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Ik hoop dat 2016 voor iedereen in
Sint Agatha een top jaar gaat wor-
den! Dat het pontje ‘de Zeldenrust’
heel vaak naar Middelaar gaat varen
en dat hij super veel gebruikt wordt
want dat lijkt me wel leuk.

Verder hoop ik dat de school weer
veel nieuwe leerlingen er bij gaat
krijgen want dat gebeurt de laatste
tijd niet zo veel meer en dat vind ik
jammer en niet zo leuk omdat het
een hele leuke school is.

Ik hoop ook dat er een
leuke, mooie, grote,
gezellige carnaval
komt én een hele gro-
te optocht. Ik wens
iedereen heel veel
geluk voor volgend
jaar!
Robey Lefers

Hoop!

Beste lezers van deze mooie krant.
Mijn naam is Erik Broekmans en ik
woon op het HKP.
We hebben hier een gezellig jaar
gehad met als hoogtepunt  de buren-
dag wat we samen met de Ulewap-
pers hadden georganiseerd. On-
danks dat de opkomst vanuit Sint-
Agatha toch minder was dan we
gehoopt hadden is het een schitte-
rende dag geworden.
Dat het Prinsenpaar van dit jubile-
um jaar van het HKP komt was ei-
genlijk toch wel voor iedereen voor-
af al duidelijk.
Ook hebben we met ons dorpje mee
mogen strijden met de dorpenderby
waar we de laatste 5 van Brabant
hebben bereikt.
Maar waar er mooie dingen zijn,
gebeuren er ook minder leuke din-
gen in het leven. Uiteindelijk gaat er
niks boven een goeie gezondheid en
helaas heb ik dit jaar weer mee
moeten maken dat er ook slecht
nieuws voorkomt. Je weet dan weer
meteen wat er echt belangrijk is in
het leven. Maar gelukkig hebben we
ook dit weer overwonnen..
Bij deze wil ik tegen iedereen zeg-
gen. Geniet van elk moment.
Allemaal de beste wensen voor
2016 en vooral veel gezondheid toe-
gewenst.
Erik Broekmans

Sinterklaas kwam na 47 jr
weer met “vv Zeldenrust”

Frans Bus had het Sint Nicolaas
vorig jaar al beloofd, hij zou er voor
zorgen dat de kindervriend dit jaar
met het vv Zeldenrust naar Sint
Agatha gevaren zou worden.

En jawel hoor, vrijdag 4 december,
‘s morgens om 10 uur, zagen de
kinderen van de Lindekring, de klei-
nere kinderen uit het dorp én heel
veel ouderen, wie wil er rond deze
dagen geen kind zijn, de stippen aan
de horizon groter worden tot het
veer met Sint en zijn Pieten in ons
dorp aanmeerde.
Met muziek, gezang en gelach wer-

den zij onthaald en mooie woor-
den werden gesproken door o.a.
Meneer Ton van Jenaplanschool
Lindekring en Locoburgemeester
Rob Poel. Zij ontvingen van Sint
Nicolaas, hier in ons land nog niet
gezien maar in Spanje kennelijk al
te krijgen, een boekwerkje over de
geschiedenis van het vv. Zelden-
rust.
Daarna ging het hele gezelschap in
optocht, aan de hand van Sinter-
klaas en onder begeleiding van de
fanfare, richting school.
Daar werd het prachtige feest
door de kinderen gevierd zoals dat
gevierd hoort te worden. Het was
een mooie ochtend voor iedereen,
voor jong en oud.

Weet u nog?
Zondag 3 januari 15.00 uur,
nieuwjaarsreceptie in de S-
Bocht!

Er is elkaar nog heel wat te vertellen
over het oude- en  toe te wensen
voor het nieuwe jaar.
U wordt ondertussen verwend met
live muziek van de Almost 7 Co-
versband en een schitterende foto-
presentatie van/over Sint Agatha!

Tot zondag 3 januari dan!

Met kerst mag je sentimenteel
zijn, want ook als je niet gelovig
bent, is kerstmis het einde van het
oude jaar. Het jaar waarin er een
aantal gebeurtenissen zijn ge-
weest. Zoals bijvoorbeeld het
voetveer, wat na veel inspanning
door velen weer te water gelaten
is. Maar helaas ook het afscheid
van onze geliefde pastor Kees Mi-
chielse.
Dat we er voor en met elkaar zijn.
Nu staan we bijna aan het begin
van het nieuwe jaar, waarin hope-
lijk veel mooie momenten mogen
zijn voor iedereen.
Daarom wensen wij iedereen,
fijne feestdagen vol warmte, licht
en gezelligheid. Een nieuw jaar
vol geluk en gezondheid met veel
tijd om te genieten van de fijne
dingen van het leven.
Theo en Maria Thoonen

Sentimenteel Geniet van elk moment
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De dorpsraad wil u graag laten we-
ten hoeveel mandjes we dit jaar be-
zorgd hebben bij nieuwe inwoners.
Met de mandjes bedoelen we een
mandje met een fles wijn, een uiltje
maar bovenal heel veel informatie
van alle verenigingen. We hopen
dan ook dat nieuwe leden zich aan-
melden na het lezen van al die infor-
matie. Op 20 april hebben we vijf
mandjes bezorgd, begin november
nog twee, dat betekent voor 2015
dus zeven mandjes. We gingen 3 x
naar de Odiliadijk, 1 x naar de
Kloosterlaan; 1 x naar de Veerstraat,
1 x naar de Liesmortel en 1 x naar
de Appelgaard.
Voor zover de dorpsraad nu weet,
zullen er in 2016 8 woningen van
eigenaar verwisselen waarbij de
Veerstraat koploper zal zijn met 4
woningen. En dat is wat we nu we-
ten. Maar de dorpsraad weet ook
niet altijd alles. Dus.. als u weet dat
u links of rechts of tegenover u
nieuwe buren krijgt, meld het dan
bij ons. Wij willen echt niemand
overslaan. We willen nieuwe bewo-
ners welkom heten in ons dorp en
we willen nieuwe aanwas voor de
school en verenigingen.
In dit stukje maak ik meteen van de
gelegenheid gebruik om u namens
de dorpsraad fijne kerstdagen en een
heel goed, gezond en zonnig nieuw
jaar te wensen.

Van de Dorpsraad

De Dorpen Derby niet gewonnen
zegt u? Klopt, maar als je er van
uitgaat dat ze daarin met z’n 96en
begonnen zijn, is er wel veel ge-
wonnen wanneer je als 5e eindigt!

Er is vol enthousiasme met velen
gewerkt, gezamenlijke inspanning!
Verenigingen, clubs, gewoon dorpe-
lingen en enkele voortrekkers heb-
ben elkaar gevonden in de gemeen-
schappelijke inzet met het voetveer
de Dorpen Derby te winnen. Winst!

Winst zijn ook de vernieuwde con-
tacten met onze
overburen, de
inwoners van
Middelaar, .
maar ook de
contacten met Mook en Cuijk en
natuurlijk Sint Agatha, om in geza-
menlijkheid kunst en kultuur-route’s
uit te zetten, die wandelend of met
de fiets via de twee veren in Cuijk
en Sint Agatha te doen zijn en waar-
langs in deze vier plaatsen op gezet-
te tijden cultuur te beleven zal zijn.

Winst is, een boekwerkje, uitgege-
ven met de geschiedenis van, we-
tenswaardigheden betreffende en
‘Sweet memories’ over het Voetveer
Zeldenrust. Mooie herkenbare ver-
halen van toen.

Winst is ook dat de naam van ons
dorp, door alle media belangstelling,
bij velen bekender in de oren zal
klinken. Het dorp als geheel heeft
bewezen ergens voor te kunnen
staan en te willen gaan.
Een mooie promotie!

'1st Danceparty of 2016'

Sint Agatha wint 5e plek
in Dorpen Derby

Vuurkorven bij de voordeur van
de Agaat, prachtig verklede kinde-
ren in de garderobe en een sfeer-
vol versierde gymzaal in de Agaat.
Om zeven uur opende Thea Her-
mans, namens werkgroep Rondom
de Toren, de avond. Alle aanwezi-
gen zongen samen Nu sijt welleco-
me en daarbij werden ze muzikaal
ondersteund door de fanfare, zang-
groep Creation en gemengde zang-
vereniging de Maasklanken.

Vervolgens kwamen de prachtig
verklede kinderen van de Linde-
kring op het toneel. Ze zongen een
aantal liedjes waarbij de kerstster
een leidende rol speelde. .

Zanggroep Creation zong een aan-
tal mooie kerstliedjes. Mimi van
Es las namens de KBO een kerst-
verhaal voor. Fanfare Heilige Aga-
tha speelde de sterren van de he-
mel.
In de pauze werden glühwein en
warme chocolademelk geserveerd.
Na de pauze konden de aanwezi-
gen genieten van de prachtige
zangstem van Margot Poel die
Halleluja vertolkte. Cor Maas
sprak de kerstgedachte uit, hij
moest pastor Kees vervangen die
helaas enige tijd geleden overle-
den is. De Maasklanken stonden
als voorlaatsten op het podium om
een aantal oude kerstliedjes te zin-
gen. Thea Hermans nam de gele-
genheid te baat om iedereen harte-
lijk te bedanken en iedereen fijne
feestdagen te wensen. Tenslotte
zongen alle aanwezigen met muzi-
kale ondersteuning: “We wish you
a merry christmas”
Het hele concert stond in het teken
van het motto van pastor Kees:
“Samen verder – met elkaar”.

Sfeervol Kerstconcert
in de Agaat

Op zaterdag 2 januari kunnen vanaf
22.00 uur de voetjes weer van de
vloer.
DJ's Anton en Gerwin verzorgen
dan de muziek voor de '1st Dance-
party of 2016' in café de S-Bocht.
Tot 3 uur 's nachts kan je 2016 knal-
lend inzetten. Entree is gratis en de
muziek is van nu en toen, maar al-
tijd met een beat of swing.

Op 18 en 20 november werden ra-
darcontroles gehouden op de Heer-
straat. In totaal werden bijna 1850
voertuigen gecontroleerd waarbij 92
snelheidsovertredingen werden ge-
constateerd. De hoogst gemeten
snelheid betrof 117 km/uur.
Heeft u, al dan niet naar aanleiding
van bovenstaande meldingen, infor-
matie voor de politie, neemt u dan
s.v.p. contact met mij op. Waarvoor
dank.
Hans Ooms  Wijkagent
Telefoon: 0900-8844
Twitter: WijkAg_CuijkWst
Email: hans.ooms@politie.nl
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