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MARTIEN EN AILEEN, HET PRINSENPAAR VAN DE ULE

Het onsterfelijk geslacht van de familie Coenen, gaat Carnaval anno
2007 in St-Agatha voor met Prins
Martien en zijn Prinses Aileen.
Zaterdagavond was het weer zover,
de Ulewappers presenteerden hun
nieuwe jeugd prinsenpaar en daarna
het grote prinsenpaar. Maar, zoals
de traditie wil, werd vooraf stil gestaan om tijdens een Heilige Mis,
onder leiding van Pastoor Michielse, het carnaval 2007 in te zegenen.
Hierna spoedde het hele gezelschap
zich richting parochiehuis, alwaar
de feesttempel in gereedheid was
gebracht voor het spektakel van die
avond.
Onder luid gejuich kwam daar rond
de klok van acht uur, de nieuwe
jeugdprins, Bas Hendriks en zijn
prinses Floor Daanen tevoorschijn.
De jeugd Ule waren dik tevreden
met dit nieuwe stel en presenteerden
meteen de dansgarde van 11 jonge
dames, die een
wervelende show opvoerden voor
Bas en Floor. De nieuwe jeugdprins
en zijn prinses kregen ook nieuwe
capes en een steek om ze zo het

nieuwe seizoen in te luiden.
Rond half tien, kwamen de grote
Ule, lees de Oud Prinsen Agatha,
het toneel op, die als eerste de
scheidende Prins Anton onder
handen namen, om te bezien of hij
wel een volwaardig lid kon worden van die OPA club. Na wat
gespring en ontkleding kreeg Anton eindelijk de officiële Kiel van
de OPA club aan, alsmede als
blijk van waardering ,een Ul uit
het juiste hout gesneden. Hofkapel
de Durdouwers bliezen het toneel
hierna schoon, om plaats te maken
voor de onthulling van de nieuwe
grote prins 2007. Zoals een Ul dat
betaamd, was het exact rond de
klok van 23.11 uur, dat de onthulling een feit was. In het donker
kwamen wandelende takken, verlicht met wat roze kleuren, de zaal
in. De stoet trok het toneel op, alwaar plots Prins Martien Coenen
tevoorschijn kwam, vergezeld van
zijn Prinses Aileen. Prins Martien
werkt in het dagelijkse leven bij
Heurkens boomkwekerij in Beers,
vandaar dat de kommissie gekozen
had voor die “wandelende takken”. Onder leiding van 2 vorsten
van de Ule, Vorst Peter en interim
Vorst Marco brachten de Ule een
avondvullend programma.

Laatste loodjes

Augustus 2003, de laatste loodjes bij de
sloop van de ‘Kepser hal’ waardoor
plaats gemaakt wordt voor woningbouw
in ons dorp.
November 2006, de laatste loodjes voor
de oplevering begin volgend jaar van
twee riante woningen aan de Liesmortel

Stemming
Op woensdag 22 november kreeg
Nederland, dus ook St. Agatha, de
gelegenheid ‘n regering voor de komende vier jaar te kiezen.
Wij, de inwoners van St. Agatha,
stemden als volgt:
PARTIJ

Prins Bas en Prinses Floor

jan. 03

CDA
PvdA
VVD
SP
Groen Links
LPF
D66
P.v.d.Dieren
ChristenUnie
Wilders /PvvV
Senioren Partij
Ongeldig
Totaal stemmen:

160
77
61
21
16
14
5
1
0
x
x
1
356

nov. 06

145
46
51
44
16
0
3
2
3
20
1
0
331
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Annie en Ans, al 40 jaar
bij ‘De Maasklanken’
Annie en Ans, twee Alt vriendinnen bij
de maasklanken, al meer dan 40 jaar. Ans
was 15, Annie 38, het hadden wel moeder
en dochter kunnen zijn. Nu na 40 jaar
allebei moeder van ‘n Prins Carnaval.
Ans van Prins Martien van de Ulewappers en Annie van Prins Hans van de Verkeskoppen uit Beugen. Als zang hulde
werd onderstaand lied, wat geschreven is
door Heleen Stevens, dirigent van de
Maasklanken, gezongen na de onderscheiding op het jaarlijkse Caeciliafeest.
’t Staat zwart op wit – 40 jaar lid
Actief in muzikale kringen
Altijd paraat – keurig in de maat
De tweede stem maar blijven zingen
Ons lied weerschalt – voor 2 maal alt
Dit is een dag voor huldigingen
Trouw en vol vuur – lid van ’t bestuur
De spot gericht op Annie Thoonen
Zeventig plus – klaart ze meen’ge klus
Dat vanuit Cuijk waar z’is gaan wonen.
Na ziekte, verdriet – toch weer het hoogste
lied.
Haar inzet gaan we vandaag bekronen
Annie en Ans – kregen een kans
Koorklank, muziek te bestuderen
Selten, Peeters Weem – Brouwers geen probleem
Ook Rooyakkers mocht hen dirigeren
Profaan, Kyreleiss – concerten, een reis.
“Zuupsidies” om te motiveren.
Altijd in touw – Ans een zakenvrouw
Bezig tot in de laatste uren
Sauna en zon – als het even kon
Toeven in hete temperaturen
’n Bloempje, een plant – de rechterhand
Binnen de kruisheerkloostermuren
Alles op de fiets – dat is niet niets
Annie trotseert alle seizoenen
Café, buffet – met een sigaret
Zo ziet St.Aagte graag Ans Coenen
Met hun repertoire , zingen ze van Nieuwjaar
Tot aan Kerstavond voor de noene

Inbreiding Lindekring
Zo op het eerste gezicht valt het
niet op, maar door een ingrijpende
interne verbouwing van Jenaplanschool ‘de Lindekring’ heeft de
men hier zo’n 20% ruimtewinst
weten te creëren.
Een grote zolder die nauwelijks
toegankelijk was, is omgetoverd
tot een tot een multifunctionele
ruimte die vooral ingezet zal worden voor het werken door de kinderen aan de computer, werken in
kleine groepen, als leesruimte,
naschoolse muziekles en door het
team en ouders als vergaderruimte.
Voorts is er nu ook een grote
overzichtelijke opbergruimte ter
beschikking die op zo’n school
natuurlijk niet ontbreken kan.
Directeur Ton Hovens samenvattend: de kinderen krijgen nu zowel letterlijk als figuurlijk meer
ruimte zich hier te ontwikkelen!

Ons lied weerschalt , voor twee maal een alt
Veel mocht het koor van hun ontvangen
Beiden trouw lid – ook als ’t tegen zit
Voorop altijd de koorbelangen
Waardering en dank, met een maasklankdrank
Voor hen Caecilia – jubelzangen

-Namens alle leden en het bestuur feliciteren wij Annie en Ans met hun jubileum.
Tevens kan deze enthousiaste club mensen altijd versterking gebruiken.
Wil je in ons koor komen zingen, neem
contact op met Gerry Coenen tel:311602

De finale op 28 okt. van het biljartkampioenschap
van St.
Agatha waaraan 27 strijders
deelnamen heeft tot de volgende uitslag geleid:
1e Peter Hendriks Jr.
2e Noud van Elst
3e Erik Broekmans
4e Piet Wijnen
5e Gerrit Graat

Redactie van de Dorpskrant:
Willem Cranen en Theo Visser
Adres: Kuilen 6 en 4
Telefoon: 314671 en 314583
theodorus.visser@planet.nl
Bezorging Roy van den Broek

Veel verkeer in St. Agatha.

Door de aanleg van een dassen-/
wildtunnel vlak voor Oeffelt is de
Heerstraat enkele weken afgesloten
geweest. Dat dit resulteerde in een
enorme verkeersdrukte in ons dorp
laat zich raden. Vooral op de piekuren in de ochtend en avond had de
Liesmortel en Odiliadijk een grootsteedse uitstraling. Gelukkig is inmiddels de (verkeers) rust weergekeerd en dat past meer bij ons dorp.

Nordic Walking
Wij hebben met z’n allen onze gezondheid hoog in ‘t vaandel maar
leven we er ook naar?
Je hebt nu de kans om op een ontspannen en gezellige manier wat aan
je conditie te doen!

Heb je interesse om met een groepje
Nordic Walking te beoefenen?
Het is een even simpele als effectieve sportbeoefening waarvoor je enkel de twee Nordic wandelstokken
en ‘n paar goed zittende schoenen
nodig hebt. Iedereen, ongeacht de
leeftijd kan deze sport risicoloos
beoefenen.
Lijkt het je wat en zou je het eens
willen proberen?
Neem even contact op met:
Annie Gerrits
Liesmortel 50
tel: 313423

