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Ons dorp kent twee speelplekken
voor de jeugd. Het speeltuintje in de
Appelgaard voor de kleinste inwo-
ners van ons dorp en de speelplek
met vijver in de groene driehoek
voor de wat oudere jeugd. Beide
speelplekken voldoen niet zo goed
meer aan de normen en eisen van
deze tijd. Er is een roep om meer
natuurlijke of avontuurlijke speel-
plekken.
Zoals u zich wellicht nog kunt her-
inneren heeft groep acht van basis-
school de Lindekring vlak voor de
zomervakantie een enquête gehou-
den onder de schooljeugd. Uit deze
enquête kwam zonneklaar naar vo-
ren dat de jeugd van Sint Agatha
iets meer, iets anders van de speel-
plekken wil. En wat helemaal mooi
is : er is een werkgroepje gevormd
van kinderen die samen met de
werkgroep “Speeltoestellen” met
nieuwe ideeën aan de slag wil.
Inmiddels is er een nieuwe speel-
plek bijgekomen bij de Agaat. Het
terrein tussen de hoofdingang van
de Agaat en het tennisveld is nu nog
ingezaaid met gras maar hier mag
ook een speelveldje komen.
De speeltuin in de Appelgaard blijft
voor de kleintjes maar er kunnen
wel andere speeltoestellen komen.
Het speelveld in de groene driehoek
moet veel avontuurlijker; er is al een
idee geopperd voor een hangbrug
over de vijver!!!
De werkgroep “Speeltoestellen”
heeft al contact gehad met een ge-
meenteambtenaar die over deze za-
ken gaat. Er bestaat ook een
“speelterreinenplan” en daaruit
bleek dat het moment om samen iets
te gaan doen, goed gekozen was.
Wellicht is er ook budget voor!!!
Dat laatste is afwachten gezien de
minder rooskleurige financiële situ-
atie van de gemeente, maar dat ter-
zijde.

Van de Dorpsraad

De Dorpsraad

De werkgroep, onder leiding van
Gerwin Meijer, heeft genoeg te
doen samen met het werkgroepje
van de Lindekring.
Heeft u ook nog goede, leuke en
spannende ideeën, meldt u zich
dan aan bij de dorpsraad (Willy
Thijssen, Henk Lefers, Hans Boer,
Gerda van den Broek, Anny van
Tiel ).
U hoort nog van ons of van de
werkgroep “Speeltoestellen”

Zaterdag 15 nov. start de Prinsenbal
avond om 19.00 uur traditiegetrouw
met een Heilige mis, waarna om
±20.00  uur in de Agaat het Prinsen-
bal aanvangt en u zult  zien of je het
bij het rechte eind had.

Hij ligt ‘r, de boothelling

In het Vlaams woordenboek tref-
fen wij de volgende omschrijving
van het woord vunderen:
uitvissen; proberen te achterhalen.
Zit niet zo te vunderen, ik zeg het
toch niet.
En dat beste mensen, is nu net wat
de Prinsencommissie u wil laten
doen met het aanreiken van een
cryptische omschrijving, meestal

een zin waar geen
garen mee te spin-
nen of geen touw
aan vast te knopen
is, uitvogelen (nog
zo’n mooi woord)
wie in het komen-

de carnavalsseizoen uw nieuwe
heerser zal zijn, wie er op het prin-
senbal zich als Prins van de Ulen
presenteert.

De vunderzin voor de “Grote
Prins” luidt:
Als de Prins op zijn eerste dag in
functie trots door het dorp heen
wandelt, maakt hij die 4 dagen
met carnaval zeker vol, wijk niet
van je pad maar blijf rustig zitten
op de stoel.

Die voor de Jeugdprins en prinses:
Op de heuvel heeft mien de agrari-
ër de juiste wind richting.

Vunderen? Vunderen!

Aan het einde van dit seizoen maar
helemaal klaar voor het volgende
watersport jaar, ligt op de grens van
Sint Agatha en Cuijk nabij de stier,
de nieuwe boothelling.
Het werkt heel simpel. In feite is het
een stukje weg dat van de wal de
Maas in loopt, dus tot een eindje
onder water. De booteigenaar heeft
zijn boot op een trailer achter zijn
wagen, waarmee hij achteruit de
helling af rijdt. Wanneer de trailer

onder water verdwijnt, komt de
boot, die blijft drijven, daarvan los
en voilà, varen maar. Na het varen
de lege trailer in het water rijden, de
boot er op varen en dat was dan,
weer een heerlijke dag op het water.
Een mooie service in/bij ons dorp!

Op woensdag 29 oktober kun jij
tussen 18.00 en 19.30 uur in De
Agaat kennismaken met wat ons
dorp jou op het gebied van sport,
spel en creativiteit te bieden heeft.
Vrijwilligers van VCA, Quick Up,
‘t Poortje, Sportkanjerklub, en   jon-
gerenwerk ‘t Staagje, vertellen jou
alles over voetbal, korfbal, tennis,
knutselen en de kangoeroeklub.
Tot woensdag tussen zes en half acht!

Voor jou als jongere
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den door te mailen naar Rini
Moors, r.j.moors@ziggo.nl
Wij hopen op een geweldige op-
komst.
Werkgroep “Ontmoeten” en het
bestuur van de KBO

De  Koninklijke Nederlandse
Schietsport Associatie ( KNSA)
heeft pas het basiscertificaat aan
Schutterij Oranje Agatha uitgereikt.
Dit certificaat is geldig voor een
periode van vier jaar.
Deze certificering is door de Minis-
ter als verplichtend gesteld voor
personen of verenigingen die een
verlof willen hebben om met wa-
pens om te gaan. Dit houdt in dat
schutterijen of schietverenigingen
door de KNSA,  volgens hun nor-
men moeten zijn gecertificeerd.
Ook is de
nieuwe wet
van kracht
voor schutters
die een verlof
hebben van de
politie, dat zij alleen nog maar lid
kunnen zijn van schutterijen of
schietverenigingen die zo’n certifi-
cering hebben.

Deze basiscertificering richt zich
voornamelijk op veiligheid, de bal-
lotage van nieuwe leden, het moni-
toren van bestaande leden van vere-
nigingen, de verkrijging van een
vuurwapenverlof en de naleving van
wet- en regelgeving. Met deze certi-
ficering voldoet schutterij Oranje
Agatha weer helemaal aan de eisen
van deze tijd, maar heeft daarbij ook
de verantwoording naar deze eisen
te handelen.

Schutterij Oranje Agatha
gecertificeerd

Hofkapel ‘de Durdouwers’ uit
St.Agatha is een dweilorkest dat
zich met name inzet tijdens carna-
valsactiviteiten in de maanden no-
vember t/m maart bij carnavalsvere-
niging de Ulewappers. Zij zijn op
zoek naar nieuwe muzikanten.
Met name een slagwerker en bari-
tonspeler worden op dit moment
gemist in de vereniging, maar ook
ieder ander instrument is welkom in
de jonge groep enthousiaste muzi-
kanten.
Dus ben je muzikaal of vind je het
leuk om muziek te maken stuur dan
geheel vrijblijvend een e-mail naar
de voorzitter van de hofkapel op
renedaanen@ziggo.nl.
De repetitieavonden wisselen van
maandag op woensdag en een repe-
titie bezoeken is ook altijd mogelijk
om een indruk te krijgen.
Een muzikale groet,
Hofkapel ‘de Durdouwers’

Muzikaal talent???

LET OP!!! Op zaterdag 1 Novem-
ber tussen 11.00 en
13.00 uur komen de
jeugdleden van
Quick-up bij u aan
de deur om statie-

geldflessen op te halen, maar zijn
eventueel ook in voor een klein
klusje. Dit allemaal om de jeugd-
kas van Quick-up te spekken. Dus
blijf allemaal thuis
en zet vast wat fles-
sen klaar of verzin
alvast een klein klus-
je. Groetjes de jeugd
van Quick-up

Quick-
up

Van de werkgroep
“Ontmoeten”

Vrijdag 17 oktober hebt u allen een
folder in de bus gehad met daarin
een uitnodiging voor woensdag 5
n o v e m b e r .  De  we r k gr o e p
“Ontmoeten” en de KBO willen u
dan van harte uitnodigen in de
Agaat voor een gezellige middag
met aansluitend een lekker etentje.
In het middagdeel worden foto’s en
filmpjes vertoond en we hopen tij-
dens en na het vertonen daarvan op
een heleboel persoonlijke verhalen.
Om vijf uur staat een verrukkelijke
maaltijd klaar, geserveerd door cate-
ringbedrijf Van Koeverden. De kos-
ten voor de maaltijd zijn € 10,- De
kosten voor koffie, thee, drankjes
komen ook voor eigen rekening.
Wel is de entree gratis.
.De aanmelding moet binnen zijn
voor of op vrijdag 31 oktober.

Via het antwoordstrookje op de fol-
der kunt u zich aanmelden. U kunt
ook bellen naar Annie Gerrits, tele-
foon 313423 of naar Rini Moors,
telefoon 321374 of het antwoord-
briefje bij hen in de brievenbus
stoppen. U kunt u zelf ook aanmel-

Op zaterdag 13 december 19.00
uur wordt er in de Agaat een kerst-
concert gehouden met medewer-
king van de zangkoren Maasklan-
ken en Creation en de fanfare Hei-
lige Agatha. Verder zullen de
KBO en Jenaplanschool Linde-
kring hun medewerking aan deze
avond verlenen. Het programma
duurt ± anderhalf uur en de toe-
gang is gratis! Groep Rondom de toren

Flessenactie en Heitje
voor karweitje

Na een aantal weken van regelen en organiseren was het afgelopen zondag
26-10-2014 eindelijk zover. Wij, VCA 3, kregen onze nieuwe trainingspak-
ken! We verzamelden ons om 09:15 uur in de kantine van de MFA. Daar
werd het eerste trainingspak officieel overhandigd aan onze sponsor/speler
Fons Thoonen. Aansluitend hebben we nog teamfoto’s gemaakt met onze
sponsoren.
Graag willen we via
deze weg de spon-
soren Thoonen  Ra-
men Deuren Serres
én Aben Reclame
bedanken voor deze
mooie outfit. Hier
kunnen we weer een
paar jaar sportief
mee vooruit.

13 dec. in de Agaat
...Kerstconcert...

VCA 3 dankzij sponsoren in het nieuw
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