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uw mening weten (zie vooraankon-
diging bewonersochtend op 8 de-
cember 2013).
Op een apart blad konden inwoners
laten weten of ze iets voor het dorp
willen doen en omdat we van die
mensen naam en emailadres hebben,
hebben we deze inwoners al per-
soonlijk via de mail of een briefje
kunnen bedanken voor hun toege-
zegde hulp voor nu of voor later.
Maar…….. we hebben nog een aan-
tal toezeggingen maar helaas heb-
ben deze inwoners geen naam of
emailadres achtergelaten en dan
wordt oproepen of bedanken wel
wat lastiger!!
Om u een idee te geven, het gaat
om : hulp bieden aan bewoners 4x;
rijden voor iemand met eigen auto 5
x; meedenken in dorpsraad 1x; mee-
helpen op school 1x; bestuursfunctie
invullen bij vereniging/stichting 2x;
ik wil wel iets doen maar weet niet
wat 6x.
Als u twee weken geleden geen per-
soonlijk bedankje heeft gehad maar
u hebt wel een van bovenstaande
zaken ingevuld, zou u dan aub u
willen melden bij info@dorpsraad
sintagatha.nl of doe een briefje in de
bus bij Willy Thijssen, Henk Lefers,
Truus van de Goor of Anny van Tiel
(zijnde de Dorpsraad).
Vanaf deze plek wil de Dorpsraad
alle bewoners (bekend of anoniem)
die aangegeven hebben zich te wil-
len inzetten voor de dorpsgemeen-
schap hartelijk bedanken. Wij hopen
u allen te zien op de bewonersoch-
tend op 8 december 2013.
Dorpsraad Sint Agatha

Je zag ze plots overal in en om ons
dorp verschijnen, de routepaaltjes
van het “Wandelroutenetwerk Land
van Cuijk”.

Het ruim 900
kilometer lan-
ge netwerk in
het Land van
Cuijk is het
laatste stukje
netwerk dat
nodig was om
een Brabant-
breed       uni-
form dekkend

systeem te krijgen, waarmee wande-
laars en fietsers hun routes kunnen
plannen en volgen.
Vanaf 1 november zijn routes te
lopen met een zelf gemaakt knoop-
punten lijstje in de hand.
Selecteren van de knooppunten kan
op drie manieren. Vanaf de wandel-
kaart (er is één kaart voor het LVC
noord en een kaart voor het LVC
zuid), vanaf de informatiepanelen
die op strategische punten geplaatst
zijn (bij ons bij de S-Bocht), of door
www.routesinbrabant.nl te raadple-
gen. De scheur- en watervaste wan-
delkaarten zijn a €4,50 te koop op
diverse verkooppunten, o.a bij de
VVV in Cuijk.

In maart 2014 komt er een Brabant-
breed kaartbeeld op internet be-
schikbaar. Hieruit zijn naar behoefte
uitsneden te maken van de regio
waar je wil wandelen. Gratis en
voor niks. Zo kun je je thuis al ori-
ënteren. Daarnaast kun je er een
print van maken en deze kaart ge-
bruiken tijdens de tocht.
Met de realisering van dit initiatief
is een ideale mogelijkheid gescha-
pen om bewoners en bezoekers van
ons dorp kennis te laten maken met
onze regio. Dit schept ook weer
kansen voor de horeca in ons dorp!

Wandelroutenetwerk
Land van Cuijk

Dorpsraad Sint Agatha organiseer-
de tot nu toe bewonersavonden
maar dit jaar hebben we voor iets
nieuws gekozen namelijk voor een
bewonersochtend. De Dorpsraad
wil u allen, inwoners van Sint
Agatha of belangstellenden die
elders wonen, uitnodigen om op
zondag 8 december in groten geta-
le naar de Agaat te komen. De
Dorpsraad wil u allen graag op de
hoogte brengen van de resultaten
van de enquête die u massaal hebt
ingevuld. Wij willen u ook graag
op de hoogte brengen van de ac-
ties die daaruit voort kunnen ko-
men en wij willen graag van u ho-
ren of er nog andere wensen of
ideeën zijn om ons dorp nog leef-
baarder te maken. Bovendien vin-
den wij het belangrijk dat u eens
lekker met elkaar en met ons kunt
“kletsen”.
Onder het genot van koffie en
krentenbrood ( wij hebben elkaar
immers broodnodig) zal Wendy
Huijbers van de welzijnsorganisa-
tie Radius de resultaten van de
enquête met u bespreken. Verder
willen wij door middel van een
ludieke actie uw meningen peilen.
Enkele belangrijke feiten :
Wanneer : zondag 8 december
Waar : in de kantine en podium-
zaal van de Agaat
Tijd : 10.30 uur tot ca. 12.15 uur
Wat : bewonersochtend
Wij hopen u werkelijk allen te
zien.  Dorpsraad Sint Agatha

Bewonersochtend
zondag 8 december

U hebt vast al het een en ander
gehoord over de enquête betref-
fende de leefbaarheid in Sint Agat-
ha. Heel veel inwoners hebben
deze enquête ingevuld en de
Dorpsraad wil graag met u over de
resultaten praten en ze wil graag

Nogmaals de enquête
Op donderdag 5 dec. bezoekt Sint
Nicolaas Jenaplanschool de Linde-
kring. Hij zou het fijn vinden wan-
neer ook de allerkleinsten uit ons
dorp daarbij aanwezig zijn. Lijkt u
dat ook leuk? Zorg dan dat u er, tus-
sen 9.15- en 11.30 uur, met uw nog
niet schoolgaande kind bij bent!

Hij komt, hij komt! U ook?

www.dorpskrant-agatha.com
mailto:info@dorpsraad
www.routesinbrabant.nl
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Biljart kampioen van Sint Agatha
word je niet zo maar even.
Alle deelnemers zijn zeer gemoti-
veerd en gaan echt met elkaar de
strijd op het groene laken aan om de
trofee én de eer in de wacht te sle-
pen.
Over 4 dagen verdeeld werd er door
25 biljarters in vijf poules gespeeld
en ja, het was weer super spannend.
Een spannende voorronde van 5
poules, leverde de volgende winaars
op, Cor Hendriks - Peter Gerrits-
Gert Jan Megens - Jan Gosens -
Tom Elders.
Zij waren het die op zaterdag 26
oktober de wedstrijden van de waar-
heid speelden, nu ging het er om, nu
kon elke misser fataal zijn, maar
wilde iedereen ook de hoog gespan-
nen verwachtingen waar maken.

Het was Peter Gerrits, die trots de
bokaal in ontvangst mocht nemen
en die met zijn inmiddels 3e kampi-
oenschap zijn kwaliteit als biljarter-
bevestigde!
2e werd Gert Jan Megens
3e Jan Gosens, 4e Cor Hendriks en
5e Tom Elders.

Nb redactie: Wanneer u de foto op
www.dorpskrant-agatha.com ver-
groot, zult u zien dat alle vijf de fi-
nalisten er echt op staan!

www.dorpskrant-agatha.com

Peter Gerrits
biljart kampioen 2013

Met veel toeters en bellen werd hij
zaterdag de 16e ten tonele gevoerd,
onze nieuwe Prins Dirk-Bart dun
Urste! Beslist geen onbekende in
ons dorp, maar wie is hij nou eigen-
lijk helemaal?
Om onze voorganger in het komen-
de carnavalsjaar jaar (nog) beter te
kunnen volgen, krijgt u hierbij een
intiem inkijkje in zijn leven.

Naam: Dirk-Bart (Prinsen) dun Ur-
ste
Leeftijd: 33 jaar levenservaring
Leren leven: Thuis met z’n zevenen
Werk: Verpleegkundige Radboud
Eet het liefst: Lasagne
Drinkt bij voorkeur: Biertje
Houdt van: Trompet / bugel spelen
Uitslapen: Heerlijk!!
Verliefd?   Graag…
Vakantie:  Wintersport skiën
Toekomst: Volste vertrouwen in
Muziek:  Madness, geweldig!
Beste krant: Wat denk je!!??
Voorkeur voor auto: Volvo
Vrienden: Veel goede vrienden en
vriendinnen, heel belangrijk!
Hobby’s: Muziek / sport
En ten slotte carnaval 2014:
Ik ben er zeker van dat wij, Prins en
al z’n Ulen, onder mijn motto
“Feesten bij de Ulen, da kunde nie
snappe, mar da motte vule”, een
geweldige carnaval gaan beleven!
Dit mag je niet missen, zorg dat je
er bij bent en beleef het gezamenlij-
ke plezier! Ook jij bent uitgenodigd!

fonds, in het kader van de grote
vrijwilligersdag die bekend staat
als de actie NL-doet, zijn de mate-
rialen gekocht.
Ook in 2014 is op 20 en 21 maart
weer de actie NL-doet gepland.
En daarvoor vragen wij (de Dorps-
raad) uw medewerking.
Hebt u een goed idee waarmee de
leefbaarheid of de leefomgeving in
Sint Agatha gebaat zou zijn, laat
dan uw stem horen.
U kunt uw idee, wens of plannetje
aan ons geven op de bewonersoch-
tend van 8 december 2013 (lees
hierover meer in deze dorpskrant)
of mail naar
info@dorpsraadsintagatha.nl
Wij zijn benieuwd!!

Geniet u ook zo vaak aan de oever
van de Maas aan het einde van de
Veerstraat op de vernieuwde veer-
stoep? Een heel mooi gelegd terras,
fraai geschilderde stoelen en een
fietsenstandaard en een nieuwe prul-
lenbak. Vorig jaar maart is met be-
hulp van enkele vrijwilligers
(waarvoor nogmaals onze dank)
deze veerstoep zo mooi opgeknapt.
En met het geld van het Oranje-

Nieuwe Actie NL-Doet
in maart 2014

En nóg een Prins uit
ons dorp!

Dat er in Sint Agatha heel wat
kwaliteit schuilt mag genoegzaam
bekend zijn en dat hebben nu ook
de “De Nölers” uit Cuijk ontdekt.
Het past ons hen te feliciteren met
hun Prins Twan (Hofmans)1e  die,
buiten functie, in ons dorpje resi-
deert.
Zijn motto “We halen er uit wat er
in zit”, is hier al wel héél erg let-
terlijk toegepast maar óók gegund!
Natuurlijk ook voor hem en al zijn
volgers, mooie carnavalsdagen!

Onze Prins in 2014:
Dirk-Bart dun Urste

Glunderend en vast besloten om er
voor hun leeftijdsgenoten een leu-
ke carnaval van te maken, stelden
zij zich op het prinsenbal voor aan
het publiek, Jeugdprins Jesse (van
Gaal) en  Prinses Joyce (Caspers).

Hun liefspreuk “Met Jesse en Joy-
ce hierbinnen kan carnaval 2014
beginnen”, geeft al aan dat er bij
jeugd en jongerenwerk ’t Staagje
flink gefeest gaat worden! Alaaf!

Jeugdprins Jesse en
zijn Prinses Joyce

Foto Annemarie Kloosterman
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