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Prins Wilco dun Urste gaat als 49e
prins met zijn prinses Francien alle
Ulewappers  voor in het neerzetten
van een grandioos Carnaval 2010.
De toon is al gezet met zijn
lijfspreuk:
Effe gen Benzine, Diesel of Gas,

Mar vol da glas!

Onder het motto jong geleerd is oud
gedaan is ons dorp ook een jeugd-
prinsenpaar rijk.
Prins Sjoerd (Burgers) en zijn
Prinses Juultje (Jacobs) staan ga-
rant voor wat je op die leeftijd een
“vet feest” noemt! Zij rekenen er op
dat alle minder grote Ulen meefees-
ten. .Hun lijfspreuk:
Wij laten de bal de bal en gaan
knallen met de carnaval!

Het idop (Integraal Dorps Ontwik-
kelings Plan) Sint Agatha is door
de provincie beloond met bijna 1
miljoen euro! Naast de MFA, het
grootste project uit het idop, is het
geld ook bedoeld voor steunfunc-
ties in het MFA, de verkeersveilig-
heid (parkeren) bij de Lindekring,
een fiets- en wandelpad langs de
Maas en het organiseren van de
communicatie binnen Sint Agatha.
Al in juni zette de gemeente Cuijk
€ 835.000,- op de begroting voor
het MFA; al eerder stelde Mooi-
land Maasland € 14.000,- beschik-
baar. Daarmee zijn de benodigde
financiën voor het MFA nu voor
80% geregeld.

In oktober al, was Leenders Archi-
tecten, in opdracht van de gemeen-
te Cuijk, gestart met het aanscher-
pen van het programma van eisen,
het schetsen van een voorlopig
ontwerp voor het gebouw en het
opstellen van een prestatiebestek
(om begin 2010 aannemers offer-
tes te kunnen vragen).
De toekomstige gebruikers zijn
gevraagd om het programma van
eisen uit het haalbaarheidsonder-
zoek nogmaals te checken en aan-
vullende wensen voor ruimten en
inrichting aan te geven. Dit na-
tuurlijk binnen de financiële ka-
ders waarover door de gemeente-
raad is besloten. Met deze uit-
gangspunten wordt een ontwerp
voor het gebouw geschetst.
Leenders Architecten belegt in de
laatste week van november een
bijeenkomst voor de gebruikers
om het eerste resultaat te bespre-
ken.

De dorpsraad neemt het initiatief
voor de oprichting van de beheer-
stichting.

Van de DorpsraadDe nieuwe heersers
van het Ulerijk

Hiervoor moeten statuten worden
opgesteld en bestuursleden worden
(aan)gezocht. Als de beheerstichting
er is gaat die aan de slag om met de
gebruikers (oa verenigingen) afspra-
ken te maken over een aantal prakti-
sche zaken rondom de bouw en het
toekomstig gebruik. Geïnteresseer-
den voor een bestuursfunctie kun-
nen bij de
dorpsraad terecht voor meer infor-
matie of om zich te melden.

Het gemeentelijk Fonds Sociale
Vernieuwing werd één keer per jaar
op advies van de wijk- en dorpsra-
den over alle ingediende projecten
verdeeld. Met ingang van 2010
wordt het Fonds jaarlijks gelijkelijk
verdeeld over de wijk- en dorpsra-
den, die het geld naar eigen inzicht
voor de eigen wijk of het eigen dorp
kunnen besteden. De dorpsraad Sint
Agatha heeft besloten de middelen
voor 2010 en 2011, zo’n € 6.000,- te
besteden aan het MFA.

De dorpsraad roept andere toekom-
stige gebruikers op haar voorbeeld
te volgen en ook een bedrag uit de
eigen reserves in het MFA te stop-
pen. Ook bijdragen in natura van
verenigingen of bedrijven zijn van
harte welkom. Belangstellende
sponsors en donateurs kunnen zich
bij de dorpsraad melden.

Sinds kort beschikt de gemeente
Cuijk over een sloopregeling. Tips
voor het opruimen van ongewenste
bebouwing in het buitengebied kun-
nen bij de gemeente of de dorpsraad
worden gemeld. Dit kan door de
eigenaar, maar ook door anderen.
Meer informatie is te vinden op de
website van de gemeente Cuijk,
www.cuijk.nl

De Dorpsraad
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Na de afronding van de reconstruc-
tie van het kruispunt Hapsebaan,
Heerstraat, Maasboulevard, bleef er
een onduidelijke en dus gevaarlijke
kruising voor fietsers van en naar
Sint Agatha bestaan.
Voor hen was er geen andere moge-
lijkheid op het fietspad naar Cuijk te
komen dan via de onduidelijke
oversteek van de Maasboulevard.
Iedereen wachtte op iedereen of
nam juist voorrang. Erg gevaarlijk.

Aan deze
ongewens-
te situatie
is een nu
einde ge-
komen nu

het fietspad van de dijk in feite is
doorgetrokken naar het fietspad
langs de Heerstraat.

Het lijkt nog ver weg, maar in
2010 bestaat jeugd- en jongeren-
werk ’t Staagje 60 jaar!
Dit geweldige jubileum gaan wij
natuurlijk uitgebreid vieren.

De jubileumcommissie is al druk
bezig met het organiseren van
verschillende activiteiten, o.a.
een beachvolleybaltoernooi.
Het beloofd een groots feest te
worden voor iedereen.
Dus zet 21 en 22 mei alvast in
Uw agenda!!

‘t Staagje

Ter gelegenheid van het 60-jarig
lidmaatschap van Gerrit Jacobs
van de Kerkelijke Fanfare
H.Agatha is, geheel buiten zijn
medeweten, het jubilarissencon-
cert georganiseerd in het Parochie-
huis. Dit had in dit geval een grote
toegevoegde waarde voor de Fan-
fare omdat zij, min of meer
“vergroeid” is met dit gebouw.
Gerrit Jacobs weet niet anders dan
dat hij daar, gedurende de lange
reeks van jaren, gerepeteerd heeft.
Weer even terug op de oude stek
in een mooi gerenoveerd gebouw
gaf dit concert een extra feestelijk
tintje. Een woord van dank aan de
Stichting St.Aegten omdat we,
ondanks het feit dat het gebouw
nog niet helemaal klaar is, toch
van het gebouw gebruik hebben
mogen maken.

Gerrit Jacobs is niet alleen een
goede muzikant op de bes-bas
maar ook een echt verenigings-
mens. Ongeveer veertig jaar heeft
hij een bestuursfunctie gehad en
heeft daarnaast vele jaren muziek-
les gegeven aan de jeugd.
Het was een gezellig concert met
een ontspannen  repertoire. Met
het nummer “The happy cyclist”
mocht Gerrit zijn talenten laten
zien op de fietsbel in plaats van de
bes-bas. De heer Willem den Har-
tigh van de Brabantse Bond voor
Harmonie- en Fanfarekorpsen
sprak Gerrit toe, spelde de bijbe-
horende decoratie op en feliciteer-
de hem en zijn vrouw Jo met deze
mijlpaal.
Maar vooral gelukkig is het dat er
niet alleen trouwe leden zijn maar
ook nieuwe leden!!  De Fanfare
groeit!!! Wie erbij wil is van harte
welkom!!!
In zijn dankwoord noemde Gerrit

Hoera, ’t Staagje
viert feest

Let Op!!!
flessenactie en

heitje voor karweitje

Op zaterdag 28 november (nu aan-
staande zaterdag dus) komen tussen
12.30 en 14.30 uur de jeugdleden
van Quick-up bij u aan de deur voor
het ophalen van statiegeldflessen en/
of het doen van een klein klusje.

Dit alles om de jeugdkas van Quick-
up te spekken.

Zet al vast de flessen voor ons klaar
en bedenk een aardig klusje!

Groetjes, de jeugd van Quick-up.

Veilige oversteek

Wie zijn eigenlijk onze
Jeugdprins en Prinses?

* Sjoerd eet het liefst spinazie, Juul-
tje spaghetti
* Ice-tea lest de dorst bij sjoerd,
Juultje maak je blij met 7up
* Hij gaat voor voetbal terwijl zij op
het hockeyveld te vinden is
* Het mooiste van Prins zijn is het
met “de knuppel” zwaaien, van
Prinses zijn, het op de wagen staan
* Zij houden beiden van eigenlijk
haast alle muziek
* Sjoerd is van plan profvoetballer
te worden, Juultje wordt dokter, wil
eigenlijk mensen helpen
* Hij vindt het geweldig dat er fami-
lie uit Hoogeveen naar de receptie
komt, Zij dat er dit jaar een Nar is,
in de persoon van Tom Elders

Jubilarissenconcert
van 8 november jl

Jacobs dat in de loop van te tijd de
Fanfare wel eens  kleiner maar ook
groter is geweest dan nu en hij sprak
de wens uit dat de groei maar zal
doorzetten. “Hoe het ook zij, ik heb
altijd met veel plezier muziek  ge-
maakt” zegt Gerrit.
Als dank voor vele jaren muziekple-
zier ontving de fanfare een nieuw
muziekstuk. Dit zal te zijner tijd ten
gehore worden gebracht.


