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Al vele jaren worden er door een
groep dames uit ons dorp wekelijks
bloemstukken geschikt om daar-
mee ‘onze’ kloosterkerk te versie-
ren. Dit wordt gedaan in een maan-
delijks roulatiesysteem zodat je
niet elke week aan de beurt bent.
Nu zijn er een paar dames die dit
werk al zo lang doen dat zij hun
stokje, of bloemsteel, door willen
geven.
Wij zijn nu dus op zoek naar enke-
le dames en of heren die ons willen
helpen met dit gezellige en dank-
baar werk. Eenmaal in de week,
maar door rolatie niet elke week
dus, een uurtje met tweeën in de
kerk met bloemen bezig zijn.
Wil je je opgeven of meer informa-
tie? Bel 316066 en Ria Smits
maakt u alles duidelijk.

Op weg naar Haps, net over het
spoor bij Lombok, is het plots een
drukte van belang, er wordt stevig
gebouwd. Tijd voor de redactie om
eens te informeren bij de bron naar
het hoe en wat, bij Henk Goossens.
Hij vertelt.
Na vele jaren goed overleg met di-
verse overheden kreeg ik de vergun-
ningen om stallen te bouwen voor
het houden van kalveren.
Het betreft hier twee stallen, een
voor de 300 nuchtere 2 weken oude
binnenkomende kalveren, die hier
tot hun 12e week vertoeven en een
opfokstal waar deze kalveren daarna
blijven tot hun 32e week. De eerste
stal wordt dan weer met 300 nuchte-
re kalveren gevuld zodat er steeds
600 kalveren op stal staan.

De dieren liggen of lopen op zeer
diervriendelijke kunststof roosters
met vloerverwarming. Hun uitwerp-
selen, de mest, valt door de roosters
op een lopende band die automa-
tisch elke twee uur door draait en
gereinigd wordt. Het grote voordeel:
veel zuiverder omgeving en minder
ammoniak uitstoot in de stal.
De verse lucht die van buiten inge-
voerd wordt, wordt afhankelijk van
het seizoen gekoeld of verwarmd.
Rondom zijn de stallen voorzien
van ramen zodat de dieren de hele
dag daglicht genieten.

De kalveren worden met een com-
putergestuurd systeem gevoerd. De
hele dag door wordt er gemeten of
er nog voldoende voer ligt, zo niet,

Het gebouw

Versieren

Zij zitten er warmpjes bij

In 1990 hebben zij er, op een dag
van de toen nog K.V.O., voor het
eerst kennis mee gemaakt, de sauna!
Het smaakte naar meer en een zes-
tiental dames gingen terug naar Sau-
na Pica Mare in Gennep waar zij
gehuld in hun badpakken genoten
van de warmte.
De badkleding viel al snel af, want
zo hoor je niet in een sauna plaats te
nemen, maar ook de helft van de
dames van de groep gaf op.
Wie over bleven waren de diehards,
de fanatiekelingen die elke 1e don-
derdag van de maand  hun tasje met
mondvoorraad en handdoeken in-
pakten en naar Gennep togen.
Klokslag kwart voor twaalf rijden 9
dames bij toerbeurt naar de sauna
waar dan steevast door één van hen
getrakteerd wordt op koffie met lek-
kers! Dat mag, zo is afgesproken
met de directie, en voor die uren
hebben zij de sauna ook voor zich-
zelf. Over service gesproken!!
In de intimitijd van de sauna wordt
heel gezellig gekletst maar zeker
ook heel wat lief en leed gedeeld.

Marietje, Ans, Doortje, Riek, Riek,
Annie, Ria en, deze dag afwezig,
Ria Timmers, die nu dus hun 25
jarig jubileum vierden en daarbij,
voor het eerst én voor het laatst, een
man in hun gezelschap dulden, ja-
wel, uw redacteur voor het inter-
view! De directie van Pica Mare
bood aan het eind van ons gesauna
de  dames nog een gratis jubileum-
bezoek aan!

dan komt de voederrobot, die
meteen ook veegt, weer in actie.

De stallen zijn de eerste in hun
soort in Nederland en daarom door
de overheid aangemerkt als proef-
stal en die door diezelfde overheid
gemeten gaat worden op milieuef-
fecten, dit om mogelijk toekom-
stig beleid te staven.
In het vroege voorjaar worden de
stallen in bedrijf genomen.

Op de oude vestiging, aan de Dro-
gesestraat, worden de bestaande
loodsen gesloopt en een werktuig-
loods  voor het akkerbouwbedrijf
gebouwd. Hier worden, nu al,
geen varkens meer gehouden!
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Het is weer een vol carnavalspro-
gramma, voor jong en oud en met
voor elk wat wils!
U bent welkom bij:
Zaterdag 7 februari,

De nacht van…..  in de Agaat
Open 20.30 uur, feest 21.15 uur

Vrijdag 13 februari,
Carnaval op de Lindekring,
Aanvang 10.00 uur

Zaterdag 14 februari,
(1) Sleuteloverdracht Cuijk

11.11 uur op Gemeentehuis
(2) Valentai verkleedfeest,

In De S-Bocht  20.30 uur
Maandag 16 februari,
(1)  Receptie Jeugdprins & Prinses

Receptie jeugd-boerenpaar
De Agaat, Aanvang13.00 uur

(2)  Soundmix/playbackshow door
j jeugd met verrassingsact,

De Agaat, Aanvang 14.00 uur
Dinsdag 17 februari,
(1)  Ule-optocht Maasvallei!!!

Start 14.11 uur bij De S-Bocht
(2)  Zeepkistenrace

Start 15.30 bij de Agaat

Van de Dorpsraad

Vanaf 1 januari 2015 repeteren wij,
Zanggroep Creation iedere maan-
dagavond van 19.30 uur tot 21.30
uur in de Pastorie in Cuijk-Centrum.
Eén à twee keer per maand verzor-
gen wij een viering op zaterdag-
avond. Door het jaar heen verzorgen
wij uitvoeringen op verschillende
locaties.
Met onze nieuwe, jonge dirigent
zijn wij een zanggroep die met veel
plezier en enthousiasme een gevari-
eerd repertoire instuderen en graag
kwaliteit ten gehore willen brengen.
Lijkt het je wat om bij ons te komen
zingen: man/ vrouw, je bent wel-
kom!
Kijk ook eens op onze website,
www.zanggroepcreation.nl en vind
meer informatie.
Of kom gewoon eens luisteren en
meedoen op een willekeurige maan-
dagavond in februari!

De leukste zanggroep van Cuijk
repeteert op maandagavond!

Vet en olie inzameling

Met ingang van februari 2015 is het
mogelijk dat u maandelijks uw oude
frituurvet en -olie kunt deponeren in
daarvoor bestemde gele afvalcontai-
ner (gele klico) tegelijkertijd met
het inzamelen van oud papier. Dus
altijd de eerste woensdag van de
maand.
Indien u tussendoor een aanzienlijke
hoeveelheid wil deponeren neem
dan contact op met de beheerder
(Piet van den Broek) van de Agaat
tel o6-10091349.
Let op: geen losse olie of vet maar
in de plastic verpakking!

Voor dit vet en olie ontvangen wij
een vergoeding. Dit bedrag wordt
gestort in het fonds “Agatha leeft”
en uit dit fonds willen wij activitei-
ten mogelijk maken die ten gunste
zijn van het gehele dorp, bijvoor-
beeld de organisatiekosten voor een
kerstconcert of iets dergelijks.

Het was  gezellig druk op de dorps-
nieuwjaarsreceptie! Veel meer dor-
pelingen dan vorig jaar hebben de
gelegenheid te baat genomen om
elkaar al het goede voor het nieuwe
jaar te wensen. Hele verhalen vanuit
de stoel, gezellig bijkletsen aan de
hangtafels, een heel bijzonder bal-
lenspel spelend op het biljart en ge-
sprekstof, aangeboden middels een
doorlopende presentatie van foto’s
uit 22 jaar Dorpskrant op een beeld-
scherm, was er voldoende!
Uw bezoek aan deze receptie, heeft
de organisatie én de sponsoren het
vertrouwen en enthousiasme gege-
ven u ook volgend jaar weer een
prachtig samenzijn aan te bieden.
Dank aan onze sponsoren en fijn dat
ú er was! Tot volgend jaar!

Voor een echt goed doel!
Plastic doppen van flessen en pak-
ken kunt u, tbv de Stichting Hulp-
hond, blijven inleveren bij Gerrit en
Jo Jacobs, Veerstraat 12.  Doen!

Valentai feest

Dit jaar organiseert de thema avond-
commissie voor zaterdag 14 februari
een grandioos verkleedfeest bij de S
-Bocht! Het thema is ontstaan door
het feit dat die dag Valentijn gevierd
wordt én dat Egbert de prachtige
leeftijd van 65 jaar bereikt!!!
Om die
c o m b i -
natie er
k l e u r i g
uit te
laten zien mag iedereen komen als
Valentai. Elke creatie zal juist  zijn,
zolang er maar harten of Taise uit-
straling naar voren komen. Wij star-
ten 20.30 uur! Wees er bij, want
zoals altijd geldt: liefde moet van
twee kanten komen en de zon zal ’r
zeker gaan schijnen!

Tot volgend jaar!

Daar wil je toch bij zijn!

Wil je bijdragen aan de leefbaarheid
van Sint Agatha? De dorpsraad ont-
moet je graag!

Dorpsondersteuner
Taak Ogen en oren, hulpvragen en
klussen ophalen, aanbod organise-
ren, koppelen vraag en aanbod, door
-verwijzen, lid en/of goed contact
met toekomstig sociaal wijkteam
Gevraagd Goed netwerk en contac-

ten in dorp, oprecht geïnteres-
seerd, makkelijk contacten maken,
integer, klantvriendelijk, dienst-
verlenend, afspraken nakomen,
doorzetter, vasthoudend
(mogelijk vrijwilligersvergoeding
in de toekomst)

Dorpskalender
Taak Het actueel houden van een
dorpskalender (op dorpswebsite en
prikborden) met activiteiten van
verenigingen en dorpsgebeurtenis-
sen
Gevraagd Netwerk in dorp en bij
verenigingen, nauwgezet, gedisci-
plineerd werken,  vasthoudend

Dorpsjournalist
Taak Regelmatig korte artikelen
schrijven over actualiteiten in Sint
Agatha en deze aanbieden voor
plaatsing in  lokale bladen (voor
positieve beeldvorming in en bui-
ten ons dorp)
Gevraagd Alert op nieuwsitems,
vlotte schrijver, helder taalgebruik,
goede contacten in dorp en bij
kranten.
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