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Beste inwoners van St. Agatha,
Zaterdag 26 september is het weer
nationale burendag.
Omdat wij, de HKP bewoners en
CV De Ulewappers, deze dag niet
zomaar voorbij willen laten gaan,
organiseren wij verschillende activi-
teiten. Het is de bedoeling dat deze
dag vol zit met sport, spel, live op-
tredens en een DJ.
Voor jong en oud dus wat te doen.

Deze dag wil CV De Ulewappers
ook aangrijpen om de diensten (+/-
30 stuks) die nog over zijn gebleven
van de diensten veiling alsnog te
veilen. Ook wil het HKP de mensen
die op hun gestemd hebben met de
Jan Linders actie (buurt versieren
land van Cuijk) vorig jaar met het
WK voetbal bedanken. Mede dank-
zij deze personen heeft het HKP de
eerste prijs binnengesleept. Dit wil-
len ze, zoals beloofd, doen door
middel van een barbecue.

Zet deze 26 september (12.00uur tot
einde) vast in uw agenda want dit
wordt een dag waar nog lang over
nagepraat gaat worden en dan wilt u
er natuurlijk wel over mee kunnen
praten. Nader info komt via een Fly-
er huis aan huis. Hier zal het pro-
gramma en de desbetreffende veilin-
gen ook op terug te vinden zijn.
Kijk voor vragen en/of verdere info
ook op de nieuwe faceboekpagina:
BURENDAG/DIENSTENVEILING  !
HKP bewoners en CV De Ulewappers

Zaterdag 26 september
Burendag 2015

Op zondag 13 september neemt
het Erfgoedcentrum van 13.00 tot
17.00 uur deel aan het nationaal
Open Monumentenweekend dat
dit jaar als thema ‘Kunst en Amb-
acht’ heeft. Ter gelegenheid van
dit thema stelt broeder Edgard
Claes, internationaal gevraagd
boekbinder, zijn atelier open voor
alle boekbindliefhebbers. Tijdens
de opening tonen enkele studenten
hun vaardigheden in het ambacht.
Ook zal  hun werk, samen met
enkele boekbanden van broeder
Edgard, tentoongesteld worden.
Tegenover het atelier, in de krui-
dentuin, zal tuinman Paul Lap zijn
passie voor tuinieren met de be-
zoekers delen en hen wegwijs ma-
ken in de wereld van de kruiden.
Achter het atelier is in een van de
kloosterschuren al een tijd lang
druk geklust aan een heuse bier-
brouwerij. René Thomassen en
Guus Arts, oprichters van de brou-
werij, geven geïnteresseerden een
kijkje in de keuken van het brouw-
proces. Uiteraard zijn ook de deu-
ren van het Erfgoedcentrum die
dag geopend: de tentoonstelling
over de karmelietes Teresa van
Avila loopt nog tot eind oktober.

Open Monumentendag
Erfgoedcentrum

Op zaterdagavond 8 augustus rond
kwart over elf werd ons dorp opge-
schrikt door zwaailichten en sirenes
van brandweer en politie.
Liefst twee branden, min of meer
tegelijkertijd, brachten de schrik er
in het dorp goed in.

Aan de Gildeweg was het ‘t eerst
raak. Een naast het huis geparkeerde
caravan, gepakt voor de  vakantie,
ging in vlammen op, evenals de ga-
rage  die vlak achter de brandende
caravan stond. Ook de gevel van het
huis liep schade op.

Enkele minuten later was het fout
aan de Drogesestraat. Twee naast
een woonhuis geparkeerde auto’s
gingen totaal verloren in een felle

b r a n d
t e r w i j l
ook het
w o o n -
h u i s
door de
h i t t e

schade opliep. Bij het melden van
de brand bij de alarmcentrale vertel-
de men in eerste instantie daar dat
de brandweer al onderweg naar de
Gildeweg was. Dit geeft al aan dat
de meldingen vrijwel tegelijkertijd
gedaan zijn.
Wijkagent Hans Ooms laat u het
volgende weten: Heeft u iets ver-
dachts gezien of gehoord en of wilt
u ergens melding van doen, dan zijn
dit de meest gebruikelijke nummers:
0900-8844 , 112 bij spoed en
0800-7000 voor melding anoniem.

Sint Agatha in brand!

Graag maken we jullie er op attent,
dat de Ulewappers meedoen met de
Jan Linders spaaractie.               .
Deze loopt van 14 september tot en
met 11 oktober. Dus gaat u in deze
periode boodschappen doen bij Jan
Linders, dan sponsort u ons door uw
muntjes die u krijgt in de buis van de
Ulewappers te deponeren. Voor meer
informatie, over bijvoorbeeld de ver-
tiendubbelaar, zie de website en/of de
facebook pagina van cv de Ulewap-
pers. Alvast bedankt voor uw bijdra-
ge,. Bestuur cv de Ulewappers

Sparen voor de Ulen
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In het kader van besparingen start
de Gemeente Cuijk vanaf 7 septem-
ber een tweemaandelijkse proef met
het uitzetten van lantaarnpalen in de
buitengebieden van de Gemeente.
Uitgangspunt bij deze pilot is, dat
de sociale- en verkeersveiligheid
hierbij niet in gevaar mag komen,
aldus Henk Ruijs, communicatieme-
dewerker bij de Gemeente Cuijk.

Voor ons dorp
betekent een en
ander dat in de
volgende straten
een aantal lan-
taarns, bijvoor-
beeld om de an-
der of anders-
zins, op uit gaan:

Odiliadijk 2, Liesmortel 17, Gilde-
weg 5, Heerstraat 61, en in de Her-
traksestraat 6 stuks.
De betreffende masten worden
voorzien van een gele sticker met E-
mailadres. Vindt u dat de lichtmast
om welke reden dan ook niet gemist
kan worden, meld dit dan op dit
aangegeven adres;
p i l o t lm.bgcui j k2015@cgm.n l
De Gemeente Cuijk houdt u op de
hoogte of de lichtmasten definitief
verwijderd worden en of er zo nodig
aanpassingen gedaan worden.

Pleuni Bloemen winnaar
landelijke poëziewedstrijd

Zaterdag 8 en zondag 9 augustus
was het prachtig voetbalweer, de
kleedkamers werden bemand door
een zestal elftallen van naam en
faam en het publiek was in ruime
mate opgekomen. Kortom, alle
elementen voor een geslaagd toer-
nooi waren aanwezig en dat werd
de Copa Del Agatha dan ook!
Vele scouts, van heinde en ver
gekomen, verhaalden enthousiast
van veel kwaliteit op het veld.

Na twee dagen topvoetbal was het
uiteindelijk Red Bull Brasil die
dankzij winst op Cereso Osaka
ongeslagen winnaar van het span-
nende toernooi werd.

De vijf overige deelnemers aan de
Copa Del Agatha eindigden in de
hieronder staande volgorde:
Cerezo Osaka, Vitesse, Ander-
lecht,  Willem 11,  Feyenoord.

Vermeld mag ook worden dat niet
enkel de sporters voor een succes-
vol weekend zorgden, maar dat
daar zeker ook de perfecte organi-
satie en de belangeloze inzet van
vele helpende handen van de vrij-
willigers debet aan waren!!

De kinderen van de groepen 6, 7 en
8 van Jenaplanschool Lindekring
hebben meegedaan met de landelij-
ke gedichtenwedstrijd van het Poë-
ziepaleis.
Elk jaar
worden uit
de duizen-
den(!) in-
zen d in gen
de honderd
beste/ /
mooiste/ /
origineelste
g e d i c h t e n
door een vakjury gekozen. Deze 100
winnaars komen met hun gedicht in
een echte gedichtenbundel. Het ge-
dicht van Pleuni Bloemen behoort
ook tot deze honderd gedichten en
zij staat dus vanaf nu als een heuse
auteur in de dichtbundel "Ik kijk
boven mijn oren".
Op www.lindekring.nl staat een ko-
pie uit deze bundel met haar ge-
dicht. Gefeliciteerd, Pleuni!

Red Bull Brasil ongeslagen
winnaar Copa del Agatha

Woensdag 12 augustus hadden liefst 29 leden van de KBO een prachtige
middag. Onder een stralende zon fietsten 23 van hen eerst naar de Beelden-
tuin, daarna werd een bunker in Katwijk bezichtigd om vandaar, via de Ma-
riagrot daar, voor
de nodige versna-
peringen  koers te
zetten naar Beers.
Daar werden zij
opgewacht door
een zestal leden
die met ander
vervoer gekomen
waren.

Jaarlijkse fietstocht van de KBO was ‘n heerlijke dag

Vlgones een oznrdeeok op een Egl-
nese uvinretsiet mkaat het niet uit in
wlkee vloogdre de ltteers in een
wrood saatn, het einge wat blegnaij-
rk is is dat de eretse en de ltaatse
ltteer op de jiutse patals saatn.
De rset van de ltteers mgoen wlli-
kueirg gplettaast wdoren en je knut
vrelvogens gwoen lzeen wat er
saatt. Dit kmot odmat we niet ekle
ltteer op zcih lzeen maar het wrood
als gheeel.

Haast gewoon te lezen

Tweemaandelijkse proef:
lichtmasten uit!

Aanstaand weekend 4 en 5 septem-
ber gaat er gestreden worden om de
eer en glorie tijdens twee dagen
sportief plezier op het Staagjeplein.

Vrijdagavond verwachten we alle
kinderen uit ons dorp om 18.00 uur.
Zaterdag start het toernooi om 10.00
uur en verzorgt R-Adventures het
programma voor de jeugd vanaf
13.00 uur. Om 20.30 uur zal de fina-
le gespeeld worden waarna er een
gezellig feest zal zijn met DJ Ger-
win voor de sporters en ook voor
alle jonge en oudere inwoners uit
ons mooie durpke.
Kom dus gerust tijdens deze twee
dagen richting MFA De Agaat en
waan je in tropische sferen.

Beachevent 2015
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