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* Op zaterdag 5 november vond een
eenzijdig ongeval plaats aan de
Heerstraat. Hierbij werd een lan-
taarnpaal volledig uit de grond gere-
den. De bestuurder bleek onder in-
vloed. Tegen hem werd proces-
verbaal opgemaakt.
* Tussen zaterdag 5 november
17:00 uur en zondag 6 november
20:15 uur werd aan de Veerstraat
een personenauto beschadigd, ver-
moedelijk ten gevolge van een aan-
rijding waarbij de tegenpartij is
doorgereden.
* Op woensdag 9 november werd
melding gemaakt van een omver
gereden lantaarnpaal aan de Odilia-
dijk. Dit moet gebeurd zijn tussen
donderdag 6 oktober 9.00 uur en
donderdag 20 oktober 17:00 uur.
In deze donkere maanden ziet de
politie doorgaans een stijging in het
aantal inbraken. Om die reden wil ik
u attent maken op het feit alert te
zijn op bijzonderheden in uw buurt
en dit, zoveel als enigszins mogelijk
is, aan ons door te geven.
Gaat u even de deur uit voor een
boodschap en is er niemand in de
woning? Sluit u dan in ieder geval
de deur en laat het er zo bewoond
mogelijk uitzien.
Heeft u, al dan niet naar aanleiding
van bovenstaande meldingen, infor-
matie voor de politie, neemt u dan
s.v.p. contact met mij op. Waarvoor
dank. Hans Ooms Wijkagent. Tele-
foon: 0900-8844
Twitter: WijkAg_CuijkWst
Email: hans.ooms@politie.nl

december 2016

1e plaats Jos Cuypers, 2e plaats Piet
wijnen, 3e plaats Roy v/d Broek ,4e

plaats Hans v Luijk, 5e plaats Hans
Boer (niet op de foto).

weest is het artikel onvolledig.
Naast de in de vorige Dorpskrant
vermelde vereniging zijn er ook
sommen uitgekeerd aan de hier
onderstaande verenigingen:
Blaaskapel de Deurdouwers € 307,-
CV de Ulewappers € 562,-
Fanfare Heilige Agatha € 270,-
KBO Sint Agatha € 426,-
Gilde Heilige Agatha € 270,-
VCA € 697,-

Het door Edgar Claes  ontworpen
kunstwerk dat de verbintenis tus-
sen ons dorp en Middelaar symbo-
liseert heeft zijn definitieve plek
bij de veerstoep aan de Maas ge-
vonden. Noud en Pierre Verdijk en
Willy Thijssen hebben het daar, op
zondag 4 dec, met groot materieel
in de grond verankerd.

Het kunstwerk staat op onze over-
buren gericht, terwijl een grote
stapsteen het mogelijk maakt door
het kunstwerk naar het Middelaar-
se kerkje te kijken.
Dat moet u beslist eens gaan doen!

Kunstwerk heeft z’n
definitieve plek

Politieberichten St Agatha
oktober / november

In de vorige Dorpskrant heeft u kun-
nen lezen over de Rabo Clubkas

actie. Omdat de
Dorpskrant daar-
over niet volledig
geïnformeerd is ge-

Rectificatie Rabo Clubkas

Uit een voorronde van 5 poule’s
(van vijf personen) kwamen 5
poule winnaars voort, die de on-
derlinge strijd aangingen om zich
een jaar lang de kampioen van
Sint Agatha te mogen noemen.
Onder ruime belangstelling toon-
den zij hun kwaliteiten en na een
spannende strijd lag de volgende
uitslag op het groene laken

Jos Cuypers biljart-
kampioen Sint Agatha

De jaarwisseling staat
weer voor de deur!

Beste inwoners, oud inwoners en
verenigingen, de jaarwisseling staat
alweer voor de deur, op naar 2017!
Het is inmiddels een goede gewoon-
te in ons dorp, elkaar daarmee  op
de eerste zondag in het nieuwe jaar
in Egbert z’n S-Bocht de beste wen-
sen te doen. Hij is het ook die u de
1e consumptie aanbiedt!
Goed elkaar weer te ontmoeten en
voor de nieuwe inwoners de ideale
gelegenheid om de mededorpsbe-
woners nader te leren kennen.
Graag tot zondag 8 januari 2017
vanaf 15.00 uur in de S-Bocht.
Toon Gerrits, Gerrit Graat, Henk
Goosssens en Toon Minten

Bus-vertrektijden

De redactie van De Dorpskrant
heeft voor u op de website van Arri-
va gekeken naar de bus vertrektij-
den vanaf halte De Messemaker en
de halte Sint Agatha Centrum.
Van  halte De Messemaker vertrekt
vanaf  07.43 uur elk uur een bus tot
en met 17.43 uur naar het Maaszie-
kenhuis in Boxmeer en van halte
Sint Agatha Centrum vertrekken
deze bussen 2 minuten later.
Omgekeerd vertrekt de bus  van
halte Sint Agatha Centrum vanaf
08.11 uur tot en met 18.11 uur rich-
ting Cuijk en van halte De Messe-
maker 2 min later. Zie www.arriva.nl
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Op 20 november hebben we weer ons jaarlijks Ceciliafeest mogen vieren.
Na een mooie mis, waarin de pastor onze jubilarissen alvast feliciteerde met
hun 40- en 50-jarig jubileum, zijn we met de leden, ons ere-lid, de dirigent,
aanhang en Joe Op de Kamp, onze geestelijk adviseur, in Mill bij de Tonge-
laar samengekomen om ons feest te vieren. Na een heerlijk kopje koffie met
vlaai, heeft onze voorzitter de jubilarissen in het zonnetje gezet.
We mogen als koor heel blij zijn dat we mensen in ons koor hebben, die al
zoveel jaar genieten van de muziek die wij met elkaar in onze parochie mo-
gen zingen.

Als 1ste Bets Daanen, die 40 jaar trouw lid is van ons koor.
Het was pastoor Harry Brouwers die Bets in 1976 bij het koor heeft ge-
vraagd. Hij had buiten zijn muzikale kwaliteiten ook een overredingskracht
waar je geen “nee” tegen kon zeggen. Bets is altijd een rustig, plezierig lid
geweest, met een goede muzikale inzet. Bijna de hele familie Daanen heeft
wel iets met muziek te maken. Bets zingt ook nog bij het Martinuskoor,
maar bij ons is ze langer lid. Bets is een heel trouw lid en we zijn blij dat ze
nog steeds uit volle borst met de sopranen meezingt.

Onze 2de jubilaris is Annie Thoonen. Annie is een gouden jubilaris.
Het was in 1966 toen volgens informatie, pastoor Nijkamp haar heeft ge-
vraagd om bij de Maasklanken te komen zingen, daarvoor had ze al jaren
gezongen bij het dames-
koor. Dus e i g e n l i j k
kunnen we zeggen dat
Annie haar hele leven
heeft gezon- gen en nog
steeds doet. Het koor is
altijd een belangrijke
ui t laatklep voor haar
geweest.
Annie heeft jaren in het
bestuur ge- zeten; het
meedenken en meebeslissen is Annie wel toevertrouwd. De leeftijd en de
gezondheid zorgen er voor dat het allemaal niet meer zo goed lukt, maar ja,
wat zouden de alten zijn zonder Annie?

Ook Ans Coenen is een “gouden alt”.
Precies op haar 15de verjaardag, dan mocht je bij het koor, is ze lid gewor-
den. Het was Jos Broekmans die haar gevraagd heeft en daarop kon ze geen
nee zeggen. Ans was toen het jongste lid en dat geloof je niet: nu nog
steeds.
Ans is verschillende jaren penningmeester geweest. We zijn wel heel blij
met haar als lid van het koor en hopen dat ze nog lang bij ons mee blijft
meezingen.
Verder zorgt Ans ervoor dat de leden van buiten Sint Agatha, iedere maand
de dorpskrant ontvangen.

Na de huldigingen hebben wij onze jubilarissen toegezongen, met een door
onze dirigent Ans van Dinther, gemaakt lied. Het was geweldig, erg toepas-
selijk en helemaal gericht op de jubilarissen.
Na de lunch hebben we een bezichtiging gehad in het Kasteel Tongelaar,
wat erg interessant was. Onze voorzitter Gerry Coenen heeft daarna nog een
lied in het “Sinttaags” dialect gezongen.
Het was alles bij elkaar een mooi en gezellig feest, we hebben allemaal lek-
ker gegeten en genoten.
Riet Geurts, Secretaris de Maasklanken Sint Agatha

Ceciliafeest de Maasklanken Sint Agatha

Heb je de Lindekring schoolposter
al gezien! Op diverse plaatsen in het
Land van Cuijk zijn de posters op-
gehangen. Wij hopen zo meer ou-
ders en kinderen te bereiken en de
bekendheid van onze unieke school
te vergroten.
Trots kunnen wij ook melden dat de
website geheel vernieuwd is.
Kom je ook even kijken op de nieu-
we www.lindekring.nl site?
Met vriendelijke groet,
Linda Beumer namens
Jenaplanschool Lindekring

Wie fietst er op zondag met ons
mee? Bijna elke zondag fietsen wij
vanuit Sint Agatha op onze moun-
tainbike een mooie recreatieve rou-
te. Wij fietsen door een prachtige
omgeving aan deze en de overkant
van de Maas. Meestal een tochtje
van 40/50 km. Uiteraard nooit zon-
der een pauzemoment bij een gezel-
lig cafeetje. Lijkt het je wat? Rij dan
een keer mee!
Willy Thijssen en Peter van Dijk.
Tel 0646 285 780

Mountainbiken op zondag

De Redactie van de Dorps-
krant wenst u een in alle op-
zichten gezond en gelukkig
2017 en dat de Dorpskranten
u in dit jaar veel positief
dorpsnieuws mogen brengen.
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