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De koe van Dion in
De Dorpskrant juni ‘94

Inloop ochtenden en
ontmoeten in de Agaat

Het eerste artikel in de eerste
Dorpskrant die in juni 1994 bij u in
de bus viel, “De koe van Dion”, een
koe, Bertha genaamd, die onwaarschijnlijke hoeveelheden melk gaf.
Dion’s trots
en melkoetje!
Maar,
,
Bertha
is
(allang) niet
meer,
en
op, 26 september een
emotionele
dag, zijn 96
zussen van
haar verhuisd naar Engeland.
Dion en Riek zijn gestopt met het
houden van rundvee en gaan het na
64 jaar ‘melkboeren’ kalmer aan
doen. Zie op www.dorpskrantagatha.com onder Archief juni ’94
die 1e Dorpskrant met nog ‘n getekende versie van Dion’s koe Bertha.

We gaan weer beginnen met onze
inloop en ontmoetingsochtenden
en wel op de volgende data:
2018: 3 / 17/ 31 oktober, 14 / 28
november, 5 / 19 december.
2019: 9 / 23 januari, 6 / 20 februari, 6 / 20 maart, 3 / 17 april, 1 /
15 / 29 mei, 12 / 26 juni.

Knooppunten route’s,
de ideale wandeling!
U heeft ‘m vast wel eens zien staan,
het paaltje met knooppunten-route
verwijzingen aan het eind van de
Veerweg. Zo simpel, je haalt bij de
VVV in Cuijk een
Wandelroutenetwerkkaart (€5,50)
van ’t gebied Brabant
Noordoost
(Ravenstein - Venray - Helmond Uden en je bepaalt
thuis jouw te wandelen route en afstand. Cijfertjes (de
knooppunten) noteren en de aangegeven afstanden daartussen optellen,
klaar! Je volgt jouw route door de
aanwijzingen, jouw nummers, op de
paaltjes te volgen. Fijne wandeling!

Iedereen is
welkom,
man, vrouw,
jong, ouder
en…. neem
je
buurvrouw of buurman mee. We bepalen samen wat we gaan doen, kaarten breien, scrabble, haken enz..
De koffie en thee staan klaar!
Als je geen vervoer hebt kun je Riek
Hendriks bellen!!

Biljartkampioenschap
Sint Agatha in de S-Bocht
Jawel, ook in 2018 wordt er weer
gestreden om deze begeerde titel!
Libre, daar gaat het om en het is
een open kampioenschap voor inwoners van Sint Agatha of zij die
daar geboren zijn.

De inschrijfkosten bedragen €5,en eenieder speelt op zijn of haar
eigen gemiddelde.
.
Het toernooi begint op vrijdag 19
oktober, maar opgave of inschrijving moet vóór 12 oktober per
mail op info@cafe-de-s-bocht.nl
of telefonisch op 0485-321367
doorgegeven zijn.
.
Speel je mee of kom je kijken?

September 2018
Aanlegsteiger gesloopt

Triest, de steiger, aanmeerplaats van
Pontveer Zeldenrust aan de Veerweg in de Maas, is deels gesloopt.
Niet gewoon vernield, nee, keurig
met een ringsleutel de bouten van
twee leuningen losgedraaid en zowel de bouten als de leuningen meegenomen. Het zelfde lot is het verlengstuk van de steiger, nodig bij
laag water, op één balk na, van de
steiger ondergaan. Losgedraaid,
meegenomen, weg!
Weet u wie de “arme” mens is of
bent u de gestolen onderdelen ergens tegengekomen, meld dit dan,
desnoods anoniem. U kunt vast wel
‘n adres daarvoor bedenken.

Invaliden parkeerplaatsen bij De Agaat
Bij MFA De Agaat zijn door de Gemeente Cuijk bomen gerooid en
zijn, betaald door MFA en Dorpsraad, de inrit en parkeerplaatsen,
twee voor invaliden en een voor de
beheerder van de Agaat, bestraat.
Het grove werk zit er op, nu moeten
enkel de invalidenborden nog geplaatst worden, die aangeven dat het
geen algemene parkeerplaatsen zijn.

Pagina 2

www.dorpskrant-agatha.com

DE DORPSKRANT

Perendiefstal in
kloostertuin

KOERSBAL, het beste
alternatief en meer!!!!!

In de kloostertuin is naast het weiland een perenlaantje met 14 bomen. Omdat de bomen er slecht aan
toe waren, zijn ze begin dit jaar extra gesnoeid en gevoed. Tot verrassing van de tuinmedewerkers had
dit een goed effect; het gevolg was
dat er aan elke boom bijna 3 kilo
peren hingen. Bij deze leuke ontwikkeling
was de verbazing groot
toen in de
week van 20
augustus
geconstateerd werd
dat alle peren
waren
verdwenen.
Ze waren geplukt en er was er niet
één over, terwijl ze nog niet eens
rijp waren! Hoewel het plukken best
even geduurd moet hebben, heeft in
het klooster niemand iets gezien.
We hopen daarom dat iemand anders iets gezien heeft. De
‘perendief’ moet er met ruim 40 kilo
peren van door zijn gegaan, een behoorlijk volume. Er is aangifte gedaan bij de politie, maar mocht iemand iets gezien hebben, dan vragen we dit door te geven via info@kloostersintagatha.nl. Alvast
bedankt!

Herfst, herfst wat heb je te koop?
Honderdduizend bladeren op een
hoop.
Zakken vol met wind enz enz.

Omdat het altijd weer mooi is:

Het doel van koersbal is om een
bal, die een beetje ovaal is en
waarvan het gewicht links en
rechts van de bal verschilt, zo
dicht mogelijk bij een eerder geworpen klein balletje te brengen.
Naarmate de bal langzamer gaat
rollen gaat de bal uit zijn baan en
wil een bocht beschrijven
(koersen). Degene die de bal het
dichtst bij het kleine balletje
brengt scoort. En dat lijkt makkelijker dan het is.

Mocht u geen statiegeldflessen voor
ons hebben, dan willen wij met alle
plezier een leuk “karweitje” voor u
doen voor een “heitje”. Denkt u
hierbij bijvoorbeeld aan: glas wegbrengen, stoep vegen, blad vegen,
etc. De opbrengst gaat naar leuke
activiteiten voor de jeugd.
Dus: bewaar uw statiegeldflessen
voor ons en wij halen ze gratis bij u
op! Tot dan. Jeugdleden Quick-Up

Deze sport wordt iedere maandagmiddag van 14.30 - 16.30 uur beoefend in De Agaat.
Kom eens vrijblijvend binnenlopen en laat je enthousiast maken!
Tot ziens op ‘n maandagmiddag.

Kopij voor De Dorpskrant stuur je
naar: theodorus.visser@planet.nl
telefonisch naar 0653 461 332 of op
papier in brievenbus Kuilen nr. 4
De Dorpskrant komt in principe elke
laatste dinsdag van de maand uit, bij
een ‘vroege’ dinsdag ‘n week later.

Schapen op de dijk

Velen onder ons zullen dit kinderversje kennen en nu de herfst 21
sept. zijn intrede heeft gedaan is
het weer actueel, maar wat te doen
in de herfst en winter?
Veel buitenactiviteiten stoppen tot
volgend voorjaar en dan…….?
Niets doen en naar buiten staren
tot volgend voorjaar is de slechtste
optie dus dan gezellig iets anders
doen!
Kijk en dan is koersbal waarschijnlijk een goed alternatief. Het
imago van koersbal lijkt wat muffig omdat het hier in Nederland
gezien wordt als een seniorensport. Google maar op internet
(zoekwoord is balls) en kijk maar
eens hoe dat is in Engeland en
Australië.

Wijding van iconen

Op zondag 7 oktober 2018, aanvang
14.30 uur in de kerk van het Klooster Sint Agatha, Kloosterlaan 24,
5435 XD Sint Agatha.
Voorganger is pater Joe Op de kamp
osc en de viering wordt opgeluisterd
met Slavisch Byzantijnse gezangen
door Het Arnhems Slavisch Koor,
o.l.v. Svetlana van Wielink
U bent van harte welkom, met of
zonder icoon. U mag een icoon (of
meer iconen) meebrengen om deze
te laten wijden.
Toegang: vrijwillige bijdrage.
Spaar tot 27 oktober lege
statiegeldflessen voor de
jeugd van QUICK-UP
Bijna is het weer zover: zoals ieder
jaar komen wij uw statiegeldflessen
weer ophalen bij u aan huis!
Op zaterdag 27 oktober tussen
10.30 – 12.00uur komen we bij u
langs. Als u niet thuis bent, kunt u
ze buiten neerzetten OF u kunt ze
ook zelf komen inleveren bij De
Agaat vanaf 10.00uur.

