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Hallo, Ik ben Andy van Elst. Ik ben
bijna 14 jaar en mijn  hobby is voet-
ballen bij VCA-C1. Af en toe werk
ik bij het bedrijf van Elst in Sint
Agatha. Ik mag dan op de heftruck
en de shovel rijden.
Ik heb eerst op de lindekring geze-
ten en ben daarna naar de middelba-
re school het Merletcollege Gro-
testraat gegaan. Ik doe het niveau
havo Excel (dat is mavo/havo in 6
jaar). Ik zit nu in de tweede.
Af en toe kom ik nog op de Linde-
kring met mijn zusje Esther om mijn
jongste zusje Lincy op te halen. Ook
zit ik al 2 jaar bij de jeugdraad en
elke vrijdagavond ga ik naar de
Club. Dat is dan zo’n beetje wat ik
doe.
Ik wil iedereen vrolijke feestdagen
wensen en een gelukkig nieuw jaar.
Groetjes Andy van Elst.

Mijn naam is Allard Kooijmans en
ik ben al 49 jaar heel gelukkig sa-
men met mijn vrouw Elly Burgers.
Beiden zijn wij in Sint Agatha gebo-
ren en getogen en hebben daar ook
onze zes kinderen gekregen.

Voor 19 jaar terug hebben wij onze
stek op Lombok verruild voor een
huis in Cuijk. Het is prima wonen
daar, maar leven doen wij eigenlijk
nog altijd Sint Agatha, waar wij ook
bij de nodige verenigingen lid zijn.

Wij hebben niet ons beste jaar ach-
ter de rug maar kijken nu met ver-
trouwen vooruit. We hopen nog vele
jaren met en van onze fijne contac-
ten in Sint Agatha te mogen genie-
ten. En dat is wat wij ook jullie toe-
wensen: geniet van en met elkaar.
Het allerbeste van ons voor 2014!

Genieten van elkaar

Goede dag allemaal.                 .
Mij is gevraagd, als oud inwoner
van St Agatha, om een verhaaltje
te schrijven.            .
Ik ben Ronald van Elst getrouwd
met Hetty van Elst Reijnen. We
hebben drie kinderen Andy, Esther
en Lincy. Ik ben al ruim 17 jaar
niet meer woonach-
tend in St Agatha.
Toch kom ik er bij-
na nog dagelijks.
Afgelopen jaar is er
van alles gebeurd,
mooie zomer, fijne
vakantie en nieuw-
bouw bij het bedrijf.
Wat de toekomst ons gaat brengen
weet ik niet, maar ik wens ieder-
een een goed en heel gezond 2014.
Met vriendelijke groeten,
Ronald van Elst.

Vrolijke feestdagen

Onlangs zijn zowel het seniorenteam als het midweekteam van Quick-Up
voorzien van nieuwe shirts. Het midweekteam is gesponsord door Willem
van Rossum en het seniorenteam door
Fons en Anja Thoonen. Dat verdient
een vermelding in de dorpskrant.
Korfballen is een hartstikke leuke
sport, dus heb jij interesse om te ko-
men korfballen? Je bent meer dan wel-
k o m .  B e z o e k  d e  s i t e  v i a
www.quickupagatha.nl of stuur een
email naar quickup.sintagatha@knkv.nl .Foto senioren: Staand vlnr: train-

ster Wilma Peters, Lara Slootmans,
Eleona van de Akker, Kyra Kosman,
Ivonne Berends, Demi van Gaal,
Sponsor Fons en Anja Thoonen. On-
der  vlnr: Lotte Sliedregt, Anne
Thoonen, Hilde Bosma, Ilse Jacobs,
Nicky van Bergen. Op de foto ont-
breekt speelster Floor Daanen.

Foto midweek: Staand vlnr: Willem van Rossum, Ine Hulstein, Jessica
Westenbrink, Mayke van Elk, Marlon Raaijmakers, Eleona  van de Akker,
Miranda van Haren. Zittend vlnr: Pauline Thissen, Carola Linders, Yvonne
Berends, Kyra Kosman.  (Deze foto’s kun je op www.dorpskrant-agatha.com vergroten!)

Twee Quick-Up teams in het nieuw

De Dorpskrant wenst u veel goed nieuws in 2014

In het voorlaatste oorlogsjaar, in
1944, is onze Kloosterkerk afge-
brand en daarbij grotendeels ver-
woest. In zijn oude staat lagen op
het priesterkoor en voor in de kerk
grote blauwe grafstenen met inscrip-
ties in de vloer, waarvan de geredde
stenen bij de herbouw van de kerk
tegen de wanden geplaatst zijn. Het
ging hierbij om grote stenen zoals
bv die van Turck en die van  Schenk
van Nydeggen. Niemand weet waar
deze stenen precies gelegen hebben.
Om een compleet beeld van de his-
torie van onze kloosterkerk te krij-
gen, is Dhr. Donne Jaegers van het
Erfgoedcentrum gevraagd, dit uit te
zoeken. Zijn vraag aan u: wie weet
waar welke grafstenen lagen voor
de brand, wie was er in de oorlogs-
tijd misdienaar en zou iets kunnen
weten, wie heeft er nog foto’s van?
Belt u dan svp naar  024-358 1223.

Opsporing verzocht

Een heel gezond 2014
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De slogan was al : “Petje áf voor de
inwoners van Sint Agatha” maar nu
konden ze ook daadwerkelijk hun
petje opzetten of afzetten. Na een
welkomstwoord en een terugblik op
de voorbij maanden door Willy
Thijssen kreeg Wendy Huijbers van
Radius het woord om de resultaten
van de enquête toe te lichten.

Dat ze dit goed deed, bleek wel uit
het feit dat er weinig vragen hierna
gesteld werden. Vervolgens kregen
vier woordvoerders van de vier
werkgroepen de ruimte om de diver-
se acties die uit de enquête voort-
vloeien aan de aanwezigen (ca. 50
personen) voor te leggen.
En toen werden de oranje petjes
uitgedeeld. Door het oranje petje op
te zetten, konden we zien dat de
aanwezigen het een goeie actie von-
den. Door het oranje petje niet op te
zetten, konden de aanwezigen aan-
geven dat ze dit niet zo’n goeie actie
vonden.
Een paar voorbeelden : het opzetten
van een klussendienst vonden 30
personen een goed idee; huurappar-
tementen bouwen vonden 27 men-
sen een goed idee; samenwerking
verenigingen scoorde hoog : 37 keer
en een speeltuin inrichten werd 38
keer beloond met het oranje petje op
het hoofd te zetten.
Wie graag nog eens alle resultaten
op zijn gemak wil doorlezen, kan
naar de volgende website gaan :
www.de-agaat.nl/vastegebruikers/
dorpsraad
Na afloop van alle geplande onder-
delen van deze bewonersochtend
was er nog volop gelegenheid om
met elkaar te praten en daar werd
ook danig gebruik van gemaakt.
Voor herhaling vatbaar op zondag-
ochtend : ook dat werd met petje op,
petje af onderzocht. Bijna alle oran-
je petjes prijkten op de hoofden van
de aanwezigen…..      De Dorpsraad

Nb. Redactie: U kunt via de link van
de Agaat op deze website, direct
inloggen naar de Agaat > vaste ge-
bruikers > Dorpsraad, om alle resul-
taten door lezen te lezen!

www.dorpskrant-agatha.com

Van de Dorpsraad
Bewonersochtend 8 december

Elke woensdagochtend is een aantal
vrijwilligers druk in de weer om de
jeu de boulesbanen in een perfecte
staat te brengen. En niet alleen de
jeu de boulesbanen maar ook de
omgeving ervan. Nadat er al een
huisje geplaatst is om de materialen
in op te bergen, zijn nu rondom pa-
den aangelegd. Om ook af en toe te
kunnen zitten, zijn comfortabele
stoeltjes geplaatst en er is een prul-
lenbak neergezet.

Dank voor het vele werk dat door de
vrijwilligers gedaan werd en wordt.
En om nu ook maar meteen een
misverstand uit de weg te ruimen:
de jeu de boulesbanen zijn niet al-
leen voor leden van de KBO maar
voor iedereen, jong of oud, die wil
jeu de boulen. De jeu de boulesba-
nen, die vrijwel het hele jaar door
bespeelbaar zijn, zijn een aanwinst
voor het sportpark rondom de
Agaat.                        De Dorpsraad

Jeu de boulesbanen
bij de Agaat

Er zijn nogal wat mensen  die in
hun dagelijkse leven voor een deel
afhankelijk zijn van een hulphond.
Zo iemand is bijvoorbeeld ook
Helma Verhoeven-Jacobs die in
ons dorp geboren en opgegroeid is
en nu in Cuijk woont.
Zij was het die tussen 31 aug. en

11 sept. met
haar man en
haar hond
Banios naar
den Haag
gelopen is
om de voor-
zitter van de

commissie WVS, Helma Neppéri-
us, een door 8400 mensen onderte-
kende petitie aan te bieden, waarin
vrije toegang in winkels en eetge-
legenheden voor deze honden ge-
vraagd wordt.

De aanschaf en vooral ook de op-
leiding van een hulphond is duur,
zeg maar gerust héél duur.
Nu is er een heel toegankelijke
actie van de Stichting Bultersmek-
ke, die de aanschaf en opleiding
van deze honden mogelijk maakt
en waarvoor Helma voor twee
honden uw aandacht vraagt.

De actie:
verzamel de
plastic dop-
pen van
flessen en

pakken frisdrank, mineraal- en
spuitwater, melk, fruitsap en sport-
drankjes enz en geef deze af bij
Gerrit en Jo Jacobs, Veerstraat 10
Sint Agatha of zet het tasje daar
naast het huis.
Elke kilo doppen brengt geld in
het laatje en wordt besteed aan
aanschaf en opleiding van voor-
noemde twee honden. Sparen dus!

Spaar de doppen!!

Nieuwjaarsreceptie
5 januari 2014  15.00 uur

U was natuurlijk al van plan om op
5 januari 2014 om 15.00 uur in De S
-Bocht naar de nieuwjaarsreceptie te
komen.
Wij wilden het als verrassing hou-
den, maar kunnen het toch niet laten
het u te verklappen. Wij hebben de
Foto Archiefdienst Cuijk bereid ge-
vonden op deze middag een presen-
tatie te geven. Unieke beelden en
materiaal worden u getoond!
Wij, de organisatie, denken dat dit,
naast het aangenaam samenzijn,
voor u een extra reden zal zijn, onze
receptie te bezoeken.
Wij zeggen dan ook: graag tot zon-
dag 5 januari bij Egbert!

Hulphond Banios

De Dorpskrant van januari wordt
deze keer voor een groot deel door
journalisten van Jenaplanschool
Lindekring gemaakt en zal op
dinsdag 4 februari uit komen.
Het is mogelijk dat u voor een in-
terview benaderd wordt, doet u
dan mee? Fijn!  De redactie.

Uw medewerking gevraagd
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