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De Dorpsraad van Sint Agatha is
dringend op zoek naar een nieuw lid
voor de werkgroep Speelplekken.
Door drukke werkzaamheden elders
is een werkgroeplid gestopt en daar-
door heeft deze werkgroep nog
maar een lid. De werkgroep Speel-
plekken wil in overleg met kinderen
uit Sint Agatha en de gemeente
Cuijk de huidige twee speelplaatsen
(Appelgaard en Groene Driehoek)
leuker, spannender en wellicht ook
weer veiliger maken. En ook kan in
overleg met de beheerstichting en
de beheerders van de Agaat een
nieuwe speelplaats gerealiseerd
worden nl. tussen de hoofdingang
van de Agaat en het tennisveld.
Wie, o wie, wil er meedenken over
deze drie speelplekken? Wie, o wie,
wil er af en toe overleggen met de
werkgroep, kinderen en gemeente.
Wie, o wie, geeft zich zo snel moge-
lijk op bij de secretaresse van de

Van de Dorpsraad

Het is weer zo ver:
Oliebollen en vuurwerk,
Ieder jaar heeft een begin
Ieder jaar heeft ook een einde
Wij komen weer tezamen om
dat bijzondere moment te vieren
Omdat het steeds weer hoop geeft
en kansen op verbetering en geluk
Het is het feest van de geboorte
We mogen weer beginnen te leven
Een feest ook dat tot stilte dwingt
ons terugbrengt bij eigen lief en leed
Wij hopen met u en voor u
dat er voor ieder van u
voldoende muziek zit
in het nieuwe jaar 2015...

Willem Cranen,
Namens de Fanfare

Beste lezers van de dorpskrant, mijn
naam is Mario Caspers en mij is
gevraagd, namens ‘t Staagje, een
woordje te schrijven in de Dorps-
krant.
Na onze verhuizing naar de MFA,
beginnen wij langzamerhand te
wennen aan de nieuwe omgeving.

Wij hebben met  ’t
Staagje een mooi
jaar achter de rug
met als hoogtepun-
ten een mooi Beach
Event en een gewel-

dig kamp. Als de vorst een beetje
meezit komt er ook nog een ijsbaan!
Ons ledenaantal groeit, mede omdat
voortaan ook buitendorpse kinderen
lid mogen worden.
Namens ’t Staagje wens ik iedereen
een gelukkig nieuwjaar.

Gelukkig nieuwjaar NIEUWJAARSGROET Veel saamhorigheid

De dagen zijn donker en kort en de
sint is weer weg: dat betekent dat
2014 bijna voorbij is. Terugkijkend
kunnen we zeggen dat wij een suc-
cesvol jaar hebben gehad met mooie
sportieve prestaties, veel kampioe-
nen en leuke activiteiten.
Helaas zijn er naast sportieve suc-
cessen ook dieptepunten die je sa-
men beleeft. Mede hierdoor besef-
fen wij dat onze korfbalvereniging
voor ons en
onze leden veel
meer betekent
dan alleen maar
een sportvere-
niging. Wij zijn hier erg trots op en
willen u allen dan ook fijne feestda-
gen en een warm 2015 toewensen
met veel saamhorigheid.
'Bestuur Quick-Up'

tha die hier actief zijn. Bakkerij
MOLA B.V. zal de oliebollen voor
ons bakken, zowel naturel als met
krenten, rozijnen en appelstukjes.
Tussen 15.00 en 16.30 uur zien wij
u graag in De Agaat alwaar u uw
bestelling kunt ophalen onder het
genot van een glaasje glühwein en
heerlijke vers gebakken wafels.

Kom, Koop &
Geniet van de-
ze heerlijke
oliebollen op
oudejaars- en
nieuwjaarsdag!

Iedereen kan t/m 28 december een
bestelling doorgeven: per mail: olie-
bollen.agatha@outlook.com het be-
stelformulier in de brievenbus doen
bij Thoonen Kozijnen, Liesmortel
9a, Sint Agatha
Telefonisch bij: Wilma Bosma 0485
-320476 of Anja Thoonen 0485-
318257
U krijgt op dinsdag 23 december
a.s. ook nog een bestelformulier
thuis bezorgd.

Vervolg kolom 1. Dorpsraad, Anny
van Tiel, telefoon 372553 of via
mail: info@dorpsraadsintagatha.nl
Wij horen graag van u!

Tijdens de kerst en oudjaar teveel
gesnoept? Kom dan op zaterdag 3
januari in de S-Bocht in beweging.
Vanaf 22.00 uur tot 03.00 uur
gaan de voetjes van de vloer bij de
eerste dance- en dansparty van het
nieuwe jaar. Allerlei dansbare mu-
ziek wordt deze avond aan elkaar
geknoopt door Dj GerwinM.
De entree is gratis en verzoeknum-
mers zijn welkom!

Zaterdag 3 januari
dance en dansparty

Je moet ze proeven

Overhéérlijke verse oliebollen ko-
pen én afhalen in MFA De Agaat
op 31 december 2014.
De opbrengst komt ten goede aan
de MFA De Agaat. Hiermee steunt
u dus alle verenigingen in St. Aga-
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De avond was een groot succes.
Iedereen ging weer voldaan, som-
migen met 1 of meer mooie prij-
zen, naar huis.
We kijken ieder jaar weer uit naar
onze feestavond. Door de eenheid
binnen ons koor is de gezelligheid
met de leden en hun partners ge-
waarborgd. We hopen dit nog lang
gezamenlijk te mogen vieren.
Riet Geurts, secretaris de Maas-
klanken Sint Agatha

Sinds september komt elke donder-
dagavond een klein groepje samen
in de Lindekring om van 19.45 tot
20.45 een uurtje yoga te doen.
Meer deelnemers zijn welkom, dus
ben je benieuwd neem dan contact
op met Eric Volmeyer op 0655-933
202 of via yoga-cuijk@home.nl .

Volgens de legende kwam Caecilia
uit een Romeinse voorname familie.
Ze zou zeer jong zijn gedwongen te
huwen met iemand uit een andere
Romeinse adellijke familie. Ze vond
troost in de muziek en stierf de mar-
teldood omstreeks 230. Ze werd
patrones van muziek, instrumenten-
makers en zangers.
Ieder jaar weer herdenken wij de
Heilige Caecilia. De feestdag van de
heilige is 22 november.
Wij proberen de zaterdag voor of na
haar geboortedag ons Caeciliafeest
te vieren. Dit jaar was dat op 29 no-
vember.
Traditiegetrouw begonnen we met
een mis in onze kerk in Sint Agatha.
Na de mis zijn we naar ons repeti-
tiegebouw de Agaat in Sint Agatha
gegaan, waar we werden ontvangen
met koffie, thee en cake. Onze voor-
zitter Gerry Coenen heette iedereen
van harte welkom.

Na de koffie sprak Gerry onze jubi-
larissen toe. Er waren 2 jubilarissen,
Nellie Bovee was 40 jaar lid van
ons koor en Nelly van Rossum 25
jaar. Als koor gaat dit gepaard met
een persoonlijk lied, waarin een stuk
levensloop wordt beschreven. Onze
dirigente Héleen Stevens weet als
geen ander in een lied te verwerken
hoe belangrijk ons koor voor de le-
den is en hoe belangrijk de leden
voor ons koor zijn. Na de plechtig-
heden, mochten de jubilarissen het
buffet openen.

Na een heerlijk hapje en drankje
hebben we een bingo gehouden. De
prijzen waren bijeengebracht door
de leden en door een sponsoring.
We hadden daarom voldoende,
mooie prijzen en door de verkoop
van de kaarten werd de clubkas
weer wat gespekt.

Ons Caeciliafeest

Dat het hier gezond wonen is mag
genoegzaam bekend zijn, maar dat
wordt nog eens bewezen door deze
karper die zich op 9 nov. in Sin-
taagts water liet verschalken.

De redactie was toevallig getuige en
zag ook hoe Herman Peters Rit uit
Oeffelt de vis na weging, ruim 3 kg,
voorzichtig terug zette in de Maas.

Gezond leefgebied

De redactie van De Dorpskrant wenst u een jaar met veel goed nieuws!

Yoga in de Lindekring

Kerstconcert in
MFA De Agaat

Kerstconcert 2014 laat zien waarin
een klein dorp groot kan zijn.
Kerstconcert 2014 laat zien dat
veel verenigingen op sociaal en
cultureel gebied tot een gezamen-
lijk evenement kunnen komen on-
der het dak van mfa de Agaat.
En niks geen Kuuks kwartierke!!
Om vijf over zeven weerklonken
de eerste tonen van het lied “Wij
komen tezamen”. En er waren er
veel gekomen. De sfeervol versier-
de gymzaal van de Agaat zat hele-
maal vol: jong, oud, man, vrouw,
kind.
De kinderen van basisschool De
Lindekring kwamen het toneel op.
De kinderen maar ook de leer-
krachten leken zo weggelopen te
zijn uit een voorstelling van Char-
les Dickens. Eigentijdse kerstlied-
jes zongen ze, met overgave en
duidelijk met veel plezier. Vervol-
gens traden zanggroep Creation,
zangkoor De Maasklanken en de
fanfare Heilige Agatha op.
In de pauze vonden de glühwein
en de chocolademelk en, voor wie
nog wilde, het kerstbrood gretig
aftrek. Dankzij
de hulp van
korfbalvereni-
ging Quick Up
liep alles vlek-
keloos.
Na de pauze
sprak pastor Kees een kerstge-
dachte uit, nee, geen preek. Ver-
meldenswaard is het kerstverhaal
voorgelezen door Jo Jacobs. Een
verhaal waarin duidelijk een op-

Beste inwoners van Sint Agatha,
u weet het toch nog wel?

Zondag 4 januari 2015 om 15.00
uur in café De S-Bocht de:

Dorpsnieuwjaarsreceptie
Leuk als jullie ook komen!

roep werd gedaan om “samen” met
elkaar te leven. Een heel mooie
kerstgedachte die heel duidelijk
werd gewaardeerd getuige  het grote
applaus dat ze kreeg. Aan het einde

werd het lied Je-
rusalaim gezon-
gen.
Rest nog als laat-
ste te vermelden
dat Thea Her-
mans het geheel

vlot aan elkaar praatte en mede
daardoor was het kerstconcert om
vijf over half negen afgelopen,
slechts vijf minuutjes later dan op
de uitnodiging stond. Klasse!!
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