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De vorige maand, in oktober, is het
bedrijf Dynniq, voorheen Imtech,
druk doende geweest ons dorp te
voorzien van nieuwe straatverlich-
ting. De oude lantaarnpalen waren
afgeschreven en werden verwijderd,
50 nieuwe masten werden geplaatst.
Het zal u opgevallen zijn dat de

straten nu beter
verlicht zijn. Dit
komt omdat de
nieuwe masten
voorzien zijn van
led-lampen, waar
voorheen ‘n soort
tl-lampen ge-
bruikt werden.
Deze led-lampen
geven een bespa-

ring op energie van liefst 65% en
een hogere lichtopbrengst van zo’n
35%.  Bovendien, daar waar de ou-
de tl-lampen elke 3 jaar vernieuwd
moesten worden, gaan  de led-
lampen zo’n 100.000 uur mee. Per
jaar brandt de verlichting zo’n 4000
uur en gaan de led-lampen dus 25
jaar mee!!!  Al met al zowel prijs-
technisch als lichttechnisch een gro-
te stap voorwaarts èn meer veilig-
heid op straat, zoals Dhr. Martijn
Egberts van Dynniq het samenvatte.
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Nieuwe straatverlichting
in ons dorp

Prins van de Ulewappers John He-
ijsterman en zijn Prinses Leonie
Goossens, bijgestaan door hun adju-
dant Tom Elders en hofdame Hilde
Bosma, gaan er alles aan doen om,
zoals zijn lijfspreuk “Geniet met
volle teugen, zulke tijd komt nooit
meer terug” luidt, waar te maken en
ons in een geweldig carnaval voor te
gaan! Wie wil daar niet bij zijn?

Jeugdprins Tamas van Vonderen en
Jeugdprinses Robin Jacobs weten
van wanten en storten zich volgens
hun lijfspreuk “Geef gas met Robin
en Tamas” volop in het feestge-
druis! Zij zeggen zich de vorige car-
navals feesten danig ingewerkt te
hebben en te weten wat er van hen
verwacht wordt!  Zij zeggen jullie:

Komt allemaal, want feesten doe je
niet alleen, dat doe je samen!!

De Prinsen en Prinsessen
voor groot en klein

Op 28 oktober was het dan zover, de
prijsuitreiking van de 1e Sint8tese
kwis gespeeld op 14 oktober 2017.
Hieraan hebben  ruim 200 deelne-
mers, verdeeld over 20 teams, mee-
gedaan. Met behulp van een presen-
tatie werd op 28 oktober vanaf
21.45 uur afgetikt van de 20ste plaats
naar het winnende team.
De 3 beste teams zijn:
1e : THIS IS SPAGATHA!
2e : Skrommelaskapatz
3e : Baby Boomers 2.0

Einduitslag
Sint8tesekwis

Van harte gefeliciteerd allemaal!
Hierbij willen we nogmaals ieder-
een bedanken voor het enthousias-
me en de inzet op de avond van de
kwis op 14 oktober en de grote
opkomst op de avond van de prijs-
uitreiking.
En, zoals we vaak hebben ge-
hoord: voor herhaling vatbaar.
Namens de organisatie,
Suzanne, Vivianne en Erma.

Goed nieuws van de buurtbus.
Ondanks dat er gemiddeld maar
tien “instappers” per maand waren
in de buurtbus in het afgelopen
jaar, heeft Arriva toch besloten om
de buurtbus door Sint Agatha te
laten rijden. Na een eigen onder-
zoekje van de Dorpsraad tussen
het verschil in km of de bus recht-
streeks over de Heerstraat naar
Oeffelt rijdt, of dat de bus door de
Heikantseweg en de Liesmortel/
Cuijksesteeg naar Oeffelt rijdt, is
gebleken dat door het dorp rijden
slechts een verschil is van 600 me-
ter. Voor dit argument was Arriva
wel gevoelig en mede door het feit
dat de bushalte aan de Heerstraat
te ver is voor inwoners van Sint
Agatha blijft de bus dus rijden
door ons dorp.
Het betreft hier
de buurtbus 286.
De bushalte zal
per 10 december
verplaatst zijn
naar mfa de
Agaat. Een belangrijker verschil
met het afgelopen jaar is dat de
buurtbus voortaan vanaf het Maas-
ziekenhuis doorrijdt langs ver-
pleeghuis Madeleine en uiteinde-
lijk de eindhalte bij station Box-
meer is. Goeie redenen voor u om
vaker de bus te pakken, hopen we.
We hébben nu de buurtbus, we
moeten hem nu ook hóuden!!

Buurtbus blijft rijden
door Sint Agatha!
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Kerstconcert 2017 in De Agaat op
vrijdagavond 15 december 19.00
uur. Deze avond wordt u gepresen-
teerd  door: Jenaplanschool Linde-
kring, Fanfare H. Agatha, Creation,
De Maasklanken, Lotte, de Dans-
garde, Ans, K.B.O. en Quick-Up.

Naast de vele optredens wordt u ook
nog eens verwend met koffie en
krintemik, chocolademelk en Glüh-
wein!
Wij rekenen op, zoals vorig jaar,
een grote belangstelling om weer
samen in Kerststemming te komen.
Rondom de Toren H. Agatha en De
Agaat heten u van harte welkom.

Beste inwoners van Sint Agatha,
Er is een tijd van komen en er is een
tijd van gaan en die tijd van gaan is
nu gekomen, op dinsdag 12 decem-
ber zal ik voor de allerlaatste keer
bij jullie de folders en krant bezor-
gen.
Na ruim 40 jaar gaan we stoppen:
Op 16 jarige leeftijd begonnen met
Jan v.d. Broek. Later Jan samen
met kleinzoon Roy. Toen volgde
Piet v.d. Broek met Roy. Daarna
kwam het weer terug bij Anita sa-
men met Marjan en later weer door
Dirk en nu… geen opvolger meer.
Wie mij gaat vervangen dat weet ik
niet, maar ik hoop dat het beter zal
gaan dan met de Cuijkse krant.
Mochten er onverhoopt toch klach-
ten zijn over de verpakte folders,
dan kun je contact opnemen met de
klantenservice:  op werkdagen van
maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17
uur op 0900-8774636. Mochten er
klachten zijn over de bezorging van
de maasdriehoek dan kun je contact
opnemen op het volgende nummer,
Regio Uden 0413 – 74 59 80.
.
Bedankt voor de gezellige ontmoe-
tingen tijdens het bezorgen van de
kranten en folders.
Groetjes Anita en Dirk Thijssen

Kerstconcert 2017
“vredig op weg” Op 9 november heeft de Agaat een

mijlpaal bereikt, er is namelijk  tot
op deze dag ter waarde van
100.000 kilowatt stroom opgewekt
met de zonnepanelen.             .
Deze zijn in augustus 2014 in wer-
king getreden en voorgefinancierd
door de bouwers van de Agaat.

Uit goed geïnformeerde bron heeft
de Redactie van de Dorpskrant ver-
nomen dat Sint Nicolaas dit jaar
Jenaplanschool Lindekring weer zal
bezoeken. Op vrijdag 1 december
om 10.00 uur legt hij met zijn boot
aan, aan de steiger bij het einde van
de Veerstraat.
Natuurlijk gaan wij hem met z’n
allen, niet alleen
de leerlingen
van de school,
maar alle kinde-
ren uit ons dorp
èn de Fanfare,
hartelijk verwel-
komen en wan-
delen dan in
optocht naar de
school waar wij samen zijn verjaar-
dag zullen gaan vieren.
Dus, alle grote en kleine mensen uit
ons dorp, tot 1 dec.10.00 a.d Maas!

Hij komt, hij komt!!
Jullie toch ook?

De blaadjes vallen van de bomen en
Sinterklaas zal bijna komen.
Kerstbomen worden gerooid en in
december opgetooid.
Het jaar is haast voorbij en dat
maakt ONS zeker blij.
Oliebollen worden gebakken en wij
doen ze graag in de zakken.
Houd in de gaten dus; het bestelfor-
mulier in uw brievenbus.
Op de laatste dag in het jaar, staan
we in de Agaat voor u klaar.
We gaan elkaar het beste wensen,
hopelijk met heel veel mensen!
De oliebollencommissie

Janneke van Zwam, onze Wijkagen-
te, laat u weten dat het erg rustig is
in ons dorp. Het enige vermeldings-
waardig incident is de diefstal van
een aanhanger, gepleegd tussen zon-
dag 1 en maandag 2 oktober.
Houd uw ogen open en meld ver-
dachte situaties via:
Telefoon: 0900-8844 of op het
alarm nummer 112.

Politieberichten

Oliebollen

100.000 Kilowatt

Er is een tijd van komen en
er is een tijd van gaan

In 1996 werd het voor het eerst
gespeeld in ons dorp, het kampi-
oenschap Libre-biljart van Sint
Agatha. En dit jaar, voor de 21e
keer dus, waren er 19 manlijke
spelers en 1 vrouwelijke deel-
neemster (waarom maar 1? (Red)).

Uit de voorronden met 20 spelers
kwamen 4 poule winnaars voort,
die de onderlinge strijd aangingen
om zich een jaar lang kampioen
van Sint Agatha te mogen nemen.

Na een spannende strijd, waarin
vooral Ronny deze middag in top-
vorm was en ruim boven zijn ge-
middelde uitsteeg, lag de volgende
uitslag op het groene laken
1e plaats Ronny Graat met en ge-
middelde van 0.92.
2e plaats Gerrit Graat met een ge-
middelde van 1,67.
3e plaats Cor Hendriks met een
gemiddelde van 2.16.
4e plaats Wilfred Bosma met een
gemiddelde van 1.55.

Ronny Graat biljartkam-
pioen van Sint Agatha
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