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Woensdag 14 november is Jan Bas-
ten onderscheiden met de Vrijwilli-
gerspenning van de Gemeente
Cuijk. De onderscheiding werd hem
uitgereikt door vriend en wethouder
Arthur Baudet in de Heeren van
Kuyc in Cuijk.                    .

Jan begon in 1995 als vrijwilliger in
het AZC te Grave en werd in 1996
voorzitter van Vluchtelingenwerk in
Cuijk. Met deze stichting behartigde
hij de belangen van vluchtelingen
en nieuwkomers bij integratie en
participatie. Jan gaf zelf gedurende
jaren, eerst in Grave en later in
Cuijk, twee dagen in de week taal-
lessen voor beginners en gevorder-
den binnen de opvang.

Zeer creatief en vasthoudend was
hij in het binnenhalen van gelden
ten behoeve van “zijn vluchtelin-
genwerk”. Zo organiseerde Jan di-
verse symposia en in 1998 een zeer
geslaagde vluchtelingendag.

Afgelopen september heeft hij de
voorzittershamer van vluchtelingen-
werk voor het laatst neergelegd en
doorgegeven aan vriend en voorzit-
ter D66 Cuijk, Karel Janssen.

Tel bij zijn inzet voor vluchtelin-
genwerk ook nog z’n betrokkenheid
als vaandrig en groepsleider van
1959-1967 bij Scouting Cuijk,

Vrijwilligerspenning
voor Jan Basten

penningmeester en medeoprichter
van de Stichting Openbaar Karna-
val Cuijk tussen 1976 en 1992,
voorzitter van de Fanfare Heilige
Agatha in Sint Agatha tussen 1993
en 2002 waarvan hij nu nog erelid
is én zijn bestuursfunctie bij D66
Cuijk van 1987 tot heden, dan
mag gesteld worden dat deze blijk
van waardering voor zijn inzet
voor de gemeenschap meer dan
verdiend is!

MEDEDELING

Per december 2012 zal de oud pa-
piercontainer verplaatst worden van
voor het oude jeugdhuis van ’t
Staagje naar de parkeerplaats bij
MFA De Agaat.

LET OP in december zal de contai-
ner niet op 5 december geplaatst
worden maar op woensdag 12 de-
cember, dit ivm Sinterklaasavond.

Foto Nico Piek

Beste omwonenden en geïnteres-
seerden,
Naar aanleiding van ons overleg in
de Lindekring zijn wij als gemeen-
te verder gegaan met de uitwer-
king van de plannen zoals bespro-
ken met u. Onze afdeling beheer
heeft de details van de plannen
verder uitgetekend en offertes op-
gevraagd bij verschillende aanne-
mers.
We willen u hierbij informeren
over de uitvoering die aanstaande
is.
Liesmortel:
Verkeersvei l igheid school :
De plannen zoals aan u gepresen-
teerd worden ongewijzigd uitge-
voerd. Dit betekent dat er achter
de bomenrij een voetpad gereali-
seerd zal worden tussen school en
MFA. Bij de MFA zal een zebra-
pad worden aangelegd om een
veilige overgang mogelijk te ma-
ken. Tevens zal er een toegangs-
poort worden aangebracht in de
school.
De uitvoering zal starten in week
49, v.a. 3 december en afgerond
zijn voor de kerst.

Verkeersveiligheid
O d i l i a d i j k / K l o o s t e r l a a n :
De plannen voor de verkeersvei-
ligheid Odiliadijk/Kloosterlaan
zijn in twee opzichten gewijzigd.

Van de Gemeente:
verkeersveiligheid

Ten eerste zal er een nieuwe asfalt-
laag worden aangebracht. Daarnaast
wordt er op de Odiliadijk een pla-
teau aangebracht om de verkeers-
snelheid te remmen. Dit is een pla-
teau van slechts 8 cm hoog.
Verder worden de randen van de
weg opgeknapt en zal er een nieuwe
grindlaag worden aangebracht en
een bankje worden geplaatst.

De werkzaamheden waren in eerste
instantie door de aannemer inge-
pland voor volgend voorjaar, maar
omdat we hiermee subsidie van de
provincie zouden mislopen, hebben
we verzocht om dit naar voren te
halen. Dit betekent echter dat men
al afgelopen maandag, 26 novem-
ber, van start is gegaan om de werk-
zaamheden uit te voeren. Wij had-
den u graag iets eerder van deze
planning op de hoogte gebracht,
maar we werden zelf ook verrast
door deze planning.
Hopende u hiermee voldoende geïn-
formeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Duncan Horst, Gemeente Cuijk.

Beste mensen

Wij, Henk, Gerrit, Toon en Toon
zijn druk doende met het organise-
ren van de “Beste wensen receptie”

op zondag 6 januari aanstaande.
Heeft u de datum en tijd, 15.00 uur,

al in uw agenda genoteerd?
Tot 6 januari dan!
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Tijdens de bewonersavond op 25
oktober hebben de aanwezigen de
dorpsraadsleden herbenoemd. Na
afloop van de avond heeft Anny
van Tiel zich gemeld om de vaca-
ture van secretaris in de dorpsraad
te vervullen. We hebben haar met
open armen ontvangen en inmid-
dels plukken we daar de vruchten
al van.
Helaas voor de dorpsraad heeft
Marco Rose vorige week zijn lid-
maatschap van de dorpsraad opge-
zegd, omdat hij met zijn gezin
naar Oeffelt gaat verhuizen.
De dorpsraad bestaat nu dus uit:
Willy Thijssen, Truus van de
Goor, Henk Lefers en Anny van
Tiel. En nog een vacature, waar-
voor geïnteresseerden zich bij de
dorpsraad kunnen melden.

De dorpsraad maakt ook nog
steeds dankbaar gebruik van de
kennis en inzet van de leden van
de visiegroep. Nu het huidige idop
zo goed als uitgevoerd is, denken
dorpsraad en visiegroep na over
nieuwe acties voor de leefbaarheid
van ons dorp . In de visiegroep
nemen deel: Wilma Bosma, Ton
Hovens, Chris Cobussen, Noud
Verdijk, Stijn Verdijk, Gerwin
Meijer, Marion Hermanussen, Flip
van de Ven, Bart Prinsen, Fons
Thoonen en Harrie Cuppen.

Zaterdag 17 november kwam in Sint
Agatha na een ludieke onthulling
van de Raad van Elf de 52e Prins
van CV de Ulewappers tevoor-
schijn.
Het was een heel spektakel waarbij
Sinterklaas, de Paashaas, een elfje
en zelfs de Kerstman verschenen op
de bühne. Zij snapten maar niet
waarom het publiek hun cadeautjes
niet kon waarderen. Tja, dat zat na-
tuurlijk maar op één surprise te
wachten: de grote onbekende, de
nieuwe heerser van het Uleriek!

Groot was de hilariteit toen deze
uiteindelijk tevoorschijn kwam, Ed
van den Bosch!!
Dit jaar zal er in Sint Agatha gere-
geerd worden door Prins Ed dun
Urste samen met zijn Prinses Linda
Hendriks, een rasechte Uul, die hem

in dees
zware da-
gen zal
bijstaan.
In het da-
g e l i j k s .
leven runt
Ed samen
met zijn
broer Theo
in Oeffelt
het bedrijf

autoservice VDB. Theo is in Oeffelt
uitgeroepen tot Prins van de Leem-
knejers. Dat worden dus drukke da-
gen voor beide heren, maar ze heb-
ben d’r zin in, dat staat vast!
De lijfspreuk luidt: “Auto's zien
mien lust en leve, mar nou goan we
samen unne moie carnaval beleve”.

Bij het Staagje zijn het Prins Mat-
thijs (Thoonen) en zijn Prinses
Romy (Verdijk) die het jeugdcarna-
val zullen aansturen onder ‘t motto:

Midden in ’t durp of achter d’n diek,
carnaval viere doe je in ‘t Ule-riek!

Prins Ed D’n Urste

Op zaterdagochtend 3 november is
door brand het electra, water en op-
slaggebouw van de tennisvereniging
aan de Liesmortel verwoest. De
buurman ontdekte de brand vroeg in
de ochtend. Iets na achten was de
brandweer uit Oeffelt ter plaatse. De
brand is vermoedelijk ontstaan door
een “tijdelijke bewoner” welke re-
gelmatig is gesignaleerd en verbleef
bij de inmiddels verkochte kantine.

Deze bewoner heeft gebruik ge-
maakt van de ruimte om de nacht
door te brengen. Het slot is daarbij
geforceerd en de nodige blikken
bier zijn gesignaleerd op de plek
van verblijf. De brand is vermoede-
lijk ontstaan door een sigaret of ge-
bruik van de aanwezige gaskachel/
campingkachel.

Deze gebeurtenis komt voor de ten-
nisvereniging op een ongelukkig
moment. De vereniging heeft nog
een hele uitdaging om het budget
rond te krijgen mede i.v.m.  de nodi-
ge vervangingen (electra, paden,
gravel). De brand zorgt voor on-
voorziene kosten.
Komende periode zal de vereniging
haar toekomstige positie in St. Agat-
ha en omgeving verkennen en be-
zien. Hiervoor is een tijdelijke com-
missie in het leven geroepen. Wilt u
hierin een bijdrage leveren, dan bent
u  van harte welkom. Reacties en
vragen kunnen verstuurd worden
naar tctpoortjegmail.com
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Van de Dorpsraad

De  trieste restanten van het
verwoestte opslaggebouw.

Brand bij TC ‘t Poortje

Pronkzittingen:
jij doet toch ook mee!

Nu onze nieuwe Prins Ed en Prin-
ses Linda ten tonele zijn versche-
nen en vanwe-
ge het feit dat
carnaval dit
seizoen zeer
vroeg valt is
de pronkzittingcommissie alweer
van start gegaan met het organise-
ren van de zittingsavonden. Deze
zijn op 18 en 19 januari in  De
Agaat. Wil je met een optreden
hulde  brengen aan de uitverkie-
zing van Ed en Linda, meld je dan
aan bij de pronkzittingcommissie.
We rekenen weer op twee spette-
rende avonden!

Sint Nicolaas bezoekt op 5 decem-
ber in de ochtend de school Linde-
kring. Ook kinderen die nog te jong
voor de school zijn mogen (met ou-
ders) de Sint ‘n handje komen geven
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