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Op woensdagmiddag 5 november
druppelden de bezoekers binnen,
meteen kregen ze een kopje koffie
of thee aangereikt voor een schap-
pelijk prijsje. Maar liefst 43 mensen
hadden zich opgegeven van wie er
35 ook bleven eten.

Om half vier opende Willem Cra-
nen, contactpersoon van de werk-
groep Ontmoeten, de middag.
Meteen daarna werden er foto’s uit
de oude doos vertoond; er was zelfs
een foto uit 1915 (dus bijna een
eeuw oud) Op diverse foto’s werden
de personen herkend. “Oh, dat is de
oude pastoor” of  “dat is meester
Hurkens” of namen van de kinderen
die nu bijna veertigers zijn.
Het publiek was heel enthousiast bij
het zien van de oude foto’s en er
werden ook nog enkele herinnerin-
gen opgehaald aan de strenge winter
van 1963 of aan de overstroming in
1995.

Om vijf uur gingen we naar een
smaakvol ingerichte podiumzaal.
Mooi gedekte tafels, een bloemetje,
een kaarsje en sfeerlicht. En boven-
dien de geur van een heerlijke toma-
tensoep. De soep en het hoofdge-
recht lieten zich goed smaken.
Het toetje was om je vingers bij af
te likken. Best vermeld mag worden
dat dit lekkere etentje verzorgd was

Gezellige middag
in de Agaat

door cateringbedrijf Martijn van
Koeverden uit Cuijk.
Om kwart over zeven gingen de
mensen, nog nagenietend van deze
leuke middag/avond, naar huis.
Deze middag zal zeker een ver-
volg krijgen, zorg dat u er dan bij
bent, dan wordt het (misschien)
nóg gezelliger.
De werkgroep Ontmoeten in sa-
menwerking met de KBO

Voor de 18e maal is er om het bil-
jart kampioenschap van  Sint Agat-
ha gespeeld! Het gaat hier om Libre,
het traditionele spel waarbij ieder
zijn eigen bal heeft en daarmee de
twee andere ballen moet aanspelen.

Er waren 26 deelnemers die in pou-
les van vier of vijf personen een
onderlinge competitie de voorron-
den speelden waarna de zes win-
naars daaruit, de finalisten, de strijd
aangingen om het kampioenschap
van ons dorp.

De onder grote belangstelling ge-
speelde finale leidde uiteindelijk tot
de volgende uitslag:       1e plaats en
dus kampioen Tom Elders, 2e werd
Harrie Cuppen, als 3e eindigde Cor
Hendriks,   4e werd  Peter Gerrits
en 5e Bas Toonen, Joop Elders sloot
als  6e het kampioenschap af.
De heren kijken alweer reikhalzend
uit naar de uitdagers, dames en he-
ren, in het volgende, 19e toernooi .

Tom Elders biljart-
kampioen Sint Agatha

En dit zijn zij dan, de nieuwe
heersers van het Ulerijk en voor-
gangers in het carnavalsfeest
2015 voor groot en klein.
Prins Richard dun Urste

Goed en wel terug in ons dorp,
(op het Harrie Kepser Plein)
neemt hij de regie in handen en
wil hij, samen met u, bewijzen
dat wij hier in Sint Agatha weten
wat feestvieren is!
Met zijn liefspreuk: “Ut HKP is
un bietje van mien, mar deez
daag zal ik ‘r wennig zien” is hij
duidelijk, weinig thuis maar veel
‘onder het volk’. En zo hoort het!

Prins Damian en Prinses Noor
hebben de taak op zich genomen
om de jongeren in ons dorp voor
te gaan in het Carnaval. En dat is

De Nieuwe heersers
van het Ulerijk

maar goed ook, want hun lijfspreuk
straalt zóveel zelfvertrouwen uit, dat
een geweldig feest gegarandeerd is!
Wat dacht je van:
Carnaval wordt top met ons voorop!

Ulewappers, zorg dat je d’r bij bent!
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De 120 zonnepanelen op het dak
van de multifunctionele accommo-
datie de Agaat liggen er al een aan-
tal maanden. Daarom werden de
vier ondernemers die de zonnepane-
len mogelijk hebben gemaakt in het
zonnetje gezet. De vier ondernemers
zijn Thoonen Ramen Deuren en
Serres, Technisch Bureau Nabuurs
B.V. , Van Haren Installaties B.V.
en BCP Bouw.
Op woensdag 29 oktober was de
kantine van de Agaat goed gevuld
met bezoekers : veel gebruikers van
de Agaat maar ook mensen van ver-
enigingen uit Cuijk en omliggende
dorpen.
Bart Prinsen (voorzitter van de be-
heerstichting) onthulde het bord
waar de standen op worden bijge-
houden met als voornaamste stand
hoeveel kilowattuur er al door de
zonnepanelen gemaakt zijn. Met
rode letters verscheen het getal van
10.000 op het bord. Dat betekent dat
vanaf het moment van de in werking
stellen van de panelen tot woensdag
29 oktober er 10.000 kilowatturen
door de zon geleverd zijn i.p.v. door
de energiemaatschappijen. En dat
levert dus geld op. Dat de zon nog
veel en lang  moge schijnen!!!
Als dank voor hun bijdrage aan de
zonnepanelenconstructie kregen de
vier heren van de vier bedrijven een
mooi boeket bloemen en een mand-
je met producten van de plaatselijke
molen. Een origineel geschenk: pro-
ducten door windenergie verkregen
als dank voor een product door zon-
ne energie verkregen.

Dank voor de zonnepane-
len op het dak van

MFA de Agaat Eind vorige maand heeft Jan Bam-
bacht van Consultare Orgelbouw
het Smits-orgel uit de in 2013 ge-
sloten parochiekerk van Wijbosch
overgeplaatst naar de Kloosterkerk
van Sint Agatha.               . .
Het betreft een instrument uit
1899, gebouwd door F.C. Smits
jr., toen gevestigd in Reek, voor
de Zusters van Liefde in Son.
In 1935 is dit orgel in bruikleen in
Wijbosch terecht gekomen, waar
het als koororgel dienst deed.
Het heeft 6 registers met in ver-
houding veel grondstemmen.

Er zijn ongeveer 100 Smits orgels
gebouwd. Zij kenmerken zich door
hun hoge kwaliteit. Hoewel de
disposities (het geheel van regis-
ters en technische details) afgeleid
zijn van 18e-eeuwse Brabantse
orgeltradities, wist Smits er eigen-
aardige disposities aan toe te voe-
gen. De prestanten (basisregister
van het ‘n orgel), die het karakter
van het orgel bepalen, worden tot
de mooiste van Europa gerekend.
In de jaren 20 van de 20e eeuw is
het bedrijf opgehouden te bestaan.

De Stichting Sint Aegten heeft na
goede gesprekken met de Zusters
van Liefde, het orgel als cultureel
erfgoed geschonken gekregen,
waarna subsidie van het ‘Prins
Bernard Cultuurfonds Brabant’ de
overplaatsing naar Sint Agatha
mogelijk maakte. Het instrument

‘Smits orgel’ geplaatst
in Kloosterkerk

De voorbereidingen voor de nieuw-
jaarsreceptie, op 4 januari 2015 om
15.00 uur in De S-Bocht, zijn in
volle gang. Op deze middag, waar-
op wij elkaar alle goeds voor de toe-
komst wensen,  biedt de organisatie
u ook een blik terug in het verleden.
Middels een doorlopende presenta-
tie komen heel wat herkenbare beel-
den bij u langs. Dus, noteer 4 janua-
ri in  uw agenda om niets te missen!

“Wij komen tesamen”… zou dat
niet fantastisch zijn als heel Sint
Agatha dit samen zingt op zaterdag
13 december.
In een feestelijk aangeklede kerst
(gym)zaal in de Agaat komen de
kinderen van Jenaplanschool Linde-
kring, zanggroep Creation, fanfare
H. Agatha, gemengde zangvereni-
ging De Maasklanken en een soliste
liederen ten gehore brengen. Onder
het genot van een kopje koffie met
kerstlekkers kunnen we luisteren
naar het kerstverhaal en ook onze
pastor Kees zal een woordje spre-
ken.
Om nog meer in de kerstsfeer te
komen, is er warme chocolademelk
en glühwein en het kerstconcert zal
weer afgesloten worden met samen-
zang. In voorgaande jaren speelde
dit muzikale samenzijn zich nog af
in de parochiekerk onder de naam
Adventsconcert. De contactgroep
Rondom de Toren St. Agatha meent
dat dit jaar, nu de parochie H. Agat-
ha is opgegaan in de grotere paro-
chie-eenheid St. Martinus, ook met
een nieuwe traditie begonnen kan
worden :
“Kerstconcert in de Agaat”

Kortom een
nieuwe naam,
e e n  n i e u we
plaats maar de
intentie is dezelf-
de : Samen op
weg naar het
kerstfeest met de
gehele gemeen-

schap van Sint Agatha.
Nog even de feiten:
zaterdag 13 december van 19.00 uur
tot 20.30 in de zaal van de Agaat.
Entree, koffie, thee, lekkers, choco-
mel en glühwein gratis. Wij hopen u
allen massaal te mogen begroeten.
Contactgroep Rondom de Toren,
Sint Agatha

Zaterdag 13 december:
kerstconcert in de Agaat

is een verrijking voor onze kerk en,
u mag er op rekenen te zijner tijd
uitgenodigd te worden, een concert
op dit prachtige oude Smits orgel in
de Kloosterkerk bij te wonen.

Nieuwjaarsreceptie
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