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In deze donkere wintermaanden
willen inbrekers nog weleens hun
slag slaan. Misschien  denkt u :
“maar niet bij ons, want wij hebben
alles goed beveiligd”. Toch zou dat
wel eens niet helemaal waar kunnen
zijn. Inbrekers zijn soms heel slim-
me mensen…

Het is belangrijk
om eens met
andere ogen naar
situaties in en
om uw huis te

kijken. Daarom heeft het bestuur
van  Dorpsraad Sint Agatha Alex
Gijsbers, wijkagent in een deel van
Cuijk en in Sint Agatha, uitgeno-
digd om een avond te komen praten
over inbraakpreventie.
De datum van die avond is maandag
21 januari 2013. Plaats : in de kanti-
ne van mfa De Agaat. Tijdstip :

20.00 uur. Alex Gijsbers heeft on-
geveer een uur nodig om allerlei
inbraakgevoelige situaties aan u
voor te leggen en u tips te geven
hoe inbraak te voorkomen.
Er zal ook iemand aanwezig zijn
om u goed, degelijk en gekeurd
hang- en sluitwerk te laten zien.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoe-
ling om iets te verkopen.
In de week voorafgaande aan 21
januari zult u nog een schrijven in
uw brievenbus vinden waarin we u
oproepen om naar deze avond over
inbraakpreventie te komen.
Het is immers in ons aller belang
dat we veilig en rustig in ons dorp
wonen.
Het bestuur van de Dorpsraad.

Beste dorpsgenoten, mij is gevraagd
om een stukje te schrijven te schrij-
ven voor de Dorpskrant. Ik woon in
de Liesmortel, en heb 4 zoons en
ben de trotse oma van 7 kleinkinde-
ren. Ik ben lid van de KBO, en ga
elke dinsdag middag kaarten bij Eg-
bert. Dat vind ik erg leuk om te
doen. Helaas hebben we
niet zoveel kaarters
meer, dus als je al wat
ouder bent en je hebt zin
om te kaarten , kom dan
dinsdag middag naar
Egbert. Verder hou ik van puzzelen
en spelletjes. 31 December is voor
mij altijd een speciale dag, dan ben
ik namelijk jarig, en word ik 83 jaar.
Dus dorpsgenoten hou het gezellig
in het nieuwe jaar, en blijf gezond,
en fijne feestdagen.
Groetjes Netje Angenendt

Hallo, ik ben Verena Angenendt en
ik woon met papa en Brian in de
Appelgaard. Ik ben 12 jaar en zit op
de basisschool de Lindekring. Ik zit
nu in groep 8, en ga volgend jaar
naar de middelbare school.
Waarheen weet ik
nog niet precies. Ik
twijfel tussen twee
scholen, namelijk de
Elzendaalcollege in
Gennep en de Meta-
meer in Boxmeer.
Verder korfbal ik bij
Quick-Up. Het is daar heel gezellig.
Ik vind het ook leuk dat we nu in
het MFA kunnen trainen en wed-
strijden spelen.
Verder wens ik iedereen fijne feest-
dagen en een gelukkig nieuwjaar
toe.
Groetjes  Verena Angenendt

Het einde van 2012 is in zicht, en
ook ik ben gevraagd om iets te
schrijven in het laatste dorpskrant-
je van dit jaar. Ik
leef met mijn 2
kinderen, Verena
en Brian in de
Appelgaard. Te-
vens buurman van
Frans.  Ik ben vaak op het tennis-
veld te vinden, is het niet om te
tennissen, dan wel voor het onder-
houd. Het is dan ook een ramp, dat
het kleine tuinhuisje met al het
gereedschap is afgebrand. Ik hoop
dan ook dat we het tennissen voor
Sint Agatha kunnen behouden.
Dat zal wel moeilijk worden ,
maar we geven de hoop niet op.
Ik wens dan ook  iedereen een
sportief en een gezond 2013 toe.
Groetjes Peter Angenendt

Drie generaties: moeder, zoon en kleindochter Angenendt wensen u  een goed 2013

Hou het gezellig Sportief en gezond Fijne feestdagen

AVOND OVER
INBRAAKPREVENTIE

Op 31 december worden er weer
overhéérlijke oliebollen gebakken.
Tussen 10.30 en 15.00 uur kunt U
die dag terecht in De Agaat,  Lies-

OLIEBOLLENACTIE

mortel 46 Sint Agatha.
In de week voor de kerst ontvangen
inwoners van Sint Agatha  een be-
stelformulier per mail, of via een
flyer in de brievenbus. Iedereen kan
t/m  27 december een bestelling
d o o r g e v e n  p e r  m a i l  b i j
w.bosma@optimusonderwijs.nl of
schriftelijk  bij Thoonen Kozijnen,
Liesmortel 9a, Sint Agatha.
Voor 7 euro krijgt U 11 oliebollen
naturel, met rozijnen of gemengd.
Losse oliebol-
len kosten
0.80 eurocent.
De opbrengst
is dit jaar voor
korfbalvereni-
ging  Quick-Up, dus steun onze club
en koop & geniet van de heerlijke
oliebollen op oud- en nieuwjaars-
dag! Zonder bestelling kunt u ook
oliebollen kopen, maar bedenk wel:
op is op. We hopen uw bestelling
tegemoet te zien!
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Dit jaar is na
een spannende
finale tussen
Tom Elders en
Erik Broek-
mans Tom als
sterkste en dus
als biljartkam-
pioen van Sint
Agatha uit de
strijd gekomen.
De andere winnaars in dit libre-toernooi 2012 waren:
Kampioen Tom Elders 2e plaats Erik Broekmans   3e plaats Jan Gosens
4e plaats Peter Hendriks   5e plaats Ruud Goossens   6e plaats Harry Gijsbers

Op zaterdag 24 november hebben
we ons jaarlijkse Ceciliafeest ge-
vierd. Zoals gebruikelijk hebben we
eerst tijdens de mis van 19.00 uur
gezongen. Daarna zijn we geza-
menlijk naar onze nieuwe stek “de
Agaat” gegaan, waar we zijn begon-
nen met koffie en cake. Omdat we
dit jaar geen jubilarissen hadden,
konden we niemand in het zonnetje
zetten.
Jos Heuskens heeft in een verhaal
verteld wie Cecilia nou eigenlijk
was. Cecilia wilde haar leven geven
aan God en daarom ook ongetrouwd
en maagd blijven. In haar welgestel-
de familie was echter al een huwe-
lijk geëngageerd. Ze is dus wel ge-
trouwd, maar haar man respecteerde
haar wens om maagd te blijven en
steunde haar in haar geloof in
God.
Nadat we allemaal gehoord hadden
wie de beschermheilige van de mu-
ziek is, konden we ons Ceciliafeest
gaan vieren met een drankje en een
hapje. Natuurlijk ontbrak ook dit
jaar onze Bingo niet. We hadden
prachtige prijzen, die door verschil-
lende van onze koorleden geschon-
ken zijn. Fermien van Elst draaide
de Bingo en Henny Rijkers was haar
trouwe assistent. De boodschappen-
pakketten, zelfgemaakte bloemstuk-
ken, zelfgemaakte kaarten en nog
veel meer, maakte de bingo weer tot
een groot succes.

Onze dirigente Heleen Stevens was
één van de gelukkige winnaars van
een boodschappenpakket. Na een
jaar van noeste arbeid om een koor
van 26 man/vrouw te stimuleren, te
motiveren en op een lijn te krijgen,
was deze prijs zeker op zijn plaats.
We hebben genoten van de mooie

Het Ceciliafeest van
de Maasklanken Op  de bewonersavond van 25 okto-

ber 2012 die door de Dorpsraad was
georganiseerd, heb ik na afloop
daarvan mijzelf aangemeld als nieu-
we secretaresse. Wij, mijn man Ri-
nus en ik, wonen nu iets meer dan
11 jaar in Sint Agatha en we voelen
ons heel goed ingeburgerd.
Door mijn aanmelding als secreta-
resse was het bestuur van de Dorps-
raad weer voltallig (5 bestuursle-
den). Helaas was dit van korte duur.
Door verkoop van zijn huis en koop
van zijn nieuwe huis in Oeffelt
moest Marco Rose besluiten om te
stoppen met zijn bestuursfunctie.
Nu is het bestuur van de Dorpsraad
dus weer incompleet. Maar ik hoop
niet voor lang.
Of u nu uw hele leven al in Sint
Agatha hebt gewoond, of al geruime
tijd zoals ik of nog maar kort en u
zou iets willen doen om mee te hel-
pen aan de leefbaarheid van ons
mooie dorp, meldt  u dan aan.  Het
bestuur van de Dorpsraad vergadert
zes maal per jaar; verder zijn er in-
cidentele bijeenkomsten met andere
dorps- en wijkraden en soms wordt
uw medewerking verlangd bij ande-
re activiteiten. We vergaderen altijd
in onze mooie multifunctionele ac-
commodatie De Agaat.

Als u denkt : “ja, dat is wel iets voor
mij” , belt u mij dan, telefoonnum-
mer 372553 of u komt een keertje
aan : Liesmortel 26.
Met hoopvolle groeten,
Anny van Tiel-Arts,
Secretaresse Dorpsraad Sint Agatha

www.dorpskrant-agatha.com

Welkom bij de Dorpsraadavond en de goede verzorging in
“de Agaat”. Door de samenwer-
king met de verenigingen is de
Agaat als een thuis en dit geeft een
gevoel van saamhorigheid.
Riet Geurts,
Secr. De Maasklanken Sint Agatha

Tom Elders biljart kampioen 2012 van Sint Agatha

Zou het niet geweldig zijn als met
één druk op de knop alle bewoners
van Sint Agatha voorzien zouden
worden van dezelfde informa-
tie ???
Wel, dat kan… maar dan moet het
bestuur van de Dorpsraad alle
E-mailadressen hebben van alle
inwoners van Sint Agatha die be-
schikken over een computer met
E-mailadres.
Het bestuur van de
Dorpsraad doet een
poging om dat doel
te bereiken. Het is
voor het bestuur
vanzelfsprekend om zorgvuldig
met uw email gegevens om te
gaan; ze zeker niet door te geven
aan derden en ze alleen te gebrui-
ken voor de snelle communicatie
tussen u, de bewoners van Sint
Agatha en het bestuur van de
Dorpsraad.

Als u sympathiek staat tegenover
dit idee, kunt u uw E-mailadres
doorgeven via ons E-mailadres :
dorpsraadsintagatha@de-agaat.nl
Wij houden u van het welslagen
van deze actie op de hoogte.
Het bestuur van de Dorpsraad

E-mail adressen
voor de Dorpsraad
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