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Stand van zaken
Sinds 2015 brengt Dorpsraad Sint
Agatha mandjes rond bij nieuwe
inwoners van Sint Agatha of bij in-
woners van Sint Agatha die een
nieuwe woning hebben betrokken.
In het mandje zitten allerlei folders
van verenigingen, informatie over
basisschool de Lindekring, een fles
wijn van de Daalgaard, een uiltje
vanwege de Ulewappers en, niet
onbelangrijk, een lijst met alle
emailadressen van verenigingen, de
school, de molen etc.
Zo ook dit jaar. Dit jaar, 2018, zijn
wij bij 9 adressen geweest. Negen
huizen zijn van eigenaar gewisseld.
De spreiding dit jaar was evenwich-
tiger dan vorig jaar nl. 2 in de Ap-
pelgaard, 2 in de Kuilen, 2 in de
Veerstraat, 1 in de Kloosterlaan, 1
op het Harry Kepserplein en 1 aan
de Gildeweg. De nieuwe inwoners
waren blij verrast en hier en daar
heeft het al geleid tot deelname aan
een bestaande club.
Om uw geheugen nog even op te
frissen : in 2015 brachten wij 7
mandjes weg. In 2016 10 mandjes,
in 2017 slechts 4 en nu dus in 2018
staat de teller op 9. Alles bij elkaar
opgeteld toch al 30 keer.
En voor 2019 weten we al dat we bij
drie nieuwe bewoners een mandje
kunnen brengen en wie weet….
worden er dat nog veel meer!

Van de dorpsraad
Elk jaar ontvangt Dorpsraad Sint
Agatha een bedrag van de gemeente
Cuijk waarmee een project of meer-
dere projecten in het kader van soci-
ale vernieuwing van het dorp bekos-
tigd kan of kunnen worden. Het
laatste (grote) project was de aanleg
van de drie parkeerplaatsen t.b.v.
invaliden en de beheerder bij de
Agaat. Dit project was al lang een
wens van meerdere dorpsbewoners
en is nu tot volle tevredenheid gere-
aliseerd.
Het is nu weer tijd voor een nieuw
project.  Daarom roept Dorpsraad
Sint Agatha alle dorpsbewoners op
om met een goed plan te komen

Van de Dorpsraad

“er zijn…..voor elkaar”

voor een project. Wat vindt u be-
langrijk? Wat vindt u nodig? Wat
vindt u wenselijk?
Wij zien uw plannen voor een pro-
ject graag binnenkomen bij ons
voor zaterdag 19 januari 2019.
U kunt uw plan op een papier
schrijven en voorzien van uw
naam en adres bij het secretariaat
van de dorpsraad in de bus gooien.
Het adres is : Liesmortel 26 in
Sint Agatha.

Onder het zingen van “Wij komen
tezamen” kwamen kinderen van
de Lindekring, getooid met een
kerstmuts of sommige met enge-
lenvleugels, fanfare Heilige Agat-
ha, huiskamerkoor Malle Muze en
leden van het koor Creation in het
donker met kaarsjes op het podi-
um in mfa de Agaat.
Het thema “er zijn…..voor el-
kaar” vertolkte Thea Hermans
treffend met de woorden : “de ar-
tiesten zijn er voor het publiek en
het publiek is er voor de artiesten.”
Hierna begonnen de kinderen van
de Lindekring met hun kerstliedjes
en zoals elk jaar vertederden de
engeltjes met hun Engelendans het
publiek. Zelfs een jongetjesengel
deed mee. Huiskamerkoor Malle
Muze maakte indruk op de zaal
door heel ingetogen en stemmig
twee oude kerstliederen te vertol-
ken. Het koor staat onder leiding
van Joke van Wanroy die de zaal
kon bewegen om “Midden in de
winternacht” mee te zingen.
Willem Cranen kwam met een
eigentijds sprookje van het kerst-
verhaal, waarbij een pretecho, een
mobiele telefoon en een navigatie-
systeem niet ontbraken. Maar mo-
dern of oud: de kern van het kerst-
verhaal is dezelfde gebleven:
“misschien moet je dichtbij zijn,
niet morgen maar vandaag,
er zijn…..voor elkaar.”
In de pauze bracht korfbalvereni-
ging Quick Up het thema “er
zijn…..voor elkaar” in de prak-
tijk : zij serveerden namens de
werkgroep “Rondom de Toren” de
warme glühwein en de warme
chocolademelk.

Na de pauze verzorgden fanfare
Heilige Agatha, Fien Rijkers na-
mens zangvereniging De Maasklan-
ken, dorpsgenoot Lotte en zang-
groep Creation het tweede deel van
het programma. Fanfare Heilige
Agatha zoals altijd swingend, Fien
Rijkers met een verrassend inkijkje
in hemel en hel, Lotte met een fan-
tastisch optreden op dwarsfluit en
Creation met prachtig gezang.
Na het dankwoord van Thea kwa-
men alle artiesten weer op het podi-
um en met ondersteuning van de
fanfare werd door de aanwezigen
White Christmas gezongen. We ho-
pen elk jaar op een witte kerst maar
weten vrijwel zeker dat die er bijna
nooit komt. We hebben de gedachte
u i t ge s p r o ke n  d a t  we “ e r
zijn…..voor elkaar” en we weten
vrijwel zeker dat dat hier in Sint
Agatha goed zit.Wij wensen u pret-
tige kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar.
Werkgroep Rondom de Toren

Bij deze dorpskrant ontvangt u te-
vens de bestellijst voor oliebollen en
appelbeignets. We zien uw bestel-
ling graag tegemoet en hopen velen
van u te begroeten op maandag 31
december bij de Agaat.

Oliebollen

In navolging van het succes van de
1e Sint8tese Dorpkwis zijn we voor-
zichtig begonnen om een 2e Dorp-
kwis te organiseren.
Het organisatie team is uitgebreid
met Elco Elders, Noud Verdijk en
Harrie Cuppen, mede om het Sint8te
gehalte te verhogen.
De geplande datum voor het maken
van de opdrachten is 11 mei 2019.
De prijsuitreiking waarbij nog een
aantal aanvullende opdrachten moe-
ten worden uitgevoerd staat gepland
op 24 mei 2019. Noteer de data al-
vast in uw agenda! De groepen
(maximaal 12 personen) willen we
hetzelfde houden. U kunt zich opge-
ven door een mail te sturen naar
sint8tesekwis@hotmail.com
De organisatie Vivian, Susan, Elco,
Noud en Harrie.

Bent u toe aan de 2e
Sint8tese dorpkwis?

www.dorpskrant-agatha.com
mailto:sint8tesekwis@hotmail.com


Jaargang 25 nr. 12 www.dorpskrant-agatha.com december 2018

Soms zit het mee en soms zit het
helaas ook wel eens tegen. Ik ver-
wacht dat een ieder dit herkent.
2017 was een jaar dat ik niet graag
over zou willen doen. Echter het
afgelopen jaar was voor ons een
geweldig jaar waarin een grote ver-
bouwing plaatsvond en de geboorte
v a n  o n z e
Siem. .
De voorspoed
van 2018 wens
ik alle lezers
dan ook voor 2019 en vele verdere
jaren. Wees gelukkig met elkaar en
zorg dat je er bent voor een ander,
dan is een ander er ook voor jou.
Alvast de beste wensen voor 2019,
maak er wat van!
Groetjes Petra Bulkens

Wij wensen jullie een jaar zonder
zorgen tegemoet, met vriendschap
in overvloed.
En elke dag een dosis geluk, zo kan
het nieuwe jaar al niet meer stuk.
Onthoud van het oude jaar alleen de
beste dagen en spring met nieuwe
moed, het nieuwe jaar tegemoet!

Van internet geplukt zijn deze wen-
sen, maar is wel van harte gemeend
lieve mensen.
We maken er iets moois van in
2019!
René en Marian Broekmans

Elke dag ‘n dosis geluk

Tijdens het schrijven van dit stuk-
je knallen de dikke regendruppels
op het glas van de ramen, de wind
giert om ons huis. Dit doet ons
denken aan het kerkenpad van af-
gelopen hemelvaart. Het Moeder-
dag concert van de fanfare werd in
regen en wind gespeeld. Dit is een
schril contrast met de zomer die
wij met z`n allen hebben mogen

meemaken. De na-
tuur werd geteisterd
door warmte en
droogte. Terwijl wij
onze dorst in de tuin

konden lessen. Een bewogen jaar
waarin veel is gebeurd. Vanaf de-
ze plek, wensen wij U allen het
allerbeste  voor 2019.
Leny en Noud Verdijk

Een bewogen jaar Wees gelukkig met elkaar

Beste mensen, wij Henk, Gerrit,
Toon en Toon zijn druk doende met
het organiseren van de Beste Wen-
senreceptie, die gehouden wordt op
zondag 6 januari 2019 om 15.00 uur
in café de S-Bocht.
Noteert u datum en tijd even in uw
agenda?  Graag tot 6 januari dan!!

Maar eerst moet de krant  geschre-
ven worden. Dat houdt in dat de
Redactie op jacht naar het dorps-
nieuws moet. In een klein dorp als
het onze valt dat lang niet altijd
mee, het moet immers voor ‘n
breed publiek leesbaar en divers
zijn. Veel kopij wordt ook door
uzelf aangedragen. En dan begint
het grote gepuzzel, het verdelen
van de / uw kopij over de krant.
Advertenties treft u in De Dorps-
krant niet aan. Wanneer je op in-
ternet “dorpskrant” intikt, vind je
er daar velen van en bij allen staat
het bol van de advertenties, 4 pa-
gina’s nieuws en 6 met adverten-
ties, dat is niet wat u vraagt en u
krijgt al folders genoeg in de bus.
Is “de krant” klaar dan wordt deze
bij de Intos in Heijen gedrukt. Een
maandelijks ritueel op de maandag
voor de laatste dinsdag van de
maand. Onder het genot van ‘n
kopje koffie, ik word daar altijd
om half elf verwacht, worden daar
315 Dorpskranten voor u gedrukt.
Waar gaan deze dan allemaal naar-

toe? Nou, er worden 30 Dorpskran-
ten in Cuijk bezorgd door en bij oud
inwoners van ons dorp.
Ook 5 op en om de ventweg bij de
molen, ja, da’s ook Sint Agatha.
10 Dorpskranten naar ons zangkoor
voor de ‘butendorpse’ die daarom
gevraagd hebben (mooi toch).
Sinds kort gaan er ook 40 kranten
op de Messemaker in de brievenbus
3 stuks voor het archief en de rest
wordt in ons dorp verspreid.
Wat er daarna nog over is komt bij
Egbert en in De Agaat ter lezing op
de tafels. De Dorpskrant wordt ook
maandelijks opgeslagen bij de FAD,
de Foto Archief Dienst in Cuijk!
De bezorgers van uw krant, ik
schreef het al, dat zijn er velen en
zijn om die reden niet met name
genoemd omdat ik daarbij niemand
wil vergeten. U heeft ze vast wel
voorbij zien komen in al die jaren
en hen ben ik ook zeer dankbaar!
Tot slot, kijk ook eens op website
www.dorpskrant-agatha.com waar u
alle kranten en die van de laatste
jaren zelfs in kleur kunt lezen!

Beste wensen receptie
zondag 6 jan ‘19

U leest nu Dorpskrant nr. 253 van
de afgelopen 25 jaar. Waar het be-
gon met de tekening van de koe van
Dion, foto’s plaatsen was toen nog
onmogelijk, is het geworden tot een
heuse verspreider van met foto’s
doorspekt dorpsnieuws.
Even wat feiten op ‘n rijtje:
Globaal genomen krijgt u elke laat-
ste dinsdag van de maand gratis uw
Dorpskrant in uw brievenbus. Deze
wordt daar ook belangeloos door uw
bezorger(ster), en dat waren er heel
wat  in al die jaren, gedeponeerd.

25 jaren
De Dorpskrant
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