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Nieuws van schutterij
Oranje Agatha
Het is alweer een tijd geleden dat
Oranje Agatha een stukje plaatste in
de dorpskrant. Hoogste tijd dus om
het jaar 2015 de revue te laten passeren voor de bewoners van Sint
Agatha.
Bij het koning schieten op 12 april,
werd voorzitter Gerrit Vos al na 12
keer raak schieten koning. Penningmeester Wim van de Vorle moest
het helaas afleggen tegen de voorzitter. Het werd dus een krachtmeting op bestuursniveau.
Op 19 april was het aan O.A. om
het concours te organiseren. Dit
werd goed bezocht door de schutters uit het Land van Cuijk.
Tijdens
de concoursen
in Land
v a n
Cuijk
heeft het
team van
Oranje
Agatha 1
keer de
eerste
e
prijs, 4 keer de 2 prijs en nog enkele 3e prijzen behaald. Het eindresultaat voor Oranje Agatha was de 2e
prijs van het Land v Cuijk. Hierdoor
kan O.A met recht zeggen dat zij
mee tellen in het Land van Cuijk.
Oranje Agatha dankt dit ook aan het
feit dat er iedere wedstrijdzondag
minstens 2 teams deelnemen (meer
dan 8 pers) aan de wedstrijden en
daar is de club met recht trots op.
Trots is de voorzitter ook op zijn
werkploeg die het terrein netjes onderhoudt, zoals heg knippen, gras
maaien en schoffelen.
Afgelopen jaar heeft O.A weer diverse groepen mogen ontvangen die
het leuk vonden om een keer te mogen schieten, uiteraard onder bege-
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leiding van zeer ervaren instructeurs. En voor O.A. is het leuk
want dat spekt de kas weer wat.
En nu weer rust tot april 2016.

Van de Dorpsraad
In de gemeente Cuijk zijn drie sociaal wijkverpleegkundigen aangesteld. Voor het dorp Sint Agatha is
dat Erna Bulkens. De sociaal wijkverpleegkundige heeft als doel om
te komen tot zorg en dienstverlening waarbij de cliënt, u dus, een
betere kwaliteit van leven krijgt of
behoudt, ondanks zijn/haar beperkingen.
Enkele zaken waarvoor u terecht
kunt bij de sociaal wijkverpleegkundige, de S1 verpleegkundige,
zijn:
ondersteuning van mantelzorgers,
ondersteuning bij aanvragen van
zorg voor de WMO of andere instanties, vragen over zorg thuis,
verpleeghuis of het ziekenhuis. En
zo zijn er nog veel meer zaken.
Voor de volledige folder kunt u
kijken op www.sintagatha.info
De S1 verpleegkundige voor Sint
Agatha is dus :
Erna Bulkens Tel. 06 57778047
s1verpleegkundige@pantein.nl
Bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur,
maar dan kunt u ook een van de
twee anderen aan de telefoon krijgen nl. Wendy Blom of Lydia Lamers

Schop in de grond bij
Virdsche Graaf
Het waterschap Aa en Maas heeft
met Rijkswaterstaat een convenant
gesloten om voor het einde van
2015 voor een aantal beken de
natuurlijke monding in de Maas en
beekherstel van het buitendijks
traject te realiseren. Hiervoor moeten ook de beekmondingen ont-
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steend worden zodat deze als een
natuurlijk zandwaaier gaan functioneren en vrij optrekbaar zijn voor
vissen. Deze ingrepen moeten leiden tot een verbetering van de ecologische toestand, zodat in 2015
wordt voldaan aan de Europese Kaderrichtlijn Water.
Tevens moeten de beken ook visoptrekbaar worden en hebben ze een
functie als ecologische verbindingszone en door de herinrichting ook
als waterberging in het gebied.
De Virdsche Graaf (bij de Veerstraat) en de Sint Jansbeek worden
omgevormd tot slingerende beek.
De kunstmatige bovenloop van de
Virdsche Graaf in de Oeffelter
Meent wordt daarbij gedempt, zodat
het natuurgebied meer een geheel
wordt.
Voor de Virdsche Graaf betekent dit
dat deze enkel nog gevoed wordt
door grondwater en regenwater in
zijn stroomgebied en, dat daar waar
deze in de Maas uitmondt de steenslag verwij- Voorbeeld van een knuppelpad
derd wordt
om de beek
voor de vis
toegankelijker te maken.
Bovendien
zal er voor de
wandelaars
bij de monding een knuppelpad,
een pad van langs elkaar liggende
palen, over de beek aangelegd worden.
In zijn gesprek met Dhr. Mark
Kerkhoff van Waterschap Aa en
Maas heeft uw redacteur ook melding gemaakt van de kapotte deksel
op het stuwtje in de Veerstraat, waar
je nu vrij je met je handen aan het
systeem kunt komen. Gevaarlijk !
Dhr. Kerkhof zegde toe dit mankement aan de aannemer door te geven. Het probleem wordt verholpen!
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De Hoogheden in 2016
Het volk heeft gekozen en hoe…!
De Ulewappers zijn er zeker van,
Prins Roy d’n 1ste zal er samen met
zijn Prinses Vivianne, trainster van
de Dansgarde, alles aan doen zoveel mogelijk Ulen in het feestgedruis op te nemen en zo het dorp
een geweldige carnaval te bezorgen.

Kerstconcert 2015

Samen verder…..met elkaar
Dit motto heeft Kees Michielse
ons meegegeven voor onderweg.
Rondom de Toren H. Agatha en
MFA de Agaat willen dit uitdragen. Zij nodigen u uit op de koffie,
Kerst-krentemik met goeie botter
én glüwein, tijdens het Kerstconcert op vrijdag 11 december om
19.00 uur in MFA de Agaat.

DE DORPSKRANT
Oliebollen
Het jaar 2015 is al grotendeels verstreken. In november en december
staat er staat nog heel wat op de
agenda in ons dorp. Veel gebeurtenissen staan gepland en sommigen
zijn nog onbekend, onzeker.
Wat wel zeker is, is dat er op 31
december weer heerlijke oliebollen
zijn te verkrijgen. Let dus op het
bestelformulier dat U in december
ontvangt in de brievenbus. De opbrengst komt weer ten goede aan de
Agaat.
De oliebollencommissie.

Politieberichten oktober
Sint Agatha

Roy’s inzet voor Jongerenwerk ‘t
Staagje, de Fanfare H. Agatha, het
jaarlijks jeugdkamp en Hofkapel de
Durdouwers, VCA3 en zaalvoetbalclub de S-Bocht geeft hem een enorme achterban, wat een mooi feest
garandeert!
De Prins en Prinses worden, dit jaar
voor het eerst, bijgestaan door twee
pages, Nina en Romy!
Foto Frank Weren

Bij Jeugd en Jongerenwerk ‘t Staagje wordt hoog ingezet met Jeugdprins Andy (van Elst) en Jeugdprinses Rachel (Niendieker).
Beiden zijn zeer betrokken met en
bij van alles wat het Staagje organiseert en hebben bewezen geweldig
te kunnen feesten! Het gaat voor de
jeugd in ons dorp dan ook zeker een
vet karnaval worden. Het jeugdprinsenpaar rekent op jullie komst!

U wordt buiten opgevangen en
naar binnen gebracht door leerlingen, in gepaste kleding, van Jenaplanschool Lindekring. Daar, in de
in Kerstsfeer omgetoverde grote
zaal aangekomen, wordt u door de
‘dames’ van de Dansgarde van een
hapje en drankje voorzien en kan
het genieten, samen….met elkaar,
beginnen. Natuurlijk zal er ook
door ú gezongen worden, zal ook
úw stem gehoord worden, maar u
wordt hierin voorgegaan door o a:
leerlingen van Jenaplanschool Lindekring, Zanggroep Creation, Gemengd Koor De Maasklanken,
Fanfare Heilige Agatha, Margot
Poel, de KBO, Geestelijk verzorger Cor Maas én Quick-Up.
Vanzelfsprekend hoeft u voor dit
samenzijn niet te betalen, óók de
aangeboden consumpties niet!

Op 12 oktober rond 19.00 uur, vond
aan de Liesmortel een verkeersongeval plaats waarbij de veroorzaker
de plaats van het ongeval heeft verlaten. De auto van de benadeelde,
een Renault Grand Scenic, werd
hierbij beschadigd.
Tussen 12 en 16 oktober werd vanaf
de inrit van een woning aan de Liesmortel een zwarte mountainbike
ontvreemd.
Heeft u, al dan niet naar aanleiding
van bovenstaande meldingen, informatie voor de politie, neemt u dan
s.v.p. contact met mij op. Waarvoor
dank. Hans Ooms wijkagent
Telefoon: 0900-8844
Twitter: WijkAg_CuijkWst

Egbert Wijnen biljart
kampioen Sint Agatha

Heilig Hart tevreden met aanplant

Een spannende biljart finale om het
kampioenschap van Sint Agatha met
5 poule winnaars bracht de volgende uitslag op het groene laken:
1e en kampioen Egbert Wijnen
2e Peter Gerrits 3e Petra Elders 4e
Gerrit Graat 5e Egbert Moors.

Het Heilig Hart heeft goede buren!
Na overleg met de Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven stellen zij zich garant
voor een passende groenvoorziening rond het beeld én het onderhoud daarvan. Een mooi initiatief!

Wij organiseren binnenkort nóg een
biljarttoernooi en wel het grootste in
onze regio: 20 beurten van rood
Daar willen wij graag ook nog biljarters(sters) voor uit nodigen.
Opgave bij Egbert Wijnen telefoon
312367 of Gerrit Graat 316938

