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schop de grond in kan ! Na jaren is
dan toch eindelijk het eind in zicht
en is gebleken dat met een goede
inspraak en open communicatie er
op korte termijn heel wat in geza-
menlijkheid bereikt kan worden !

Een avond later zijn de afgevaar-
digden van de besturen en stichtin-
gen samen met de Dorpsraad on-
der begeleiding van ICS-
Adviseurs op een interactieve
werkbijeenkomst gestart met het
haalbaarheidsonderzoek wat be-
treft de huidige accommodaties en
een multifunctionele ruimte. Deze
avond is vooral bekeken wat de
verschillende gebruikers van alle
ruimten voor elkaar kunnen bete-
kenen met betrekking tot de activi-
teiten. Een voorbeeld; de korf- en
voetbalclub werken samen als het
gaat om jeugdactiviteiten. Op deze
avond kwam naar voren dat er
misschien nog wel meer mogelijk-
heden zijn. De enquête die de vi-
siegroep St. Agatha heeft ver-
zorgd, wordt door ICS in deze
meegenomen. Het is de bedoeling
dat in december door ICS een pre-
sentatie wordt gegeven over hun
bevindingen aan de Dorpsraad en
de visiegroep St. Agatha.

Van de Dorpsraad

Op zaterdag 17 november, de eer-
ste zaterdag na de11de van de
11de, is het weer Prinsenbal bij de
Ulewappers in St. Agatha.

Om 19.00 uur beginnen wij deze
avond met de openingsmis van het
carnavalsseizoen 2007/2008, deze
keer met muzikale begeleiding door
de Fanfare Heilige Agatha die deze
avond zijn eigen Ceciliafeest viert.

Daarop volgt in het Parochiehuis
het aftreden van onze Jeugd Prins
Bas en Prinses Floor en van Prins
Martien d’n Twedde met zijn Prin-
ses Aileen en hun kers vers Uleke
Tijn.. Prins Martien d’n Twedde
moet dit jaar toch wel het jaar van
zijn dromen hebben, Prins, pappa en
bijna lid van de Opaclub.
Ook de geheime commissie zit niet
stil en is druk bezig met onze 47ste

Prins en zijn (eventuele) Prinses.
Om de vunderaars weer aan het
denken en op het verkeerde been te
zetten wordt door hen de volgende
cryptische omschrijving gegeven:

”Een zuster op leeftijd gaat
met een te hoge snelheid door
de bebouwde kom, opzoek
naar iets wat eigenlijk niet be-
staat”

Of u, als deskundig vunderaar, het
bij het rechte eind heeft ontdekt u
op deze avond om precies 23.11
uur, 11 over 11 dus, wanneer met
veel tam tam onze nieuwe prins zich
aan u zal presenteren.

Wij rekenen er op er samen met u ‘n
fantastische avond van te maken.

Tot ziens op 17 november,
Carnavalsvereniging De Ulewappers.

Prinsenbal bij
de Ulewappers

Vorige week dinsdag, 23 oktober,
zijn de bewoners die destijds hun
zienswijze hebben ingediend bij
de gemeente t.a.v. het plan Kep-
ser, wederom uitgenodigd door de
gemeente. In café de S-Bocht
heeft de gemeente deze groep en
de direct belanghebbenden de
gewijzigde inrichtingsvoorstellen
gepresenteerd.
De aanwezigen waren zeer ver-
heugd dat in deze plannen zoveel
suggesties meegenomen waren die
op de eerdere bijeenkomst gegeven
waren. Vandaar ook dat er niet lang
gesproken hoefde te worden over
eventuele wijzigingen. Door de te
bouwen huizen nu aan één kant van
de weg te plaatsen, kan de weg ver-
breed worden. Op deze manier kan
het verkeer in twee richtingen afge-
wikkeld worden. Er zal één ontslui-
ting zijn bij het Heilig Hartbeeld en
niet meer aan de Liesmortel. Wel
zal er een voetgangerspad komen
naar de Appelgaard. Het speeltuintje
op de Appelgaard hoeft hiervoor
niet verplaatst te worden. Grote te-
vredenheid al om. Begin januari
wordt deze groep opnieuw gevraagd
hun mening te geven over de defini-
tieve invulling van de plannen. Het
is echt de bedoeling dat in 2008 de
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Voorlopig programma
Carnavalsvereniging

“De Ulewappers”
seizoen 2007 / 2008

17-11-2007    Openings-/prinsenbal
25-11-2007    Prinsenreceptie
17-01-2008    Pronkzitting
18-01-2008    Pronkzitting
19-01-2008    Pronkzitting
26-01-2008    De nacht van…
01-02-2008    Kindermiddag
01-02-2008    Ziekenbezoek
02-02-2008    Sleuteloverdracht
02-02-2008    Prinsenreceptie
04-02-2008    Boerenbruiloft /

Jeugd-prinsenreceptie
05-02-2008    Regio-optocht
16-02-2008    Kotelettenfeest

Carnavalsvereniging
“De ulewappers”
St. Agatha.

Nieuws van..

‘’t Staagje
Jeugd - en jongerenwerk ’t Staagje
organiseert door het jaar heen, naast
de wekelijkse clubavonden diverse
activiteiten. In samenwerking met
de dorpsraad en de school is een
prachtige kooi gerealiseerd waarin
de kinderen veilig kunnen spelen.
Op zaterdag 13 oktober was er een
speurtocht. De kinderen werden in
kleine groepjes ingedeeld en konden
op diverse plaatsen in St. Agatha
spelletjes doen.

Na deze speurtocht werd deze dag
afgesloten met een jeugd disco. Mo-
menteel zijn we druk bezig met de
voorbereiding voor het carnavals-
seizoen. Nieuwe leden zijn altijd
welkom. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen
met Annemarie
Kloosterman,
telefoon 330101.

Zo zien de leden van de Nederlandse
Lamborghini Club dat toch wel min
of meer. In Sant Agata Bolognese in
Italië staat de fabriek waar deze
prachtig auto’s gebouwd worden. Een
maal in de vijf jaar komen de Lam-

borhini rijders op die plaats bij elkaar.
De uit 66 leden bestaande Nederland-
se Lamborghini club wil zo’n samen
komen eigenlijk vaker vieren en heb-
ben besloten elk jaar,  als afsluiting
van het seizoen, een gezamenlijke
tour te maken met als vast onderdeel
een bezoek aan ons St. Agatha. Op 13
oktober streken een tiental leden met
hun exclusieve bolide bij de S-Bocht
neer voor koffie en een versnapering.

Wanneer u meer wil weten over deze
club kijk dan eens op hun website
www.lamborghiniclub.nl of op
www.lamborghinicars.com
Smullen voor de liefhebber!!

Voor deze foto was er in de
vorige Dorpskrant geen
plaats meer.

Het enthousiasme en ple-
zier dat de oud leden van
Quick-Up op de jubileum-
dag hadden, spat van deze
foto af. Dit rechtvaardigt
zeker een plaatsing achter-
af van dit plaatje in deze
uitgave van de Dorpskrant.

De Dorpskrant wordt gelezen!
In De Dorpskrant van september
werd melding gemaakt van een ver-
loren camera. De dag na verschij-
ning al werd het verlorene bij de
rechtmatig eigenaar terugbezorgd.
Dank aan de eerlijke vinder en u
ziet het,
De Dorpskrant wordt gelezen!

Wie de Jeugdprins
en Prinses worden?

Ja jonge carnavalsvierder, jij kunt
dat als een van de eerste weten.
Ook over wie de Jeugdprins en
Prinses worden kan gevunderd wor-
den.
Vunderen is met weinig en meestal
rare aanwijzingen proberen  te we-
ten te komen wie de nieuwe Prins
en Prinses zal zijn en is leuk en best
spannend om te doen.

Met de volgende cryptische (rare
zinnen) omschrijvingen kun jij het
prinselijk paar ontmaskeren:

“Alleen gaan voor minder delen”
en
“Zweet niet en opent kozijnen”

Doe je best en ontdek op 17 no-
vember of je het goed had!

De disco was echt super gaaf!!

Prinsenreceptie

De Prinsenreceptie wordt dit jaar
gehouden op zondag 25 november
in Café Lombok vanaf 17.00 uur.
(dit is het weekend na Prinsenbal)

St. Agatha ‘n
bedevaartoord?
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