelfs 
nu nog bezoekt Toon regel-
matig fractievergaderingen 
want Hij heeft altijd wel vra-
gen.
 
Woningen
Hij is namelijk al jaren pleiter 

voor meer woningen in Sint 
Agatha en vindt het belang-
rijk dat meer jongeren zich 
kunnen vestigen in zijn dorp. 
Tegelijkertijd hoopt hij dat 
ouderen in aangepaste hui-
zen kunnen blijven wonen.
 
Vrijwilligers
Wie denkt dat Toon nu rustig 

aan doet heeft het mis: be-
scheiden vertelt hij, op aan-
dringen van zijn vrouw An-
nie, over zijn vrijwilligerswerk 
in het dorp. Zo sponsort hij 
de korfbalclub Quick met het 
houden van bloemen en ijs-
verkoop en coördineert hij 
collectes. Hij schuwt het 
daarbij niet de bus zelf ter 

hand te nemen!
Voetbalclub VCA (Voetbal 
Club Agath) helpt hij met het 
opknappen van de voetbal-
velden en het jeu-de-boule-
terrein wordt tevens bijge-
houden. Toon zet zich dus 
ook actief in bij de voetbal-
vereniging.
 
Kantine
Alsof dit nog niet genoeg is 
beheert Toon om de twee 
weken de kantine op zondag.
“En vergeet gilde Heilige 
Agatha niet”, vult zijn vrouw 
Annie haar man nogmaals 
aan. Toon is secretaris bij het 
gilde en hij organiseert met 
de leden twee keer per jaar 
het koningsschieten in het 
Cuijkse kerkdorp.
 
Kleinkinderen
Toon en Annie zijn binnen-
kort vijftig jaar getrouwd en 
hopen zolang het kan op die 
mooie plek te blijven wonen 
en te genieten van hun vijf 
kleinkinderen.

Actief in Sint Agatha
door onze redactie

Toon Gerrits aan het woord

TOON ZET ZICH IN 
BIJ VERSCHILLENDE 
VERENIGINGEN IN 
SINT AGATHA

Toon Gerrits in zijn woning in Sint Agatha. (foto: eigen foto)

AxA=A²
VAN VELDEKE

Hij ging weer op weg - met zoals men 
dan zegt: gemengde gevoelens - naar 
de middelbare school. Twaalf was het 
manneke.
Nu niet meer vijf minuten lopen naar 
zijn vertrouwde lagere school, toen 

gedompeld in geborgenheid en nu met 
heimwee, neen, twintig minuten fietsen 

naar een deprimerend 1910-pand: oud, som-
ber, verveloos en vervallen. De verlichting in de lokalen was zo 
minimaal dat kaarslicht heel behulpzaam zou zijn geweest. 
Maar ja, droom en daad en dan wetten in de weg en prakti-
sche bezwaren, u kent dat wel. We schrijven 1956.
De uitslag van het met de gevierde Toetsnaald getrainde toe-
latingsexamen sprak over “goede kansen” en “zeer geschikt”. 
De vreugde daarover was na de eerste schoolweek al schielijk 
verdwenen als de spreekwoordelijke sneeuw voor de warme 
zon. Er restte slechts de Kilte.
Zestien vakken stonden maar liefst op het rooster. Eigenlijk ze-
ventien, want wiskunde was gesplitst in algebra en meetkun-
de, met ieder een eigen pedagogisch-didactisch colporteur. 
Die van algebra zag de klas niet graag komen. Het was na drie 
lessen al mis met dat mannetje: wat klein van stuk, bolle rode 
wangen, een gitzwarte bril op een haviksneus, een kaal hoofd 
met een krans van grijzig haar. De geleerde sprak zowaar ook 
nog zwaar slissend met veel consumptie. Kortom: de klas vond 
hem een gepromoveerde griezel. Zijn naam begon met een A 
en dat had er in zijn onderwijscarrière toe geleid dat hij op het 
educatieve instituut onder de bijnaam “A-kwadraat” door het 
leven ging. De kwalificatie door ouderejaars sardonisch en 
hardop uitgesproken, door eersteklassertjes slechts stiekem 
gedacht of hooguit gefluisterd. Driemaal per week kwam de 
beproeving langs om de kwetsbare pubertjes vanuit de hoge 
wiskundehemel toe te spreken, het huiswerk te controleren, 
alsmede het kalligrafisch niveau waarmee het was opgeschre-
ven. Het bleek een hels karwei om bij een krakkemikkige uit-
leg de verheven leerstof tot in haar diepste wezen te door-
gronden. En op een kwade dag, nadat A² zijn algebraïsch 
braaksel wederom over het lamgeslagen studievolkje had uit-
gestort, verscheen er achterin aarzelend een vingertje: “Mijn-
heer, ik snap het niet.” “Oh! Sssso! Ssssnap jij het niet!”, rea-
geerde de pedagoog, “Nou, dan ga maar in die hoek sssstaan!”

Belastingen 
CUIJK - De belastingservice 
van KBO Cluster Cuijk en 
SWOC is bestemd voor senio-
ren in de gemeente Cuijk die 
de pensioengerechtigde leef-
tijd hebben bereikt. Er wordt 
een onkostenvergoeding ge-
vraagd van maximaal 12 euro 
en een inkomensgrens gehan-
teerd. Voor een alleenstaande 
35.000 euro en voor gehuw-
den/samenwonenden 50.000 
euro per jaar. Voor een aan-
vraag kunt u contact opnemen 
via 0485 574440.

Nieuwe vrijwilliger gezocht 
bij de Telefooncirkel!
In een team van 4 vrijwilligers 
draait u om beurten ‘een 
dienst’ van 4 weken (maandag 
t/m vrijdag). De vrijwilliger 
belt om 09.00 uur de eerste 
deelnemer, die weer doorbelt. 
De laatste deelnemer van de 
cirkel belt de vrijwilliger. Als 
iemand niet opneemt gaat 
een protocol in werking en 
neemt u contact op met de so-
ciaal werker van Sociom. Voor 
meer informatie: 0485-
700500.
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Beweeg mee in De La Salle op 
woensdagmiddag
Regelmatig berichten de me-
dia over voldoende bewe-
gen. Bewegen is goed voor 
onze spieren en gewrichten. 
Maar wist u dat bewegen 
ook invloed heeft op onze 
hersenen en gemoedstoe-
stand? Door in beweging te 
komen wordt er o.a. meer 
zuurstof door het lichaam 
opgenomen en afvalstoffen 
worden afgevoerd, waardoor 
we ons prettiger voelen en 
meer energie krijgen.

CUIJK - Iedere woensdagmid-
dag zijn er beweeglessen voor 
senioren in de centrale hal, 
het Atrium, van het gebouw 
De La Salle aan de Graaf Her-
manstraat 49 in Cuijk. Om 
13.30 uur start de loopgroep 
met een warming up, waarna 
er een serie oefeningen volgt 
die erop gericht is kracht en 
lenigheid te behouden of te 
verbeteren. De les eindigt met 
een spelvorm, bijv.: twee deel-
nemers houden een net op en 
moeten daarmee een bal op-
vangen. We sluiten af met een 
buiging en een armzwaai.
 
Bent u minder goed ter been, 
dan kunt u om 14.30 uur te-
recht bij de zitgroep. Deze les, 
die drie kwartier duurt, vindt 
grotendeels zittend op de 
stoel plaats.
De zitgymlessen zijn geschikt 
voor senioren die slecht ter 
been zijn en beperkte moge-
lijkheden hebben, maar ook 
voor deelnemers die beperkt 

zijn in hun bewegingen door, 
tijdelijke, blessures. De oefe-
ningen worden aangepast aan 
het individu en zijn praktisch 
zodat ze ook thuis herhaald 
kunnen worden voor degene 
die extra willen oefenen. 
Sportkleding is niet noodzake-
lijk.
 
Deelnemers
Enkele deelnemers: “Het is 
vooral gezellig. Je zit vaak al-
leen thuis, je kunt niet goed 
lopen en dan ga je er ook niet 
even uit. Verder is het goed 
om dat, wat je nog kunt, in 
goede conditie te houden. Tij-
dens de gymles zit je op een 
stoel, maar je armen en benen 
en rug zijn flink in beweging. 
Er worden ook balspellen ge-
daan. Eveneens worden de 
hersenen getraind, bijv.: je 
gooit een bal naar een ander, 
maar je moet eerst zijn of haar 

naam noemen. De les is zó 
voorbij. En dan drinken we sa-
men koffie of thee met een 
koekje en kletsen we wat. Het 
was dan weer een goed beste-
de middag. Van de gym maar 
ook van anderen ontmoeten, 
knap je reuze op.”
 
Wilt u met plezier meer bewe-
gen, kom dan op woensdag-
middag langs en doe met ons 
mee. Hierdoor ervaart u wat 
het bewegen voor u kan bete-
kenen. Inlichtingen bij docent 
Paula de Visser, van maandag 
t/m donderdag op tel. nr. 06 - 
400 64 724.
 
Aanmelden via SWOC. De kos-
ten zijn € 14 per kwartaal. De 
SWOC heeft meerdere activi-
teiten op het gebied van be-
wegen en gezelligheid. Voor 
meer informatie: SWOC, tel. 
0485 - 574440.

(eigen foto)


