
Beste dorpsgenoten,
Het jaar 2017 loopt rap naar zijn
einde, de feestdagen staan voor de
deur. Het is weer tijd om de balans
van de laatste 365 dagen op te ma-

ken en plannen te
maken voor een
mooi nieuw jaar.
Met uitzicht op de
besneeuwde landerij-

en (dat hebben we nog mooi ff
meegepikt in 2017) wens ik ieder-
een hele fijne kerstdagen en een
mooie jaarwisseling toe. En na-
tuurlijk een mooi 2018 waarin we
veel plezier met elkaar zullen bele-
ven tijdens de verschillende mooie
evenementen die in mooie durpke
weer georganiseerd zullen gaan
worden. Maar bovenal wens ik
iedereen veel geluk en gezondheid
toe in het nieuwe jaar!
Groetjes Debby
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Beste mensen.
Wij zijn: Quinty Lefers en Fatima
Atas. Wij zitten allebei in groep 6.
We zijn sinds een paar maanden met
de schoolkrant bezig.
Wij vinden het leuk om de school-
krant te maken. We proberen het
eigenlijk 1 keer in de 2 weken te
doen.
Theo vroeg aan ons of we het leuk
zouden vinden om een stukje te
schrijven voor De
Dorpskrant.  Toen
zeiden wij natuur-
lijk:ja! En ons leek
het super leuk om te
doen. Wij blijven
zolang als we kunnen door schrij-
ven.
Wij wensen jullie een heel erg ge-
lukkig Nieuwjaar en ook heel veel
plezier met het oudejaarsfeest!
Groetjes Quinty en Fatima

december 2017

Gelukkig Nieuwjaar

Mede namens de Bond van Ouderen
wensen we alle in-
woners van Sint
Agatha en iedereen,
maar ook elkaar ‘n
fijne Kerst, ‘n goede
gezondheid en ‘n
voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar.
Groet, Miet Thoonen

Veel geluk en gezondheid Voor iedereen geluk en
voorspoed

Juni 1994, de eerste Dorpskrant viel
bij u in de brievenbus. Leuk, maar
wie had kunnen bevroeden dat het
een blijvertje zou blijken.
Maar nu, 24 complete jaargangen
later wordt de Redactie geconfron-
teerd met een heus probleem.
Vanaf  Dorpskrant 1 zijn alle Dorps-
kranten bij u bezorgd door, eerst het
gezin Piet en Gerda vd Broek en
later door Anita Thijssen met haar
kinderen. Dit hebben zij al die tijd
belangeloos gedaan, waarvoor veel
dank en erkentelijkheid!!

Maar nu heeft Anita, zoals u in de
vorige Dorpskrant heeft kunnen le-
zen, besloten te stoppen met de be-
zorging van reclames en streekbla-
den in ons dorp.
En dit treft dan ook  uw Dorpskrant.
Dit gaat gebeuren na 12 december,
de dag waarop Anita voor het laatst

rond gaat, de dag waarop u nog
net deze Dorpskrant ontvangt.
Hoe dit op te lossen, is de vraag
die mij al enige tijd bezig houdt.
Ook anderen in ons dorp, die be-
zorgden, zijn gestopt of komen
niet bij elke brievenbus, of nemen
niet het hele dorp op in hun route.
Navraag bij bedrijven die het be-
zorgen tot hun taak rekenen heeft
geleerd dat het  financieel absoluut
geen haalbare kaart is van hun
diensten gebruik te maken.

Hoe nu verder?
De Redactie gaat toch door met
uw lijfblad, dat in ieder geval te
lezen zal blijven op het internet.
U bezoekt daarvoor de website :
www.dorpskrant-agatha.com
waar u telkens rond de laatste
dinsdag van de maand de nieuwe
Dorpskrant in kleur zult vinden.

Hier vindt u ook het archief met alle
24 reeds verschenen jaargangen (de
laatste 8 in kleur), foto’s, geschiede-
nis van Sint Agatha, links, enz.

Uiteraard blijft de redactie zoeken
naar een mogelijkheid De Dorps-
krant weer bij u in de bus te krijgen.
Uw hulp bij deze zoektocht wordt
daarbij zeer op prijs gesteld.
Heeft u een oplossing of idee?
Ik lees het graag op:
theodorus.visser@planet.nl
of u belt even 0653 461332.

In Cuijk blijven in ieder geval de 30
Dorpskranten door Cor van Elst be-
zorgd worden bij oud inwoners van
Sint Agatha.
Blijft u vooral kopij sturen, het
houdt de Dorpskrant levend en uw
berichten onder de mensen tot de
papieren krant weer bij u terug is!

De Dorpskrant blijven lezen? Kijk voorlopig op:
www.dorpskrant-agatha.com
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Het seizoen van schutterij Oranje
Agatha zit er weer op en we kunnen
terug zien op een goed jaar. Stan-
daard wordt het jaar begonnen met
koning schieten, dit was op 17 april.
Blijft altijd spannend voor de deel-
nemers. Helaas was slechts een per-
soon die het rondje van 10 schoten
volmaakte, daarna waren er nog 2
personen die mochten kampen om
de 2e en 3e plaats. De uitslag was dat
Math Gijsberts Koning van 2017
werd en Gerrit Vos onderkoning.
De koning heeft dat nog drie keer
met succes bij andere verenigingen
herhaald. Daarna heeft Oranje Agat-
ha op 30 april zelf een concours ge-
organiseerd.
In de loop van het jaar  is de schut-
terij naar alle concoursen in Land
van Cuijk met twee viertallen  ge-
weest. Ook naar het gecombineerde
concours van Oost Brabant en
Noord Limburg te Heyen waar onze
schutter Vincent Jans (zie foto)  als
beste schutter werd bekroond, hier-
door ontving hij de Maasbokaal.
Een wisselbeker die steeds voor een
jaar bij je blijft.

Triest was het bericht dat Ellie van
Lombok overleden is dit jaar. De
oudere schutters weten haar nog te
herinneren, als zij die tientallen ke-
ren de teerdag bij Lombok verzorg-
de. Overbekend was haar recept van
de overheerlijke tong met champig-
nons. Bedankt nog Ellie.

Op het moment, zoals altijd op het
einde van het jaar, gaat alles weer
de opslag in.
En als laatste, we hebben onze au-
dit, die we eens per 4 jaar moeten
ondergaan, weer met succes ge-
haald. U allen fijne kerstdagen en
een gelukkig nieuw jaar gewenst!

Van de DorpsraadSchutterij Oranje
Agatha seizoen 2017

Onderscheiding voor Gerry
Coenen en huldiging 40ja-
rig jubileum Gerrit Jacobs

Ook dit jaar heeft het koor de
Maasklanken weer hun Cecilia-
feest gevierd. We hebben de mis
van 19 november 2017 met zang
en muziek van de fanfare opge-
luisterd. Het was geweldig.  Sa-
men muziek maken is samenwer-
ken en dat is goed.

Na de mis is Gerry Coenen onder-
scheiden met een Gouden Ereme-
daille van de Nederlandse Sint
Gregorius Vereniging wegens zijn
grote inzet en het 24-jarig voorzit-
terschap bij de Maasklanken.
De Paro-
chie en
het koor
zijn hem
daar heel
erkente-
lijk voor,
z o n d e r
Gerry   .
was het koor waarschijnlijk niet
wat het nu nog steeds is; een club
enthousiaste mensen, die zingend
door het leven gaan en de missen
in Sint Agatha omlijsten met
mooie muziek.

Tijdens ons feest is ook Gerrit Ja-
cobs in het zonnetje gezet. Gerrit
is 40 jaar
lid. Gerrit
is het mu-
z i k a l e
brein bin-
nen ons
koor. Dat
moet wel,
want ie-
mand die al bijna 70 jaar lid is van
de fanfare, en 40 jaar lid van de
Maasklanken, moet iets van noten,
mollen en kruizen weten. Als we
een beroep op Gerrit doen, is hij
van de partij.
Het koor is blij met de inzet van
deze enthousiaste leden.
Riet Geurts, secr. de Maasklanken

Vooraankondiging
De jaarlijkse inwonersochtend komt
er weer aan. Op zondag 14 januari
2018 zetten we de deuren van de
Agaat weer wijd open om alle inwo-
ners van ons dorp te verwelkomen
met koffie en iets lekkers. Vanaf
half elf staat de koffie klaar.
Om elf uur beginnen we dan offici-
eel. We hebben een spreekster die
graag een presentatie wil houden :
Marga Arendsen die de plannen
voor het klooster ontvouwt.
Verder praten we u bij over de pro-
jecten en zaken waar we ons, als
Dorpsraad, mee bezighouden en
natuurlijk kunt u uw prangende vra-
gen stellen.
Om 13.00 uur willen we stoppen,
zodat er nog een fijne zondagmid-
dag overblijft.
U krijgt hierover, als herinnering,
een flyer in uw brievenbus.
De dorpsraad

Rectificatie

In tegenstelling tot wat er in de vori-
ge Dorpskrant  staat, zal de halte
van Buurtbus 238 NIET verplaatst
worden! De halte blijft bij de S-
Bocht!   Dorpsraad Sint Agatha

De jaarwisseling staat weer voor de
deur en het is zoetjesaan ‘n traditie
in ons dorp, het nieuwe jaar geza-
menlijk in te luiden. Op zondag 7
januari 2018 om 15.00 uur treffen
wij u graag in café de S-Bocht om
gezamenlijk terug te blikken op het
oude- en elkaar het beste te wensen
voor het nieuwe jaar! Voor de nieu-
we inwoners in Sint Agatha is het
tevens een mooie gelegenheid con-
tacten te leggen, in te burgeren zeg
maar.  Graag tot  zondag 7 januari .

Nieuwjaarsreceptie

De redactie van De Dorps-
krant  wenst u een in alle op-

zichten  voorspoedig 2018

Ook wanneer u  op Google of Mo-
zilla Firefox Dorpskrant Agatha
intikt komt u op de site van De
Dorpskrant uit en blijft u op de
hoogte van alle ontwikkelingen in
ons dorp. Doen dus!!

De Dorpskrant digitaal
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