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Hallo Sint Agatha,                       .
Na een jaar verbouwen en voorge-
nieten van ons plekje op de Kuilen
is het huis klaar. De woning in Pad-
broek is verkocht.                      .

Al 7 jaren genieten we al
beetjes van het dorp van-
af het moment dat de
kinderen op de Linde-
kring zitten. De natuur,
de rust en ook de vrien-

delijke mensen hebben onze zoek-
tocht naar een plekje doen starten.
Na wat tussenstops werd het uitein-
delijk het huis buiten de kom, mid-
den in de natuur en zicht op de koei-
en, grasland en maïs.                   .

Een fijne jaarwisseling en gelukkig
2012 voor ieder.                .
Loek, Lieke, Arno en Aukje
Gijsbers     Kuilen 40

De Dorpskrant wenst u al wat wenselijk is in 2012

Het is net Sinterklaas geweest.
Hopelijk valt de sneeuw van de he-
mel en kunnen de kinderen in de
sneeuw spelen tot de sneeuw weg is.
Bijna iedereen heeft nu een kerst-
boom in de kamer staan. De kerst-
boom is waarschijnlijk versierd
met allemaal lampjes en slingers.
We hopen dat iedereen een leuke
kerst krijgt met een leuke kerstsfeer
voor alle mensen. En een lekker
kerstdiner met mooie
kaarsen op tafel die de
boel verlichten. We ho-
pen dat iedereen een
gelukkig jaar heeft ge-
had. We wensen ieder-
een een gezond en gelukkig nieuw
jaar. Een jaar zonder oorlog en waar
respect voorrang heeft.
De groeten van
Lucas en Floris Goossens

Gelukkig 2012 voor ieder Voorrang voor respect

De bouw van De Agaat vordert ge-
staag. Binnen afzienbare tijd zal er
in het nieuwe jaar 2012 contact op-
genomen worden met de vrijwilli-
gers die zich destijds hebben aange-
meld. Wij zullen de mensen aan de
hand van hun aanbod benaderen.
Heeft u ook interesse? Nieuwe klus-
sers kunnen zich nog aanmelden via
petervandijk51@gmail.com

Klussers gezocht

Beste Dorpsgenoten en lezers,
Aan mij de eer om via onze
Dorpskrant iedereen een voorspoe-
dig en gezond 2012 te wensen!!!
Als we een blik in de toekomst
werpen zullen er  zaken op vereni-
gingsgebied gaan veranderen bin-
nen ons dorp en daarmee doel ik
op huisvesting. De één
staat er heel open te-
gen de ander moet het
nog maar eens zien.
Daarom hoop ik dat
we met zijn allen de
schouders eronder gaan zetten en
van “De Agaat” een geweldige
accommodatie maken waar wel-
licht kruisbestuiving zal gaan
plaatsvinden m.b.t. leden van alle
verenigingen binnen ons dorp!
Een heel fijn jaar gewenst,
Bob Prinsen

Kruisbestuiving

Over 2 a 3 jaar wordt de eerste
oogst verwacht en kunnen de eer-
ste paar flessen likeur gemaakt
worden. Wij willen u, dit onge-
twijfeld hemels product, te zijner
tijd graag laten proeven. De boom
kunt u vinden langs de Veerstraat,
tussen de dijk en de Maas net voor
de bruggetje over de beek.
Doe mee met de Ulewappers,
ook dat is genieten! Gelukt, vóór de winter het Harry

Kepserplein onder de pannen!

Onder de pannen
De OudPrinsenclub Agatha
( O.P.A.) heeft een notenboom gea-
dopteerd. Het initiatief daartoe is
met trots door de O.P.A. wereldkun-
dig gemaakt op het Prinsenbal van
11-11-2011. Op zaterdag 17 decem-
ber j.l. is het bijbehorend bord er bij

geplaatst! De
OudPrinsenclub
Agatha heeft de
bedoeling van
de noten een
exclusieve no-
tenlikeur te ma-
ken om bij spe-
ciale gelegenhe-
den, zoals het

bekend worden van de nieuwe Prins
Carnaval en daarmee samengaand
het toetreden van de oude Prins bij
de O.P.A, een heildronk uit te kun-
nen brengen. Een geheim recept is
in bezit van één van de oud-prinsen.

Notenwijn

Oliebollen
Op 31 januari tussen 10.30 uur  15.00
uur kunt  U heerlijke oliebollen kopen
in de kantine van VCA en Quick-Up!
Geef uw bestelling  door per mail  aan
w.bosma@optimusonderwijs.nl of
doe een briefje in de bus bij Thoonen
Kozijnen Liesmortel 9. Het is prettig
wanneer we weten hoeveel oliebollen
er ongeveer nodig zijn. Ter herinne-
ring; oliebollen naturel of met krenten
kosten  per stuk € 0.75. Een zak met
11 stuks naturel, krenten of gemengd
kost € 6.50. Opbrengst voor de Agaat!
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Het is zover, het “oude jaar”  zit er
bijna op, de voornemens voor het
nieuwe jaar komen voorzichtig in
beeld. Voor het eerst wordt er  rond
de jaarwisseling in Sint Agatha een
nieuwjaarsreceptie gehouden voor
alle inwoners van het dorp, om el-
kaar geluk en voorspoed te wensen.

Ons dorp is in beweging, er wordt
gebouwd, verhuisd, er komen nieu-
we inwoners, nieuwe leden bij vere-
nigingen en leerlingen op school.
De Gemeentepolitiek en de Dorps-
raad maken plannen tot ver in de
toekomst over onze leefomgeving.
Kende je “vroeger” iedereen, nu
gebeurt het maar al te vaak dat nieu-
we bewoners onbekenden blijven of
gaan plannen die ons dorp aan gaan
een eigen leven leiden.

Tijd om, vinden de initiatiefnemers
van de nieuwjaarsreceptie, Toon,
Gerrit, Henk en Toon, een gelegen-
heid te scheppen (weer eens) met
elkaar in contact te komen en zoals
zij het zelf zeggen “weer het gevoel
van ons kent ons krijgen”.

Ook zou dit
een ideale
gelegenheid
zijn om onder
elkaar eens
van gedach-
ten te wisse-

len over wat goed voor ons dorp zou
zijn. Iedereen heeft wel eens een
idee, maar vaak blijft het daarbij. In
gezamenlijkheid kan hier veel goeds
uit komen! Tijdens een ongedwon-
gen bijeenzijn zijn ideeën makkelijk
uit te wisselen en te toetsen.

De organisatie wil voor deze happe-
ning ook de bewoners van de Mes-
semaker uitnodigen die, zo redene-
ren zij, wonen op van oudsher Sint
Agatha’s grondgebied maar dat
sinds 10 juni 2008 onder Cuijk valt
(zie Dorpskrant mei 2009).
Het is voor beiden niet verkeerd ook
de wat verdere buur te leren kennen
luidt het motto!

De beste wensen

Jaar in jaar uit De Dorpskrant op www.dorpskrant-agatha.com
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Bez. Anita / Marjan Thijssen

U, uit Sint Agatha en uit de Mes-
semaker, bent bij dezen uitgeno-
digd voor de nieuwjaarsreceptie,
die gehouden wordt op zondag 8
januari vanaf 15.00 uur in de café
De S-Bocht aan de Liesmortel.
Gehoopt wordt dat mede door uw
komst dit de aanzet is tot een nieu-
we traditie in Sint Agatha.

Rectificatie

Nee, bij BCP Bouw heeft geen di-
rectiewissel plaatsgevonden, Dhr
Pierre Peeters zwaait er nog steeds
de scepter. Excuses voor de storen-
de fout in de naam van Dhr. Peeters
in de vorige Dorpskrant.

Na de huldiging van Jan sprak He-
leen door middel van een gedicht
onze organist toe. Alex van de Zand
is dit jaar al 12 ½ jaar onze organist.
Niet alleen de leden zijn dus trouw,
maar ook onze dirgente en onze or-
ganist.

Na alle plichtplegingen hebben we
een geweldige feestavond gehad
met heerlijk buffet (iets waar Jan
ook altijd voor zorgt) het gebruike-
lijke drankje. en tussendoor een bin-
go. Fermien van Elst en Henny Rij-
kers hebben de bingo prima laten
verlopen.
Wil je ook eens het Ceciliafeest van
ons koor meemaken, dat kan, vol-
gend jaar is het weer feest en nieu-
we leden zijn altijd welkom.
Riet Geurts, Secretaris

Feest en Jubilaris bij de
Maasklanken

Dit jaar heeft de Gemengde Zang-
vereniging de Maasklanken Sint
Agatha op zaterdag 19 november
het Ceciliafeest mogen vieren.
Onze vereniging bestaat al ruim 58
jaar. We hebben een heel mooi
verenigingsjaar gehad, met veel
nieuwe muziek en optredens in de
kerk en in de verzorgingshuizen
Maartenshof uit Cuijk en Alden-
hof uit Mill.

Tijdens ons feest hadden we weer
een jubilaris in ons midden. Jan
Broekmans is in 1971 lid gewor-
den van ons
koor en dus
40 jaar lid,
maar wat
ook heel
b i j zo n d e r
is, is dat
Jan ook al
15 jaar be-
stuurslid is
en dat wij daardoor als koor al 58
jaar een Broekmans in het bestuur
hebben zitten. Het begon met de
oprichting in 1953 toen Jos Broek-
mans als bestuurlid werd aange-
steld. Jos woont nu in Cuijk en is
ons erelid. Na Jos kwam Peter
Broekmans ons bestuur verster-
ken. Toen Peter naar een andere
plaats vertrok, volgde Jan hem in
1996 op. Ons koor heeft aan Jan
Broekmans een hele goede vice-
voorzitter, Jan heeft met zijn eer-
lijke inbreng een duidelijke sturing
binnen het bestuur.
We hopen dat hij nog lang bij de
Maasklanken blijft zingen en ons
bestuur blijft versterken.

Zaterdag 31 december is het weer
zover, er staat weer een nieuw jaar
op ons te wachten.
Dat willen wij als dorps mensen
natuurlijk met z'n allen vieren!
Zoals ook de laatste jaren, doen wij
dit  in café de S-Bocht.
Wat u daar kunt verwachten? Een
activiteit met fantastische prijzen-
pot, live muziek en een spetterende
vuurwerkshow.
De happening begint om 21.00 uur
en gaat door tot in de vroege uurtjes.
Iedereen is natuurlijk van harte wel-
kom en wij rekenen ook op jouw
komst! Kijk voor meer informatie
op www.sintaagte.nl

Party Time!
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