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Op vrijdag 15 en zaterdag 16 

maart wordt het schoolplein van 

de onderbouw opgeknapt. Er is 

een plan gemaakt om het school-

plein groener, natuurlijker en uit-

dagender te maken voor de kin-

deren van de onderbouw en PSZ 

Klein Geluk. We zitten vol idee-

ën, maar hebben een beperkt bud-

get, dus zijn we op zoek naar hel-

pende handjes, Ouders maar ook 

dorpsgenoten zijn welkom. Dus 

reserveer alvast vrijdagmiddag 15 

en zaterdag 16 maart in je agen-

da. Kun je helpen om aan materi-

alen (o.a. beton, bamboe, beplan-

ting, houten palen of planken, 

boomschors, zand of boomstam-

metjes) te komen of wil je helpen 

met klussen. Alle hulp is wel-

kom! Laat het ons weten, aan-

melden kan via school of bij Lin-

da Beumer via de mail linbeu-

mer@gmail.com 

Nelly Broekmans is tijdens de 

jaarvergadering van ons koor ge-

huldigd voor haar 25-jarig lid-

maatschap van de Maasklanken. 

Nelly is een heel belangrijk lid 

binnen ons koor. Al 25 jaar zingt 

zij met een mooie sopraanstem het 

hoogste lied. Als koor zijn we 

heel blij met zo'n positief lid als 

Nelly. Als het even wat tegen zit 

gaat Nelly er gewoon weer voor. 

Wij hopen dat Nelly nog jaren bij 

ons blijft, of zoals in het lied dat 

Ans van Dinther voor de gelegen-

heid gemaakt heeft, op naar de 40 

jaar.    Namens het bestuur, 

Riet Geurts, secr. Foto Gerard Smits 

Bij de ingang van de Agaat hangt 

‘n AED, ’n apparaat dat bij hartfa-

len kan helpen het leven terug te 

krijgen.  Bent u niet kundig, laat 

deze dan hangen. In ons dorp zijn 

‘n aantal mensen die de AED cur-

sus gevolgd hebben en weten hoe 

te handelen. 

Is hier iemand te reanimeren, bel 

dan 112, zij zorgen dat er zo snel 

mogelijk kundige mensen uit ons 

dorp/omgeving terplekke komen! 

Het Gilde Heilige Agatha werd op 

24 juni 1699 opgericht. Een soort 

van Broederschap, dat naast de 

taken van de beveiliging van het 

dorp ook een sociaal maatschap-

pelijke opgave kreeg. Verder was 

het een genootschap of bond 

waardoor de ambachten van die 

tijd werden vertegenwoordigd.  

 

Van die missie is niet heel veel 

meer over. Wat nog wel gebleven 

is, is het idee van een groep Gilde-

broeders en intussen ook Gilde- 

zusters die zich bekwaamd hebben 

in het vogelschieten, het gezellig 

samenkomen, het delen van ver-

halen en het drinken van het gilde-

bier.  

Op maandag 11 februari was het 

zover voor het Gilde van 

H.Agatha. Centraal op deze dag 

stond de huldiging van een jubila-

ris. Gerrit Graat werd vanwege 

zijn veertigjarig lidmaatschap 

door de huidige voorzitter Willem 

Cranen onderscheiden. Van die 40 

jaar was Gerrit liefst 30 jaar zelf 

de voorzitter van het bestuur. 

Daarmee had hij het zo druk dat 

hij in al die jaren slechts éénmaal 

het Koningschap heeft verworven. 

Het werd een mooi feestje daar in 

het Gildehuis de S-Bocht.  

www.dorpskrant-agatha.com 

Opknappen schoolplein 

onderbouw Lindekring 
15 en 16 maart (NL Doet)  

Trouwe leden bij VCA 

De trotse jubilaris met zijn vrouw Doortje. 

(foto gemaakt door Jan van Haandel) 

Nelly Broekmans 

 25 jaar lid van  
de Maasklanken  

Gilde Heilige Agatha 

 huldigt jubilaris 

‘n AED, goed te weten! 

 

 

Tijdens de algemene ledenver-

gadering van VCA op 17 janua-

ri jl. werden jubilarissen in het 

zonnetje gezet.  

 

 

 

Van links naar rechts ziet u: 

Gerrit Graat (50 jaar lid), Eg-

bert Moors (40 jaar lid), John 

Heijsterman (25 jaar lid), Rinie 

Moors (50 jaar lid) en Mark van 

Tilburg (40 jaar lid).Hans Bloe-

men en Elco Elders ontbreken 

op de foto, maar zijn ook al 25 

jaar lid van VCA. 
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Hallo allemaal,  de Jeugdcommis-

sies van  ‘t Staagje en de Ullewap-

pers organiseren op  2 maart weer 

een geweldige Carnavals zaterdag-

middag! 

Een heuse Sint-Aagtese kermis, 

met schiettent, eendjes vissen, 

touwtje trekken, draaimolen, sui-

kerspin en ballonnen! 

Van spelen krijg je honger, dus 

zijn er ook broodjes hamburger 

enz. te krijgen. 

Voor de allerkleinsten is er ‘n 

speelhoekje en er zijn optredens 

van de opa van Hofdame Anne, 

een  live optreden met accordeon. 

Van 13.00 uur tot 14.00 uur is de 

receptie van Prinses Silvy en Hof-

dame Anne. 

Jeugdvorst Robin praat het geheel 

aan elkaar terwijl Dj’s Damian en 

Patrick voor de muzikale opluiste-

ring (niet te luid!) zorgen. 

Verder mag je nog twee optredens 

van onze dansgarde met hun show-

dans verwachten. 

Wij zijn Zanggroep Creation uit 

Cuijk. Wij bestaan uit een 20-tal 

zangers en zangeressen.                       

We zoeken een pianist die tege-

lijkertijd ook de leiding over 

onze zanggroep wil nemen.         

Onze zanggroep heeft een geva-

rieerd repertoire met vooral 3-

stemmige nummers en wij hou-

den ervan  uitgedaagd te wor-

den. 

U krijgt een vergoeding volgens 

de geldende normen.              .             

V o o r  i n f o r m a t i e ,  z i e 

www.zanggroepcreation.nl, of 

neem contact op met renedaan-

en@ziggo.nl 

De afrit van het fietspad op de 

dijk naar de Odiliadijk hier in 

ons dorp was niet echt veilig.        

De aansluiting op het wegdek 

van de Odiliadijk kende een 

hoogteverschil van zo’n 4 cm. 

Daardoor stond er bij regen vaak 

‘n plas water waardoor dat ni-

veauverschil niet zichtbaar was 

en was bovendien de opstaande 

rand glad door de nattigheid. 

De Dorpskrant heeft dit euvel 

gemeld bij de Gemeentewerken, 

die het probleem adequaat aan-

gepakt hebben. 

Het fietspad sluit nu, met dank 

aan de Gemeente Cuijk naad-

loos aan op het wegdek. 

De jeugdverenigingen uit Katwijk 

met hun jeugddansmariekes, 

Cuijk, Beers en Oeffelt hebben 

aangegeven deze middag graag te 

gast te willen zijn! 

Je leest het, het belooft een werve-

lende middag te worden die nóg 

gezelliger wordt wanneer jij er 

ook bij bent!! 

Tot zaterdagmiddag 2 maart 13.00 

uur in de Agaat dus!  

Groetjes van de Jeugdcommissie 

Staagje / Ullewappers 

Dank u wel allemaal voor de door 

u gespaarde 12.800 kg plastic 

doppen die het bedrag van  

€2.500,00 opbrachten voor de 

Stichting Bulters Mekken.   

Met deze opbrengst bekostigt deze 

Stichting de opleiding van hulp-

honden voor mensen die niet voor 

een vergoeding van de zorgverze-

keraar in aanmerking komen! 

Wij gaan door met de doppen in-

zameling, U ook? U kunt de dop-

pen afgeven op Veerstraat 10.  

Enthousiaste zanggroep 

zoekt pianist/dirigent 

Tom Elders wint Kél trofee 2019 

Tom Elders is de winnaar van de felbegeerde Kél Trofee 2019                   

In café de S Bocht vond zaterdag 2 februari de finale van het jaarlijkse toer-

nooi van Rood plaats.  

Het deelnemersveld kende liefst 128 biljarters. Uiteindelijk streden 6 fina-

listen om de trofee waarbij Tom de sterkste op het groene laken was.   

De complete uitslag is alsvolgt:        

A poule gem. 1.81 tot 3.00       1e Frans Knuiman 2e Harrie Cuppen 

B poule gem. 1.01 tot 1.81       1e Joop Wolfs 2e  Wieke van Vonderen 

C poule gem. 0.00 tot 1.00       1e Tom Elders 2e Leo Theunissen. 

Carnavals zaterdagmiddag voor onze jeugd 

Dankjewel beste mensen 
voor uw plastic doppen! 

Weer ‘n veilige afrit! 

http://www.zanggroepcreation.nl/
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Tja, je moet toch ergens naartoe 

met je oude keukenblok niet-

waar?  Dan is het langs de Veer-

weg naar de Maas ‘n mooie plek, 

heeft niemand er last van.  

Of toch? De Gemeente gebeld en 

die ruimde het keurig op! 

Klopt, u heeft afgelopen januari 

geen Dorpskrant ontvangen. 

De reden is simpel, op de Redac-

tie is helemaal geen kopij binnen-

gekomen en omdat ik u serieus 

wil nemen en vind dat uw Dorps-

krant serieus wat te melden moet 

hebben, begint de 26e jaargang 

van uw krant ‘n maandje later. 

Op de ingelaste, tussentijdse 

ledenvergadering van VCA 

hebben de aanwezige leden bij-

na unaniem besloten dat het 

eerste elftal vanaf komend sei-

zoen weer op zondag gaat voet-

ballen. 

VCA 1 speelde sinds 2012 op 

zaterdag in de afdeling Oost van 

de KNVB, aanvankelijk gestart in 

de 4e Klasse, in 2015 werd zelfs 

een promotie naar de 3e Klasse 

bewerkstelligd, een jaar later he-

laas weer gevolgd door een de-

gradatie. De discussie omtrent de 

speeldag voor het eerste elftal is 

in deze 7 jaar verschillende malen 

gevoerd, waarbij de afgelopen 

jaren er steeds voor gekozen werd 

om op zaterdag te blijven spelen. 

Door een in september 2018 in 

het leven geroepen commissie 

“VCA toekomstbestendig” werd 

gen, van de school, van het kloos-

ter en van de Dorpsraad. 

Dus, tot uwer geruststelling: het 

mandje gaat niet verdwijnen maar 

wordt met een iets andere inhoud 

aangeboden. 

 

Dorpsondersteuners 
Met behulp van geld van het pro-

ject Dorp in Beweging zijn in Sint 

Agatha drie dorpsondersteuners 

uitgerust met een mobiele tele-

foon. De mobiele telefoon rou-

leert bij deze drie mensen. De 

dorpsondersteuners zijn Gina 

Plaggenborg, Anita Thijssen en 

Jan Thoonen. 

Daarnaast zijn er zo’n vijftiental 

vrijwilligers die de dorpsonder-

steuners weer helpen als er hulp-

vragen komen. 

En daar zit hem nou de kneep!! 

Eigenlijk moeten we heel blij zijn 

dat er zo weinig hulpvragen ko-

men. Dat betekent dat mensen in 

Sint Agatha heel zelfredzaam zijn. 

Dat mensen in Sint Agatha een 

goed sociaal netwerk hebben. 

Maar het kan ook zo zijn, dat de 

drempel om te vragen nog steeds 

te hoog is, dat men denkt, voor 

mijn vraag zullen die dorpsonder-

steuners en de vrijwilligers wel 

niet zijn. Maar voor vragen om 

vervoer naar Cuijk, naar het zie-

kenhuis, naar een bekende of een 

vraag om een kapotte lamp te ver-

vangen of een ander klein klusje, 

daarvoor is de dorpsondersteuning 

juist bedoeld. Dus schroom niet 

als u “in nood” zit en bel. 

Het telefoonnummer is : 06 41 36 

24 80 

Er wordt een kleine bijdrage ge-

vraagd voor vervoer en voor een 

klusje in huis of tuin. 

Oproep voor de verkiezing van de 

leden van de provinciale staten  

op woensdag 20 maart as. Je kunt 

in ons dorp stemmen in de Agaat 

tussen 7.30 en 21.00 uur.                 

De Provinciale Staten stellen het 

beleid van de provincie vast en 

controleren de uitvoering daarvan 

door de Gedeputeerde Staten .             

Geen  Dorpskrant 

in januari? 

in het afgelopen najaar een uitge-

breide inventarisatie gemaakt van 

de voor- en nadelen en de kansen 

en bedreigingen voor de verschil-

lende speeldagen ter voorberei-

ding op de bijeenkomst van alle 

leden en andere betrokkenen van 

17 januari j.l.. 

De aanwezigen gaven na een uit-

gebreide toelichting de voorkeur 

aan de zondag als speeldag zodat 

alle senioren van VCA weer op 

dezelfde dag hun wedstrijden 

zullen spelen en de uitwisseling 

met de jeugd weer wat eenvoudi-

ger wordt.  

Aangezien VCA in zal stromen in 

de 5e Klasse komen derby’s 

waarvan het publiek de afgelopen 

jaren verstoken is gebleven (met 

uitzondering van de wedstrijden 

tegen JVC Cuijk afgelopen sei-

zoen), ook weer op het program-

ma te staan! VCA hoopt hiermee 

op een grotere saamhorigheid 

tussen de leden en een grotere 

publieke opkomst in het nieuwe 

seizoen!  
VCA terug naar  

de zondag  

Opgeruimd staat netjes 

Van de Dorpsraad 

Zoals u allen wel weet, brengt 

Dorpsraad Sint Agatha bij nieu-

we inwoners van ons dorp een 

mandje met een heleboel infor-

matie over de verenigingen, de 

school, de molen en het klooster, 

een fles wijn van de Daalgaard en 

een uiltje vanwege cv de Ulewap-

pers. Dit gebaar wordt altijd heel 

goed ontvangen. Daarom gaan 

we er niet mee stoppen maar we 

gaan het wel een beetje anders 

aanpakken.  

Voortaan stoppen we in het 

mandje de bekende fles van de 

Daalgaard en twee wijnglazen, 

als we het kunnen vinden een 

redelijk goed gelukt uiltje en wat 

het allerbelangrijkste was en is : 

twee bladzijden vol met alle  

e-mailadressen van de verenigin-

U gaat toch ook stemmen? 

https://www.parlement.com/id/vic0emlzytlm/gedeputeerde_staten
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In twee zittingsavonden konden 

de Ulewappers afgelopen week-

end volop genieten van zang, to-

neel, dans en buuts. Onder toe-

ziend oog van prins Hans dun der-

de en prinses Griëtte bleek maar 

weer eens dat het bulkt van het 

talent in Sint Agatha. Een dorp 

van 500 inwoners slaagt erin om 

met alleen maar artiesten uit het 

Ulenest een avondvullend pro-

gramma voor te schotelen aan het 

talrijke publiek.  

 

Onder begeleiding van spreekstal-

meester Peter Kamps en hofkapel 

de Durdouwers kwam het publiek 

lekker in de stemming. Gezeten 

op een mooi aangekleed podium 

was het prinsenpaar samen met de 

jeugdprinses Silvy en hofdame 

Anne deelgenoot van een prachti-

ge pronkzitting. 

Wilma Bosma leek last te gaan 

krijgen van het lege nest syn-

droom. Ze zag ze vliegen nu haar 

kinderen het afgelopen jaar zijn 

uitgevlogen. Gelukkig heeft ze 

een nieuwe hobby gevonden bij 

het Kombifit van de korfbalclub 

en ziet ze in de toekomst al jonge 

uultjes voor zich waar ze op mag 

gaan passen. 

De raad van elf kreeg de lachers 

op de hand met hun ‘Uidzentburo 

Flut’. Directeur Wil verstrekte 

sollicitant Stijn allerlei tips voor 

sollicitaties. Iet & Miet (Debby 

Minten en Linda ..) namen de laat-

ste roddels in het Ulenest door 

kopen met mooie verhalen over 

zijn klanten en Limburgse mede-

werkster Fientje. Helaas is de zaak 

nu gesloten.  

Opa Edison wist als bewoner van 

bejaardenhuis ‘De laatste adem’ te 

vertellen dat er vaker werd gekiend 

dan gedoucht. Ook hij had mooie 

verhalen over zijn medebewoners 

en deed een oproep om maar voor-

al wat moois te maken van het le-

ven. 

 

Na een grande finale en een dank-

woord van prins Hans ging het 

prinsenpaar voorop in de afsluiten-

de polonaise met alle artiesten, 

onder begeleidende klanken van de 

Durdouwers.  

De Ulewappers en Ulewapperin-

nen kunnen terugkijken op een 

hartstikke leuke bonte avond en 

zijn klaar voor de Carnaval  

Vrijdag 1 maart carnaval op Linde-

kring. 

Zaterdag 2 maart 10.00 carnavals-

mis Martinuskerk Cuijk, 11.30 

Sleuteloverdracht te Cuijk, Kinder-

middag in De Agaat 

Zondag 3 maart  optocht Oeffelt. 

Maandag 4 maart Mega-Matinee 

Cafe de S-Bocht. 

Dinsdag 5 maart 14.11 Ule-optocht 

Maasvallei, Zeepkistenrace 15.30 

Zaterdag 16 maart Kotelettenfeest 

in De Agaat  20.00. 

Pronkzittingen Ulewappers een Grandioos succes!  

met de zaal. Met name inspector 

Moors als wijkagent 2.0 wist zijn 

neus in allerlei opzienbarende za-

ken te steken. Menig plaatsgenoot 

werd op een leuke manier een hak 

gezet. 

De dames van de Crazy Girls knal-

den er flink op los met hun show-

dansen. Daar zat ook een speciaal 

voor de pronkzitting ingestudeerde 

dans in en die mocht dan ook her-

haald worden. Hoewel maar drie-

vrouw sterk, stond hun optreden 

als  een huis .  Veel oud -

dansmarietjes zagen we terug bij 

het optreden van de Elfjes. Dit ge-

zelschap van 14 dames voerde een 

mooie dans op, die er best wel in-

gewikkeld uitzag.  

De als monniken vermomde Ule-

jeugd ging tot hilariteit van de zaal 

aan de slag met hun klokkenspel. 

Daar bleek wonderbaarlijk genoeg 

muziek in te zitten.  

Muziek zat er ook in het optreden 

van de ‘Ligte boys’. Patrick en 

Damian wisten met lege kratjes 

bier wel wanten. 

De buuts van Bakker Bert (Anton 

Geerts) en Opa Edison (Peter Jan-

sen) werden goed gewaardeerd. 

Bakker Bert wist het publiek veel 

lariekoek en gebakken lucht te ver-

Carnavals programma  

Ulewappers 2019 


