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Sinds 1 dec. 2012 is hij als beheer-
der van MFA De Agaat in dienst.
Van maandag tm donderdag is
Harm Prijs tussen 8.30 en 16.00 uur

druk met
zijn coör-
dinerend
werk, het
doen van
de admi-
nistratie,
de inkoop,

de kas, het controleren van de ruim-
tes maar vooral ook het zijn van
gastheer voor eenieder die binnen
loopt. En dat zijn er heel wat.  Inci-
denteel is Harm er ook ´s avonds en
natuurlijk bij evenementen in het
weekend. Hij praat met zulk een
bevlogenheid over ´zijn Agaat` dat
die bij hem zeker in goede handen
is. Dat hij niet in Sint Agatha woont
mag geen probleem zijn wanneer hij
in haast het 1e huis in Oeffelt huist.

Even voorstellen

De kast om de AED in te plaatsen,
hangt inmiddels aan de muur bij
de Agaat, vlakbij de ingang. Bin-
nenkort zal de AED die nu nog bij
Fons Thoonen hangt, verplaatst
worden naar de kast bij de Agaat.
In de maand mei zal er een nieuwe
cursus gegeven worden voor be-
langstellenden die met de AED
willen werken. Als u ook graag de
cursus wilt volgen, kunt u zich
aanmelden bij de Dorpsraad,
dorpsraadsintagatha@de-agaat.nl
U ontvangt dan van ons de datum
en het tijdstip waarop de cursus
gegeven wordt.       De Dorpsraad

AED verplaatst en nieu-
we cursus in verschiet

Wekelijks wordt er in uw (ons)
kerkdorp door senioren koersbal
gespeeld. Koersballen is een plezie-
rige sport die door iedereen ge-
speeld kan worden tot op hoge leef-
tijd. Naast het actief bezig zijn is er
ook ruimte om met elkaar in contact
te komen en wordt er gezamenlijk
koffie gedronken.
Het spel wordt gespeeld op vilten
matten met een set van twee maal
vier ballen. En een wit doelballetje
(jack). Eerst wordt de jack uitge-
gooid en daarna rollen de spelers
om beurten een bal. Het is de bedoe-
ling om deze zo dicht mogelijk bij
de jack te gooien. Na wat oefenen
kan iedereen het koersen onder de
knie krijgen.
Hebt u hiervoor belangstelling dan
kunt u gratis 2 keer meespelen om
te ervaren hoe het u bevalt. Het
koersen is op maandagmiddag in De
Agaat van 14.30 -16.30 uur.
Aarzel niet en neem contact op met
de heer Piet Pouwels Tel: 317785.
Hij kan u verdere informatie ver-
strekken.
U kunt ook spontaan binnen lopen!

Gezellig samen koersbal
proberen?

Graag willen wij jullie aandacht
vestigen op de carnaval.
Zaterdag 9 februari is er bij de S-
Bocht een verkleed-
feest met het thema
‘Jetzt geht’s los’.
Iedereen is welkom
om hier met z’n allen
een superavond van
te maken. Tiroler-
stijl, winter, een
warm drankje en
vooral veel gezelligheid… Zet deze
avond vast op je kalender.
We starten om 20.30 uur. Tot dan!

“Jetz geht’s loos”

Bergen? Nee Kuilen!

Hij kwam laat op gang maar liet
zich toen ook wel gelden, de win-
ter van 2012 / 2013.
Terwijl hele horden richting Oos-
tenrijk reisden om daar de winter
te beleven stonden hier de kranten
vol van langebaan schaatstochten,
een eventuele Elfstedentocht en
stonden de treinen en het autover-
keer stil in de sneeuw.

In plaats van in de bergen, kun je
hier in de Kuilen ook heel wat
winterse pret beleven!
Vader Johan en zoon Dirk Broek-
mans storten zich hier onvervaard
de helling af en glijden daarna
over het ijs door, helemaal naar de
overkant van de Kuilen. Gaaf!

Het was best spannend, de eerste
zittingsavonden in ´De Agaat´. Het
is natuurlijk ook een hele stap om
van het Parochiehuis, via de tent
naar een heuse zaal te verhuizen.

Echter, met tevredenheid kan er te-
rug worden gekeken op twee gezel-
lige avonden waarop het in ruime
mate opgekomen publiek met een
gevarieerd programma met maar
liefst negen optredens verrast werd.

Pronkzittingen
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Het bestuur van MFA ‘De Agaat’,
vond het belangrijk om bij de offi-
ciële opening van het gebouw ook
de dorpsjeugd te betrekken en
heeft daarom een ballonnenwed-
strijd voor de leerlingen van Jena-
planschool Lindekring, onderdeel
van het programma gemaakt.

De animo was groot en zo kozen
op het moment suprême zo‘n 50
ballonnen het luchtruim. Spanning
bij de kinderen want, waar gaat dat
naar toe? Gedurende zo’n dertig
dagen na het oplaten kwamen
kaarten en enveloppen binnen met
daarop plaatsnamen van verre
maar ook van (heel) dichtbij waar
‘n ballon gevonden was.

De Lindekring zou de Lindekring
niet  zijn  als
daar niet
gelijk een
project van
gemaakt zou
worden. Via
Google earth
werden de
vindplaatsen
g e l o k a l i -
seerd en in
beeld gebracht met streetview. Er
werden schema’s met afstanden
gemaakt die elke dag wisselden.

Uiteindelijk kwamen er 14 kaarten
terug. Die
van Joyce
C a s p e r s
kwam met
168 km in
W ü r s e l e n
Dui t s l a nd
als verste
terecht, die
van Sjoerd
B u r g e r s

kwam met 145 meter in de Lies-
mortel het dichtst bij huis!

Zij kregen, tijdens de weeksluiting
op school, uit handen van Thea
Hermans namens het bestuur van
‘De Agaat’ respectievelijk een
cadeaubon van 25 Euro en een
poedelprijs van 10 Euro. Het was
een plezierig en leerzaam project!

Je kunt niet zeggen dat inbrekers
vrij spel hadden in Sint Agatha op
de avond van 21 januari waarop er
een bijeenkomst over inbraakpre-
ventie was georganiseerd in De
Agaat maar er waren toch altijd nog
zo’n twintig mensen.

Wijkagent Alex Gijsbers liet aan de
hand van filmpjes zien hoe inbre-
kers te werk  gaan. Soms maken
bewoners het de inbrekers ook wel
erg gemakkelijk door bv. een ladder
in de tuin te laten liggen of de kliko
onder het afdak te zetten, zodat de
kliko dan als opstapje kan fungeren.
Maar hoe de  inbreker ook te werk
gaat, er is altijd een oplossing te
bedenken die dan misschien niet
altijd de inbraak kan voorkomen
maar het de inbreker toch wel een
stuk moeilijker kan maken.

Zodra de heer Gijsbers een voor-
beeld van de manier van inbraak
had laten zien, kon de heer Stevens
van de gelijknamige winkel in Cuijk
een oplossing laten zien. Hij deed
dit met veel vakkennis en zonder de
aanwezigen ook maar iets op te
dringen.
De aanwezigen luisterden aandach-
tig en er was ook volop gelegenheid
om vragen te stellen en van die ge-
legenheid werd goed gebruik ge-
maakt.
Al met al was het een leerzame bij-
eenkomst waarbij het vooral de be-
doeling was eens goed in en om je
huis te kijken naar situaties die mis-
schien te gemakkelijk de inbreker
uitnodigen zijn slag te slaan.
Ikzelf heb in ieder geval meteen de
sleutels uit het slot gehaald…..

Binnenkort
Binnenkort kunnen de bewoners van
de Liesmortel en de Kloosterlaan
een uitnodiging verwachten van de
Dorpsraad . De Dorpsraad zal dan
samen met Jeroen van de Ven, me-
dewerker van de gemeente Cuijk, en
met de bewoners van de twee stra-
ten praten over de bomen die nu in
die straten staan.
De juiste datum, plaats en tijdstip
krijgt u nog te horen. De Dorpsraad.

Van de Dorpsraad
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Programma
Carnavalsmaandag

Ook dit jaar was het weer een gezel-
lige drukte op onze dorps- nieuw-
jaarsreceptie. Het had misschien wat
drukker mogen zijn, maar zij die
gekomen zijn hebben genoten van
elkaar en het gebodene. Zo werden
er oa films uit de oude doos ver-
toond van ons dorpse carnaval en
opnames van ons dorp met inter-
views door Charles Groenhuijsen,
die voor tig jaren terug voor tv ui-
zending gemaakt zijn maar waarvan
slechts een selectie van een paar
minuten uitgezonden is.

Blij was de organisatie ook met be-
zoekers uit de Messemaker, oud
inwoners die aan de wandel waren
en het echt niet konden laten onze
dorpse gezelligheid weer eens te
proeven.
Kortom, volgend jaar op 5 januari
wordt u weer om 15.00 uur in de S-
Bocht verwacht.
Leuke ideeën of suggesties over de
invulling van deze middag?  Laat
het ons weten!     Fijn dat u er was,
Toon, Henk, Gerrit en Toon.

Hieronder treft u het programma
rond de carnavals brunch.
11.00 Agaat open, de stoelen staan
voor u klaar!
11.30  Start brunch met een gastop-
treden.
13.00 Start jeugdprinsen paar en
jeugdboeren paar receptie
14.00 Aanvang entertainment voor
de kinderen.
Optredens vd dansgardes en natuur-
lijk ook weer de befaamde loterij!
Rond 15.00 wordt het eetkraampje
weer geopend.
De middag zal ongeveer eindigen
rond 19.00 uur.

U kunt nog t/m 4 februari kaarten
bestellen bij Anton Geerts mail:
ajm.geerts@home.nl of telefonisch
op 06-23627721.
kaartjes 17 jaar en ouder 8 euro
kaartjes 12 t/m 16 jaar 4 euro
Kinderen onder de 12 jaar  zijn on-
der begeleiding gratis welkom

Leuk dat u er was‘n ballon, ‘n ballonnetje
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