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Na 55 jaar heeft Jan Thoonen beslo-
ten zijn voetbalschoenen definitief
aan de wilgen te hangen. Dit kunnen
we niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Op zaterdag 3 november
(17.00uur) spelen we op sportpark
Veldzicht voor de laatste keer, on-
der aanvoering van Jan, met de ve-
teranen tegen Juliana Mill. Jan is de
3e staande van links op de foto.

Na de wedstrijd (ca. 18:30 uur) slui-
ten we de middag af met een gezel-
lig samenzijn in de Agaat. Zie deze
foto groot op www.dorpskrant-agatha.com

Het is bijna weer zover:
Prinsenbal 2018

Er valt weer wat te vieren bij de
Fanfare. En het mooiste is: iedereen
kan het feestje meemaken. Op zon-
dag 4 november om 11.00 uur wordt
in de Agaat het Jubilarissenconcert
gehouden. Dit keer met twee feeste-
lingen: Jan Basten is 25 jaar lid van
de Fanfare en Jan Jacobs 60 jaar.
Reden genoeg om bij stil te staan.

Het wordt een leuke bijeenkomst
met mooie muziek maar ook met
een grootse huldiging van Jan en
Jan. Gratis entree; iedereen is van
harte welkom.                 .
De Fanfare rekent op uw komst!

Jubilarissen Fanfare

Het is bijna weer zover, Prinsenbal
2018. Op zaterdag 17 november
om 19.00 vertrekken we weer ge-
zamenlijk met de kinderen onder
leiding van Jeugd en Jongeren-
werk “Het Staagje” vanaf het Hei-
lighartbeeld in een sfeervolle lam-
pionnenoptocht onder aanvoering
van de Hofkapel, Prins John en
zijn Prinses Leonie, hofdame Hil-
de en adjudant Tom, jeugdprins
Tamas en jeugdprinses Robin naar
de Agaat.
Om 20.00 begint Jeugd en jonge-
renwerk Het Staagje met aftreden
van het jeugd-prinsenpaar en aan-
sluitend met de onthulling van het
nieuwe jeugdpaar.
Rond de klok van half tien nemen
de Ulewappers het stokje over,
waarna prins  John en Prinses Leo-
nie van hun prinselijke kledij wor-

den ontdaan en
de OPAclub de
dan Oud Prins op
een bijzondere
manier zal probe-
ren te overtuigen
zich bij hen te
voegen.
Als er een uul

van het jaar is zal deze ook in het
zonnetje gezet worden.
Rond de klok van 23.00 zal de
onthulling  van de nieuwe prins
plaatsvinden waarna er zeker tot in
de late (of vroege?) uurtjes gefeest
zal worden.
Het verdere programma:
Prinsenreceptie:
01-12-2018 aanvang 14.00
Pronkzittingen:
15 en 16-02-2019 aanvang 20.00
Carnavalsmis-Sleuteloverdracht
en kindermiddag: 02-03-’19
aanvang 10.00 Martinuskerk Cuijk
De maandag: de S-Bocht 04-03
Regio Optocht 05-03-’19

Jan Thoonen stopt na 55
jaar voetbal bij VCA

Vunderen

Het is een mooie traditie in ons dorp
de naam van de Prins van de Ulewap-
pers en die van de Jeugdprins en Prin-
ses te achterhalen vóór dat deze op het
Prinsenbal uit de coulissen tevoor-
schijn komen. .
De prinsencommissies zijn zo goed u
daartoe de volgende cryptische zinnen
aan te reiken: .
*De omschrijving van de prins:
Met het vizier in de goede richting,
gaan we weer bouwen in Sint Agatha
want we willen wonen in ons dorp ipv
de stad. .
*Van de jeugdprins en prinses:
Via de negenenzestigste weg naast de
beek, eindigen we naast elkaar
aan de top. .
Nou, wanneer je krom kunt denken
moet dat toch lukken meent de Redac-
tie die u veel geduld en succes wenst!

W e l d o e n e r

De Dorpskrant heeft slechts beperk-
te ruimte waardoor foto`s niet groot
geplaatst kunnen worden. Vaak zijn
zij het bekijken zeker waard. Kijk
daarom eens op www.dorpskrant-
agatha.com en zie daar de foto’s in
kleur en zo groot als u wil. Doen!!!

In de vorige Dorpskrant heef u kun-
nen lezen dat delen van de aanleg-
steiger van Voetveer Zeldenrust
losgeschroefd en gestolen zijn.    .
Naar aanleiding van dat artikel heeft
Frans Bus, voorzitter van Stichting
Voetveer Zeldenrust, materiaal ter
reparatie van de steiger aangeboden
gekregen van een schenker die niet
met name genoemd wenst te wor-
den. Dit wordt natuurlijk gerespec-
teerd, maar een welgemeend dank-
je wel vanuit Sint Agatha is zeker
op z’n plaats. Bij deze, dank u wel!

Foto’s groot bekijken,
echt veel mooier!
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Eindelijk bouwen?
Op 3 oktober kwamen 13 jongeren,
een lid van de groep van 30
(werkgroep Geene, wonen ouderen),
de werkgroep wonen van de dorps-
raad en de Cuijkse wethouders Joos-
ten en Jilisen bij elkaar in de Agaat.

Aan de gemeente is klip en klaar
duidelijk gemaakt dat er behoefte is
aan woningen voor starters en oude-
ren, voor een deel liefst per direct en
voor een deel over 5 à 10 jaar. De
vraag aan de gemeente is hierdoor
heel concreet geworden.

Nadat Hofmans failliet ging hebben
2 aannemers, in overleg met de ge-
meente en familie Odendaal,
´gerekend´ aan bouwen op het Har-
rie Kepserplein. Daar zou nog ruim-
te kunnen zijn voor 9 woningen (2/3
koop en 1/3 huur), naast de reeds
eerder gebouwde. Nadat ook de
tweede aannemer zich terugtrok,
zijn de rollen op 3 oktober omge-
draaid. Het voortouw ligt nu bij de
dorpsgenoten die hier willen wonen.

De voorkeur is uitgesproken om
liefst zelf te bouwen, al dan niet in
een CPO constructie (Collectief Par-
ticulier Opdrachtgeverschap).

24 Oktober komen de geïnteresseer-
de bouwers weer bij elkaar om hun
wensen verder te verkennen en om
zich te laten informeren over de
voor- en nadelen van CPO. En de
gemeente zal ons laten weten wat er

Van de Dorpsraad wel en niet kan. Voor de gewijzig-
de opzet (in het oorspronkelijke
plan Hofmans was nog ruimte
voor 4 grote duurdere woningen)
zal wel het bestemmingsplan moe-
ten worden aangepast, wat naar
schatting een doorlooptijd van cir-
ca een jaar zal vragen.

Parallel daaraan zal de gemeente
het initiatief nemen om met ons op
zoek te gaan naar mogelijke loca-
ties voor toekomstige woning-
bouw, ergens in ons dorp. Dat is
nodig, omdat de doorlooptijd daar-
van jaren in beslag zal nemen en
we willen voorkomen dat we
´droogvallen´ nadat het Harrie
Kepserplein vol is.

Mocht u ook willen bouwen, maar
bent u nog niet in beeld, of wilt u
meedenken in de zoektocht naar
een toekomstige bouwlocatie,
meldt u dan bij de dorpsraad.
We houden u op de hoogte            .
Werkgroep Wonen van de dorpsraad

Op dinsdag 25 september waren er
maar liefst 69 deelnemers bij het
Ouder/kindtoernooi van de pupillen
van VCA. In de categorie van 5 tot
12 jaar heeft VCA maar liefst 30
spelers. Op die avond werden er
teams gemaakt bestaande uit spelers
en ouders. Naast onderlinge wed-
strijden werd er ook gestreden om
een penaltybokaal.

Dankzij 12 vrijwilligers liep het als
gesmeerd en hebben zowel de kin-
deren als ouders genoten. Ook vol-
gend jaar gaan we er weer een suc-
ces van maken.

Geslaagd buurtfeest
in de Kuilen

Zaterdag 6 oktober was het weer
tijd voor het jaarlijkse buurtfeest
van 't Kapelleke. De bewoners van
de groene driehoek genoten van
allerlei Duitse versnaperingen en
de Duitse sfeer bij het Buurtokto-
berfest.                  .

Altijd een mooie gelegenheid om
bij te kletsen en de onderlinge
saamhorigheid te versterken.

We waren blij met de grote opkomst
en het fantastische herfstweer. Ook
namen we afscheid van Thea Her-
mans en mochten we nieuwe buurt-
genoten welkom heten.

Ouder/kindtoernooi van
de VCA-pupillen:

invalide parkeerplaats

In de vorige Dorpskrant heeft u kun-
nen lezen dat bij de hoofdingang
van de Agaat  par-
keerplaatsen aan-
gelegd zijn.
Deze zijn met na-
me bedoeld voor
invalide bezoekers
en een voor de
beheerder. Toen
was het bord daartoe nog niet ge-
plaatst, maar inmiddels heeft de Ge-
meente ook deze belofte ingevuld.
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