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In de vorige dorpskrant stond dat er
in 2016 maar liefst 4 woningen wis-
selen van eigenaar in de Veerstraat.
Tot één van die eigenaren behoren
wij ook. .
Het is al weer bijna 9 jaar geleden
dat wij in St. Agatha zijn komen
wonen. Na een klein feestje met o.a.
directe buren ben ik kort daarna lid
geworden van de motorclub hoe kan
het ook anders met de halve motor-
club als buurt. En kort daarna ook
van de biljartclub en zo verloopt de
integratie in zo’n dorp als Sint Agat-
ha vanzelf. .
Caroline is als kok diverse malen
gevraagd door mensen uit het dorp
om de catering voor diverse feestjes
te verzorgen en heeft dit met veel
plezier gedaan. Wij hebben met
heel veel plezier in Sint Agatha ge-
woond en de reden voor ons om er
te vertrekken is dat we in Frankrijk
voor ons zelf willen beginnen.
Wat we zeker zullen gaan missen is
het wandelen in de Maasheggen, de
moestuin met de kippen, biljarten,
een biertje in café de S-Bocht en
motorclubvergaderingen en tochten.
Maar vooral ook de mensen waar je
altijd een praatje mee maakte als je
ze tegenkwam. .
Zodra we ons stekkie in Frankrijk
hebben gevonden zullen we dit nog
eens laten weten en wie weet waar
we elkaar weer eens tegenkomen.
Voor iedereen nog een mooi en ge-
zond 2016 en de vriendelijke groe-
ten van Caroline van Ravensteijn en
Gert-Jan Megens

Nog even ‘n groet…

Er is een nieuw boek verschenen dat
eigenlijk op elke leestafel in Sint
Agatha voor het grijpen zou moeten
liggen. Een boek waarin voor u veel
te herkennen is en waardoor vaak
een glimlach op uw gezicht geto-
verd zal  worden.
Het “Carnavalsvereniging De Ule-
wappers 55 jaar Jubileumboek” is
een foto- en informatieboek op
glanspapier van 224 pagina's over
het 55 jaar bestaan van CV de Ule-
wappers. Van elk historisch jaar zijn
de relevante gegevens vermeld, ter-
wijl de feestelijkheden fotografisch
in beeld gebracht zijn.
Het kan haast niet anders of elke in-
woner van ons dorp staat er wel in.

Het boek kost slechts € 15,=  en  is
te koop bij café De S-Bocht of te
bestellen via info@ulewappers.nl.
Er is ook een kaartspel uitgegeven
met daarop de 55 Prinsen van de
Ulewappers.  Dit koopt u voor € 5,-

Beste inwoners van Sint Agatha,
Een klein groepje is gestart met
een onderzoek naar spouwmuur-
isolatie. Spouwmuurisolatie is
geen gedoe en zo gebeurd. Zo
blijft uw slaap- of huiskamer ook
op tropische dagen lekker koel, en
’s winters aangenaam warm.
Aan de buitenzijde van de
muur boren de specialisten kleine
gaatjes (14-18 millimeter) in de
voegen. Via deze gaatjes spuiten
ze het isolatiemateriaal in.
Na afloop vullen ze de boorgaatjes
netjes op. Er wordt bekeken per
woning/spouw welk product het
meest voor u geschikt is. Een ad-
viseur controleert de mogelijkhe-
den voor isolatie tijdens een per-
soonlijk adviesgesprek bij u
thuis. We hebben 3 bedrijven ge-
selecteerd, die allen zijn gecertifi-
ceerd en waarvan er inmiddels al 1
is uitgenodigd voor een gesprek.
Elke woning wordt
voorafgaand aan de
uitvoering onder-
worpen aan een en-
doscopisch onder-
zoek.

Indien wij dit gezamenlijk oppak-
ken, dan komen wij in aanmerking
voor een collectieve prijs en profi-
teren wij hier allen van!
Heeft u interesse of wilt u meer
weten, dan kunt u contact opne-
men met Wilfred Bosma, Kuilen
36,  5435 XS Sint Agatha,
tel. 06-30269847 of  per mail
wilfred.bosma@hetnet.nl. .
Aangezien we nog deze winter dit
project willen afronden cq realise-
ren kunt u zich schriftelijk of tele-
fonisch aanmelden t/m 16 februari.
Uiteraard blijft de aanmelding
vrijblijvend tot de opdracht wordt
verstrekt.     De werkgroepleden:
Joop Elders, Willy Thijssen, Willy
Thijssen en Wilfred Bosma.

Spouwmuurisolatie

Jubileumboek 55 jr
CV de Ulewappers

Het was goed, de dorps nieuwjaars-
receptie, ook mede gesponsord door
de Dorpsraad, is door ruim 100 dor-
pelingen bezocht.
Goeie muziek, prachtige beelden en
een fijn samenzijn van dorpelingen
bleek de juiste formule te zijn.

Gezellige drukte

Jawel, je zou op het eerste gezicht
niet zeggen, maar het is toch zo.
Met ingang van deze Dorpskrant,
die van januari 2016, staan voortaan
de foto’s in kleur afgebeeld en zo
groot als u zelf wil in de dorpskran-
ten op de website van deze krant.

Een extra dimensie en veel duidelij-
ker en mooier dan zwart/wit foto’s.
Kijk maar eens op:

www.dorpskrant-agatha.com
en u ziet niet alleen deze Dorpskrant
in kleur, maar u kunt ook terugkij-
ken in alle Dorpskranten die de af-
gelopen 22 jaar verschenen zijn, u
leest de geschiedenis van Sint Agat-
ha én herkent de mooie plekjes in
ons dorp op de fotopagina. Uw be-
zoek is zeer de moeite waard!

De Dorpskrant
in kleur
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Aan de Heerstraat in ons dorp tref-
fen we  sinds jaar en dag de molen
Jan van Cuijk aan. Zo te zien ver-
keert de molen in goede staat, maar
helaas is dat uiterlijke schijn.
Zowel molentechnisch als bouw-
kundig zijn de afgelopen jaren
steeds meer problemen ontstaan die,
zoals de situatie nu is, het draaien en
malen tot een moeilijke zaak maken.
Een hoogwaardige restauratie moet
de oplossing gaan brengen.
Al enige jaren is er contact tussen
de molenaars en de Gemeente
Cuijk, eigenaar van de molen, en is
besloten de werkzaamheden te gaan
uitvoeren. Na diverse studies en het
beschikbaar komen van Gemeente-
lijke en Provinciale subsidies is me-
dio december het definitieve start-
schot gegeven voor de grootschalige
restauratie.
Onder directie van erfgoed advies-
bureau Groen zal de uitvoering van
de werkzaamheden in handen zijn
van het gerenommeerde Molenma-
kersbedrijf Beijk uit Afferden.
De werkzaamheden zullen 1 maart
aanvangen met het verwijderen van
staart, de spruiten, schoren en krui-
lier, tevens zullen de roeden
(wieken) door middel van een hijs-
kraan worden uitgenomen.
Na deze operatie zal ook de kap
constructie geheel worden afgeno-
men en naast de molen worden ge-
plaatst voor herstel. Tijdelijk zal dan
de molenromp worden afgedekt met
‘n dak om inregenen te voorkomen.

Ook binnenin de molen zullen uit-
gebreid werkzaamheden worden
uitgevoerd zoals reparatie van het
raderwerk en herstel van versleten
delen van zoldervloeren en balken.
De uitgenomen roeden(wieken) zul-
len worden afgevoerd naar een spe-
ciale werkplaats waar de nodige
herstellingen zullen plaatsvinden.
Volgens afspraak zal de molen be-
gin juli 2016 weer in perfecte staat
worden opgeleverd en kunnen de
molenaars weer volop aan de slag.
Tijdens de gehele restauratie zal de
molenwinkel elke zaterdag  tussen
9.00 en 13.00 uur geopend zijn.

Het was een geweldige avond, de
dorpsreünie in het kader van 55 jaar
CV de Ulewappers. En hoe kun je
de stemming beter verwoorden dan
met afbeeldingen? Het was één
groot genieten van en met elkaar, op
het podium en in de zaal.

Van de Dorpsraad

Op 2e Paasdag 28 maart zullen de
molenaars en molenbouwers be-
langstellenden ter plaatse op de
hoogte stellen van de voortgang
van de werkzaamheden van 11.00
tot 16.30 uur.
Met deze restauratie hopen alle
betrokkenen dat onze molen Jan
van Cuijk weer voor vele jaren in
goede staat een herkenningspunt
zal zijn aan de rand van Padbroek
en Sint Agatha.
De molenaars Stefan Willems en
Johan Reijnders.

Restauratie Korenmolen
Jan van Cuijk

Op 25 en 31 december werden
meldingen gedaan van vuurwerk-
overlast. Surveillances die ter
plaatse zijn geweest hebben de
veroorzakers helaas niet meer aan-
getroffen.
Tussen 29 december 17.00 uur en
31 december 10.00 uur werd uit
een schuur aan de Kloosterlaan
tuingereedschap weggenomen.
Heeft u, al dan niet naar aanleiding
van bovenstaande meldingen, in-
formatie voor de politie, neemt u
dan s.v.p. contact met mij op.
Waarvoor dank.
Hans Ooms   Wijkagent
Telefoon: 0900-8844
Twitter: WijkAg_CuijkWst
Email: hans.ooms@politie.nl
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Dorpsreünie feestavond

Wist u dat u heel gemakkelijk uw
fritesvet kwijt kunt?
Wist u dat er een gele kliko bij de
mfa De Agaat staat?
En wist u dat u uw fritesvet of de
olie waarin de oliebollen zijn ge-
bakken, wel verpakt in flacons,
daarin kunt gooien?
De Agaat krijgt bij het inleveren
van de olie of het fritesvet nog wat
geld dat weer besteed kan worden
aan De Agaat.
Als het oud papier ingeleverd kan
worden op de eerste woensdag van
de maand, staat de gele kliko vaak
bij de papiercontainer.
En anders staat hij naast de groene
kliko bij De Agaat.
Dus: makkelijk voor u en goed
voor De Agaat.
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