
Jaargang 8, nummer 9 NOVEMBER 2001

In dit nummer o.a.

Van de dorpsraad

Boerenbruidspaar

V.C.A. aktie

Biljartkampioenen

Cryptogram

Nieuws van de
Dorpsraad

Op 1 januari 2002 komt de euro en
verdwijnen de meeste Europese
valuta. Niet iedereen maakt zijn
oude munten op. Daarom wordt op
i n i t i a t i e f  v a n  S t i c h t i n g
Collectenplan de Nationale
Eurocollecte georganiseerd; een
éénmalige nationale huis-aan-huis
inzamelingsactie van 14 tot en met
26 januari 2002 om het dan
resterende oude Nederlandse en
buitenlandse geld bij de mensen
thuis op te halen. Via NOC*NSF
krijgt VCA exclusief de kans om
voorafgaand aan de landelijke
collecte zelf geld in te zamelen
voor de eigen clubkas.

Hoe werkt de actie?
Natuurlijk heeft u nog ergens een
potje staan met buitenlands geld.
Vanaf 1 januari 2002 is uw
buitenlandse geld echter niets
meer waard. En toch kunt u
hieraan nog geld verdienen; voor
de club VCA welteverstaan! En
voor het goede doel in Nederland!
Vanaf december 2001 tot en met
7 januari 2002 kunt u uw geld (en
dat van familie, vrienden, buren
etcetera) inleveren bij VCA.
Buitenlandse munten én biljetten.

STEUN VOETBALCLUB VCA
ÉN HET GOEDE DOEL:

Doe mee aan de euro-wisselactie

V a n  a l l e i n g e l e v e r d e
buitenlandse valuta ontvangt
de club maar liefst vijftig
procent in euro’s. De overige
vijftig procent zijn bestemd voor
goede doelen in Nederland, zoals
onder andere de Nederlandse
Brandwonden Stichting, de
Nederlandse Kankerbestrijding/
KWF en de Nederlandse
Hartstichting.

Wat moet u doen?
Heel weinig! Reserveer nu alvast
uw bui tenlandse  valu ta .
Uiteraard zijn alle schenkingen
van resterend oud Nederlands
geld ook welkom.
In de eerste week van januari
2002 worden deze valuta door de
jeugdleden van VCA bij u aan
huis opgehaald.
Daarnaast is er altijd de
mogelijkheid om deze in te
leveren in de kantine van VCA.
VCA bedankt u alvast voor uw
deelname!

Cryptogram
Het gezochte woord van 8 letters
uit ons vorige cryptogram is:
Spoorweg. De oplossing kregen
wij als eerste binnen van Gaston
Ledoux.
Ook deze maand leggen wij u
weer een cryptische vraag voor:

Na veel gestamp op 11-2
komt het wel zo ver...

Het gevraagde woord bestaat uit
10 letters.

Schrijf of mail uw oplossing.

Op 28 december heeft de
Dorpsraad bezoek gehad van
enkele mensen van het C.D.A.
uit Cuijk. Het was de bedoelling
van deze partij op deze avond
ons hun standpunt kenbaar te
maken voor wat betreft
woningbouw in het algemeen en
die voor kleine kernen in het
bijzonder. Het was interessant de
diverse ideeen aan elkaar te
toetsen.
O p  1 7  j a n u a r i  k o m e n
Burgemeester en Wethouders
van Cuijk op uitnodiging van de
Dorpsraad naar St. Agatha. Wij
zorgen er voor dat u in december
een formulier thuis krijgt waarop
u uw vragen en/of opmerkingen
voor deze avond kenbaar kunt
maken. Denk daar al vast over na
en vul het in. Het is Uw vraag!
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Dat Allard en Elly Kooymans-
Burgers van de Ulewappers uit St.
Agatha af waren toen zij
verhuisden naar de Graaf
Hermanstraat in Cuijk was een
echte misvatting, want in het
d i eps t e  geh e i m  z i jn  d e
Ulewappers  het paar Kooymans
blijven volgen naar hun nieuwe
stek. Een reden te meer voor de
persagent om meer te weten te
komen van de beweeg-redenen
die onze karnavalsvereniging er
toe dreven het  boerenbruidspaar
voor het seizoen 2002 van buiten
de grenzen van St. Agatha te
kiezen. Volgens de boerencom-
missie was het van meet af aan
duidelijk dat Allard en Elly, die
vele jaren in ons dorpje vertoefd
hebben, ruimschoots  hun sporen
verdiend hebben binnen het
verenigingsleven van St. Aagte.
En nog steeds zijn zij aktief.
Volgens de commissie leefde bij
het paar de gedachte dat de St.
Aagtenaren hen al langzaam aan
het   vergeten waren. Maar, zo
blijkt wel, schijn bedriegt.Tijdens
de druk bezette openingsavond
van het nieuwe carnavalsseizoen
van de Ulen werd er eerst afscheid
genomen van de ‘oude’ dansgarde
Fresh en hun begeleiding Odette
(dochter van Allard en Elly) en
Lisette (levenspartner van Vorst
Marco). De dames werden in de
bloemetjes gezet en daarnaast
kregen zij een placemat  met
daarop een fotocollage van de
dansgarde aangeboden. Daarna
was het de beurt aan den Ursten
Boer Bart die, met een waterval
aan anekdotes, een einde maakte
aan de on-echt verbinding van het
oude boerenpaar Egbert en Greet

Voor de dertiende keer
organiseerde de Biljart-club
Beatrix het Biljartkampioenschap
van St. Agatha. De strijd werd
gestreden op het groene laken
van Café Lombok. Liefst vijf
dames en vijfendertig heren
vertoonden er hun vaardigheden
met bal en keu in twee klasse’s.
Na vele spannende en plezierige
avonden staat de volgende uitslag
op het bord:

Klasse A
1. Dirk-Jan Bouma, Kampioen
2. Allard Kooymans
3. Dick Bouma
4. Jan van Es

Klasse B
1. Piet Giezen, Kampioen
2. Frans Burgers
3. Jan Roelofs
4. Gerrit Graat

Het hoogste gemiddelde in klasse
A werd gemaakt door Maria
keijzers met 0.96.
De hoogste serie kwam hier op
naam van Allard Kooymans met
8 carambols.
In klasse B scoorde met 2.39
Frans Burgers het hoogste
gemiddelde terwijl Peter van
Keijsteren en Piet Wijnen met
elk 15 de hoogste serie

maakten.Ook dit jaar weer
werden alle prijzen voor deze
kampioen-
schappen geschonken  door de

Biljartkampioenen
van St. Agatha

Boerenpaar Kooymans-Burgers uit Kuuk
blijven St. Aagte trouw

welke een jaar geduurd had.
Als blijk van waardering
kregen Egbert en Greet een
‘Weekend” (nummer 43)
aangeboden namens de
commissie. Als persagent ben
je dan nieuwsgierig waarvan
dat dan allemaal betaald moet
worden. De inhoud van de
envelope wees naar een ander
soort weekend dan we konden
vermoeden. De kosten bleken
zo om en nabij de f 4,50 te
liggen per weekend exemplaar.
Prins Hans en Princes Marion
installeerden onder luid gejuich
en met muzikale begeleiding
van de Durdouwers de nieuwe
dansgarde die er alles aan wil
doen om straks met een
spetterende show voor de dag te
komen. Al met al, de
Ulewappers kunnen met
vertrouwen uitzien naar een
prachtig carnaval want ook aan
Allard en Elly zal het niet
liggen. Zij bereiden zich voor
op de carnavalsmaandag
waarop zij in de on-echt
verbonden worden en het feest
in de feesttent een aanvang kan
nemen. Wilt u er bij zijn? Dat
kan. In januari start de verkoop
van de  boerenbruiloft-kaarten.

Persagent JvL
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