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Het canavalsseizoen  wordt
weer geopend.
Evenals vorig jaar zal dit ge-
beuren middels de mini-
kroegentocht welke zal plaats-
vinden op 10 november a.s.
De vertrekplaats is café de S-
bocht waar alle Ulewappers en
Ulewapperinen zich om 20.30
verzamelen om vervolgens naar
partyhoeve “Lombok” te ver-
trekken.
De rest van het programma van
deze avond zal middels een
aparte brief van de carnavals-
vereniging  aan alle inwoners
van ons dorp worden bekend
gemaakt.
Tijdens deze mini-kroegentocht
zal afscheid worden genomen
van onze “oude” dansgarde
Fresh en begeleidsters. Ook zal
afscheid genomen worden van
het boerenpaar Greet en Egbert
en het nieuwe paar zal worden
bekend gemaakt.

Dit alles
onder be-
ge le id i n g
van prins,
p r i n s e s ,
vorst, raad
van elf en
hofkapel.
Na deze

avond gaan wij ons voorberei-
den op het prinsenbal welke zal
worden gehouden op zaterdag
12 januari 2002.
De rest van het programma van
de c.v. de Ulewappers en data
zullen wij in de volgende editie
vermelden.

Laarzenpad
Wellicht kom je zo een, twee,
drie niet op het idee, maar het
loont ook in de herfst en winter
beslist de moeite het laarzenpad
eens te wandelen.
Beginnend aan de Veerweg net
over de dijk waar het routebord
staat volgt u de paaltjes met
‘witte muts’ richting Maas. Na
zo’n 150 mtr gaat u rechts het
pad op en vandaar af gaat het
echt tussen de akkers en door de
weiden. Voor vee hoeft u dan
niet bang meer te zijn want dat
is alweer naar binnen.
Overigens zijn die al zo aan

wandelaars gewend dat zij u,
wanneer ze er staan, ook met
rus t  l a t en .   Bi j  a l l e
(prikkeldraad) hekken zijn
keurige overstapjes gemaakt
zodat u  makkelijk en veilig in
de volgende wei kunt komen. U
blijft simpel de witte paaltjes
volgen (die in deze richting
lopend altijd rechts staan) en
komt uiteindelijk over de dijk
aan de ‘Rijtjes’ en achter het
klooster langs na ‘n uurtje weer
terug bij het startpunt. Het is
zeker in deze seizoenen aan te
bevelen om laarzen te dragen.
Wil u eens wandelen langs de
Maas richting Veerhuis, er is
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De Ulen goan wer vliegen!!!

Nieuwe bomen
Vorige herfst zijn er aan de
Kuilen enkele bomen gerooid.
De Gemeente beloofde dat er
weer nieuwe geplant zouden
worden. Nou er staan twee
nieuwe bomen maar enigzins
uit de richting.
De spoorwegovergang aan de
Hertraksestraat is voortaan
met bomen en veel lichtjes
beveiligd. Eindelijk en
gelukkig is hiermee een
gevaarlijk punt op deze toch
drukke weg  aangepast.
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De Dorpsraad zal tijdens deze
bijeenkomst ook zeker terug
komen op de resutaten van de
enquête en u verslag doen van het
bezoek dat wij aan B en W
gebracht hebben betreffende deze
zaak.

Hierboven ziet u het aantal
binnengekomen reacties op
leeftijd. Uit het schema blijkt, dat
er veel interesse bij de jongeren is
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Zoals u weet heeft de Dorpsraad,
mede op verzoek van de
Gemeente Cuijk in april van dit
jar een enquête gehouden over de
woningbehoefte in St. Agatha
We willen u graag enkele cijfers
geven die uit deze enquête naar
voren zijn gekomen.
Er zijn in totaal 30 formulieren
terug gekomen met vragen naar:

3 x  een huurwoning
13 x  een koopwoning
20 x  een  bouwkavel
9 x  een seniorenwoning

Men had in deze enquête de
mogelijkheid om meerdere
keuzes aan te geven waardoor
het aantal opties hoger is dan het
aantal inzendingen.
Verschillende dorpelingen gaven
ook aan weer behoefte te hebben
aan een bijeenkomst met de
gemeente. Wel, u kunt vast in uw
agenda noteren dat op donderdag
17 januari B en W weer bij ons
te gast zullen zijn.
Bereid u zich maar vast voor.

Kinderen van ons dorp komen op
zondag 11 november weer met
hun eigen lampion langs de
deuren om een lied voor u te
zingen. Dit ter ere van het feest
van St. Maarten. Wil je ook mee
doen of  vindt u het leuk dat de
kinderen ook bij u aan de deur
komen zingen, laat het dan weten
aan Isabel Gosens, tel 317119.
De kinderen vertrekken om
18.00 uur vanaf ‘t Staagje.

Sint Maarten

K.V.O. leden opgelet
De  kerstviering gaat niet door
op 19 december zoals dat in het
programmaboekje staat vermeld
maar één dag later op:

donderdag 20 december.
Noteert u dit alvast!!

Opsporing  / Gezocht
Wie van u heeft het poortje van
“T.C. ‘t Poortje” gezien. De
tennisclub is dat deel van de
entree naar haar velden kwijt
waarnaar zij genoemd is: het
poortje.Wellicht heeft iemand
het in zijn omgeving zien liggen
of is het tevoorschijn gekomen
bij het kneuzen van de mais op
de velden. Zou de vinder van ons
‘hekje’ dit terug willen bezorgen
of even laten weten waar wij het
weer kunnen ophalen.
Alvast bedankt namens bestuur
en leden van TC ‘t Poortje.

.Van de dorpsraad

Het cryptogram
De juiste oplossing van het vo-
rige cryptogram kregen wij bin-
nen van Fons en Anja Thoonen.
Zij wisten dat Dennis van Beek
in de derde helft vervangen
wordt door ‘de barkeeper’.
De nieuwe opgave luid:”Als dit
klopt, hebben ze ook die bomen
niet meer nodig (8 letters)
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