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Op vrijdag 11-11-11 zijn Prins Bob
D’n Urste en Prinses Monique ont-
huld. Bob Prinsen is de 51e prins
Carnaval van de Ulewappers. In
navolging van vader Bart (prins in
2008) regeert er ook dit jaar een
echte Prins(en) over Sint Agatha.

Op 5 jarige leeftijd is Bob in Sint
Agatha komen wonen, in 1996 was
hij jeugdprins en nu is de 26 jarige
Bob de jongste prins ooit van de
Ulewappers!
De onthulling vond plaats in een
druk en sfeervol café de S-Bocht,
waar eerder op de avond Jeugdprins
Lars en Jeugdprinses Esther bekend
werden gemaakt.

Deze laatsten werden, door toen nog
gewoon Bob, met een wichelroede
en speciaal licht gezocht en tot hun

eigen verrassing gevonden, Zij
wisten nog van niets!
De lijfspreuk van het  Jeugdprin-
senpaar  Lars en  Esther luidt: Car-
naval 2012 gaat met ons vanzelf!

Ook werd op deze avond afscheid
genomen van Prins Joep D’n Urste
en zijn prinses Marian.

Tegen het decor van een sprook-
jesbos met een echte heks en 5
zwaarlijvige 11-jes, stond de ver-
dwenen sleutel van de sleutelover-
dracht centraal. Die werd opge-
diept uit de kloostervijver en ging
op zoek naar een nieuwe eigenaar.
Via allerlei omzwervingen langs
tent en MFA werd dat prins Bob.

In het verenigingsleven zijn bei-
den actief lid van  motorclub de S-
Bocht. Jeugd-
en jongeren-
werk ’t Staagje
en zaalvoet-
balclub de S-
Bocht kunnen
op de inzet
van Bob reke-
nen. Bij de carnavalsvereniging is
Bob sinds enkele jaren duovorst.
Hij is zo goed als klaar met stude-
ren en zoekt nu een baan in de ver-
koop of marketing.

Monique is geboren en getogen in
Heumen (het Schuttersriek). Car-
naval is haar niet vreemd, zelf is
ze actief geweest als dansmarietje
en page. Samen met twee andere
dames zorgt Monique nu dat maar
liefst 22 meisjes naar haar pijpen
dansen bij de twee dansgardegroe-
pen van de Ulewappers.

De lijfspreuk van Prins Bob luidt:
“Kom feesten in het Ulenest, met
alle Prinsen en de rest!”

Prins Bob D’n Urste met zijn Prinses Monique en
Jeugdprins Lars en Jeugdprinses Esther

Foto René Wijnen Flessenactie van Quick-Up
Het zonnetje scheen heerlijk en de
inwoners van Sint Agatha hadden
veel flessen en klusjes gespaard.
Hierdoor hebben de meiden van
Quick-Up € 245,= opgehaald.
Meiden super bedankt en ook de
inwoners van Sint Agatha bedankt
voor het verzamelen van flessen.
Dit bedrag wordt weer goed besteed
aan de jeugdafdeling.
Namens de activiteitencommissie en
bestuur,  Anja Thoonen.

Zal een lange wens van velen uit
ons dorp in vervulling gaan? Dan
kunt u volgend jaar wandelend
langs de Maas van de stier naar Sint
Agatha.

Susan Hijmans is bij de Gemeente
Cuijk projectleider van dit initiatief
en zal zich gaan inspannen dit pro-
ject te verwezenlijken. Na het nieu-
we pad tussen de passantenhaven en
de stier is het de bedoeling dit pad
op enigerlei wijze door te trekken.
Uitgangspunt is een even breed pad
van de stier tot ter hoogte van het
pannenkoekenhuis met een afslag
daar naartoe. De ondergrond/
verharding van dit pad is nog een
discussiepunt met Rijkswaterstaat.
Vanaf die afslag is het plan een zgn
“struinpad” langs de Maas door te
trekken naar Sint Agatha. Overleg
hierover gaat nog gevoerd worden
met betrokken grondbezitter.
Subsidie voor dit project is reeds
toegezegd en ook de Raad heeft eer-
der gedane toezeggingen gestand
gedaan. Wellicht kunt u in de herfst
van 2012 hier al gaan “struinen”?

Struinpad
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Jaarlijks wordt er om gestreden, het
libre biljartkampioenschap van Sint
Agatha. De vierendertig deelnemers
streden, verdeeld over zeven pools,
om de begeerde titel. Om deze titel
voor eenieder bereikbaar te houden
speelde iedereen op zijn eigen ge-
middelde. De minderbegaafde spe-
lers hoefde zo dus minder carambo-
les te maken dan de echt geoefende
biljarter. Spannender en leuker dus.

Op acht middagen en / of avonden
werd de strijd gestreden en waren de
poulewinnaars bekend. In een zin-
derende finale tussen, net als vorig
jaar, Peter en Peter was het uiteinde-
lijk weer Peter Gerrits die met de
eer ging strijken en zich een jaar
lang biljartkampioen van Sint Agat-
ha mag noemen.
De volledige uitslag luidt als volgt:
1. Peter Gerrits gem 0.93
2. Peter Hendriks gem 1.81
3. Gerrit Graat gem 2.03
4. Richart v Elst gem 0.83
5. Wil v Paassen gem 0.75
6. Wouter Bosma gem.1.12
7. Chris Gerrits gem 0.43
Zij mochten allen een trofee(tje)
in ontvangst nemen.

Biljart kampioen 2011
van Sint Agatha

Slecht weer? Kijk ‘s terug in ’t archief op www.dorpskrant-agatha.com

Het gaat hard met de bouw van
MFA “De Agaat”. Werd u in de
vorige Dorpskrant, die van okto-
ber, nog uitgenodigd de eerste
steenlegging bij te wonen, 11 no-
vember  bleek het bereiken van het
hoogste punt al te vieren te zijn.

Vele geïnteresseerden kwamen
samen in het clubhuis van V.C.A.
waar  direct al een geanimeerde,
ontspannen sfeer te proeven was.
Het is natuurlijk ook niet niets
wanneer na jaren van praten, reke-
nen, lobbyen en voorbereiden door
velen op alle fronten, eindelijk op
27 augustus de eerste schop de
grond in gaat en goed twee maan-
den later de vlag al in top kan!

Het was Gemeentevoorlichter Lju-
bo Sijakovic die de genodigden
uitnodigde voor het officiële ge-
beuren in de Agaat in wording.

HOOG(S)TEPUNT Vreemd om met zo een grote groep
de bouw binnen te lopen en dan
plots bijeen onder de sterrenhemel
in de grote zaal/ruimte te staan.
Hier werd ook de gezamenlijkheid
van dit project onderstreept door
sprekers  die een afspiegeling vorm-
den van de direct betrokkenen.

Wethouder Gerard Stoffels, direc-
teur  Pierre Peters van BCP, Willie
Thijssen namens de Dorpsraad en
Arnold vd Wollenberg namens de
beheersstichting, zij allen roemden
de creativiteit, inzet en de wil van
alle betrokkenen om van de MFA
een geslaagd project te maken. Hier-
bij werd ook expliciet de inzet van
de inwoners van ons dorp genoemd.

Aan het slot van de bijeenkomst
gingen de vlaggen via een hoogwer-
ker in top en werd in het oude club-
huis een en ander nog beklonken.
Maandag gaat het werk weer verder,
op naar de oplevering van de
“Agaat”.  De aannemer heeft daar-
voor een bijzondere datum voor
ogen: woensdag 29 februari 2012!

Hij komt, hij komt!!

Jawel, Sint Nicolaas heeft laten we-
ten dat hij ook dit jaar op 5 decem-
ber onze Jenaplanschool Lindekring
zal bezoeken!

Niet alleen de kinderen van school
maar ook de hele kleintjes zijn met
hun papa of mama welkom om de
Sint een handje te komen schudden.
Ben dan wel om 9.40 uur op school!

Oliebollen heel veel oliebollen

Vorig jaar was onze oliebollenactie
een groot succes. Ook dit jaar willen
wij op zaterdag 31 december olie-
bollen bakken in de kantine
op ons sportpark. De op-
brengst komt ook nu weer
ten goede aan “de Agaat”.
Houd uw brievenbus in de
gaten, want binnenkort ont-
vangt u de bestellijst. Via een
strookje of via internet kunt u de

bestelling weer doorgeven, zo-
dat we het liefst iedereen van
oliebollen kunnen voorzien.

Enthousiaste dames
van Quick-Up A zul-
len ons wederom assis-
teren. We wensen
iedereen een fijne de-
cembermaand toe met

natuurlijk veel oliebollen!
“de oliebollencommissie”
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