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Beste mensen,
mij is gevraagd een stukje te schrij-
ven voor deze krant.

In Sint Agatha is genoeg te beleven,
om de nodige aandacht te geven.

Maar samen staan we
sterk, en zijn niet
bang voor ’n beetje
werk.
We zullen beginnen
met ’t bedanken van

onze vrijwilligers en onze besturen,
want die geven ons voor niks de
gezellige uren.
Zo kan ook onze KBO blijven be-
staan en hopen we nog lang door te
gaan.

Onze KBO wil hierbij ook alle men-
sen, Fijne Feestdagen en ’n Gezond
Nieuwjaar toewensen.

Miet Thoonen

U wordt veel goeds toegewenst
Hallo, ik ben Demi van Gaal.
Ik woon in Sint Agatha op de Odi-
liadijk met papa, mama en Jesse.

Er is aan mij gevraagd of ik een
stukje over mijzelf in de dorpskrant
wilde schrijven en dat vond ik super
leuk daarom ga ik nu wat over me-
zelf vertellen.
Ik zit op de Lindekring in groep 8
en ben 11 jaar.
Ik ben druk bezig
om een school te
kiezen voor het
voortgezet onderwijs. Ik zit bij
Quick-up de Aspiranten en het is er
super gezellig. In ’t Staagje ga ik
iedere week naar de club en daarna
volgt de Dansgarde, daar zijn we
alweer druk aan het oefenen voor de
carnaval van 2010.
Verder wens ik alle mensen fijne
kerstdagen en een gelukkig Nieuw-
jaar.

Groetjes Demi van Gaal

VCA heeft de plannen realisatie
Multifunctionele Accommodatie
besproken binnen het bestuur. Ook
hebben we de eerste schetsplannen
van het gebouw bekeken en bespro-
ken.

Zoals het er nu naar uitziet hebben
we straks een fantastisch nieuw ge-
bouw waar een ieder, jong of oud,
sport of cultuur, school en carna-
valsvierder nog veel plezier aan zal
beleven.

De Redactie van De Dorpskrant wenst u een gezond en een in alle opzichten gelukkig 2010

Beste  inwoners van Sint Agatha,

Momenteel heeft de carnavals-
krant mijn volle aandacht en deze
zal ook de komende weken nog de
nodige  energie vergen. Het maken
van de krant is erg leuk omdat we
zo vaak positieve reacties hierover
krijgen van mensen uit zowel bin-
nen als buiten ons dorp.

Als bestuurslid van TC. ‘t Poortje
kijk ik zeer tevreden terug op het
afgelopen jaar, waarin de inzet
van velen heeft geresulteerd in,
prima banen, een open clubhuis,
verzorgde omgeving en opnieuw
ingevoerde tennislessen. Dit alles
heeft weer geleid tot een grote
aanwas van nieuwe leden waar-
mee wij met vertrouwen 2010 te-
gemoet zien.
De Fam. Bosma wenst iedereen
prettige feestdagen en een goed en
gelukkig nieuw jaar.   Wilfred.

Op de informatieavonden georga-
niseerd door de Dorpsraad is al
eerder aangegeven dat ook een
financiële inbreng van alle vereni-
gingen/gebruikers wordt gevraagd
om het nieuwe MFA straks in te
kunnen richten.

Als één van de grotere vereniging
en toekomstige gebruiker van het
MFA hebben wij gemeend om in
navolging van de Dorpsraad gel-
den te reserveren voor de inrich-
ting van het nieuwe MFA.

Op onze meer jarenbegroting heb-
ben wij voor een bedrag van €
5.000,- geld of goederen gereser-
veerd om straks het nieuwe MFA in
te richten.

Natuurlijk is € 5.000,- onvoldoende
om hiermee alle inrichting te kun-
nen betalen. Wij roepen andere ver-
enigingen/gebruikers van het nieu-
we MFA op om ons voorbeeld te
volgen. Wanneer iedereen zijn
steentje bijdraagt kunnen we nog
meer plezier beleven aan ons nieu-
we MFA.

Bestuur VCA

VCA reserveert € 5000

op eigen begroting voor

inrichting nieuwe MFA

De ijsbaan achter het
Staagje is per 19 december

weer geopend!
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Op zaterdag 21 november j.l. heeft
het koor “de Maasklanken” haar
jaarlijkse Ceciliafeest gevierd.
Tijdens deze viering mochten we 2
leden feliciteren met hun jubileum.

Het is uniek dat Dion Jilissen al 50
jaar zijn heldere tenor laat horen in
het koor. Ook moeten we Jo Jacobs
(in de franse taal) feliciteren met 40
muzikale jaren.
Op deze thema’s had de dirigente
Heleen Stevens 2 prachtige liedjes
geschreven, waarmee het koor tij-
dens het feest hun jubilarissen
mochten feliciteren.

Het koor “de Maasklanken” is trots
op de enthousiaste leden, die ook
nog geweldig trouw zijn. Ik heb het
even uitgerekend: een koor met 28
leden, die samen al 751 jaar lid zijn,
dat is een gemiddelde van bijna 27
jaar. Dat zegt toch iets nietwaar!
Zingen maakt blij. Het is niet alleen
vreselijk gezellig, maar de mensen
die naar ons koor luisteren, maken
we vaak ook blij met onze muziek.

Misschien dat er in of buiten Sint
Agatha  mensen zijn die graag wil-
len zingen en kennis willen maken
met ons koor.
Wij repeteren op maandagavond.
Na een telefoontje (311602) ben je
altijd welkom op een van onze repe-
titieavonden. Riet Geurts

Heeft u ze ook gezien, de mannen
in oranje pakken langs de Maas?
In het kader van de herinrichting
van de Maasoevers tot natuur-
vriendelijke oevers worden nu
voorbereidingen getroffen met dit
project te kunnen starten.

Met speciale magnetometers is een
strook langs de Maas geïnventari-
seerd op mogelijke aanwezigheid
van explosieven. Vervolgens zijn
de risicoplekken met satellieten in
beeld gebracht waarna  in week 50
de AVG Explosievenopsporings-
dienst druk doende is geweest de-
ze plekken te zuiveren. Er kan dan
van alles boven de grond komen
zoals delen van agrarisch gereed-
schap, gedumpt metaal, maar mo-
gelijk ook explosieven of restanten
daarvan uit de oorlog. De heer
Gabriel van AVG, toonde de Re-
dactie wat de uiterwaarden zoal
prijsgegeven hebben. Nu is het in
ieder geval zeker dat er veilig ge-
werkt kan worden.

Even hadden de bewoners in de
Kuilen het idee dat er vandaar uit
een verbinding naar open water was
gerealiseerd.
Er voer een boot in de Kuilen!!
De droom van een bootje afgemeerd
bij huis zou bewaarheid worden
en…, wat zouden de prijzen van de
huizen wel niet gaan doen??

Bij nader inzien bleek het echter te
gaan om een opschoonactie van  de
vijver na het maaien van het riet om
de plas.
Alles blijft dus bij wat het was, lek-
ker rustig daar..

Redactie van de Dorpskrant:
Willem Cranen en Theo Visser

Adres: Kuilen 6 en 4
Telefoon: 314671 en 314583
theodorus.visser@planet.nl

Bezorging Roy van den Broek

Twee jubilarissen bij
de Maasklanken

Wonen aan het water?

Na een heel spannende voorronde,
er werden maar liefst vier beslis-
singswedstrijden gespeeld over de
zeven poules, was daar eindelijk de
finalepartij van het concours.
Wouter Bosma en Cor Hendriks
zouden moeten uitmaken wie van
hen de felbegeerde en glimmende
bokaal mee naar huis mocht nemen.
Na een mooie strijd was het Wouter
die trots het winnaars symbool in
ontvangst mocht nemen.
De volledige uitslag luidt alsvolgt:

1e Wouter Bosma 1.31
2e Cor Hendriks 3.22
3e Piet Wijnen 1.77
4e Roy v/d Broek 1.00
5e Adriaan Gerrits 0.63
6e Wilfret Bosma 1.17
7e Willie Caspers 0.53

Wouter biljartkampioen
Sint Agatha

Oranje pakken?

U heeft er lang naar uitgekeken,
maar nu is het dan toch haast zo-
ver. Het laatste weekend van ja-
nuari, op vrijdag 29 en op zaterdag
30 januari, worden weer de pronk-
zittingen van de Ulewappers ge-
houden.
Nu zijn wij nog op
zoek naar enkele
deelnemers voor dit
prachtige evenement
met eigen talent.
Beleef de sensatie van het podium
en geef je op voor jouw act, lied of
buut!!
Voel je geroepen en geef je op bij
de pronkzittingcommissie via:

Ule@renegraat.nl
of bel even 06-19056786

Pronkzitting

De Dorpsraad wenst u fijne feestda-
gen en een gelukkig Nieuwjaar.
Wij hopen dat u ook in 2010 weer
constructief met ons wil meedenken
over zaken die belangrijk zijn voor
ons dorp. Het is de moeite waard!

Van de Dorpsraad
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