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Dit zijn zij dan, de voorgangers in
het carnaval 2017 in Sint Agatha!
Prins Mario d’n Urste gaat, daarbij
gesteund door zijn prinses Marieke,
de feestvierende Ulewappers voor in
het bouwen van een groots en gezel-
lig carnavalsfeest in ons dorp.

Zijn lijfspreuk “Ut krupt en ut vliegt
mit carna-val!!!
Hij en het stel hieronder rekenen op
alle dagen volle bak!!

Prins Brian en zijn Prinses Pleuni
van jeugd en jongerenwerk ’t Staag-
je geven hun jeugdige volgers met
de lijfspreuk “Met onze lach en vro-
lijkheid, gaan wij voor een mooie
carnavalstijd” duidelijk aan wat de
bedoeling is, samen drie dagen lang,
heel veel plezier hebben.  Alaaf!!!
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De Heersers over het
Ulewappersrijk

Van de DorpsraadSlimste familie van
Sint Agatha!

Op de bewonersochtend van 25 sep-
tember is er uitvoerig gepraat over
het project Dorp in Beweging
(DIB). Dorp in Beweging is een
initiatief van de dorpsraden van Sint
Agatha en van Vianen met als doel
de leefbaarheid in de dorpen te be-
houden en verbeteren.
Niet lang daarna is er huis aan huis
een informatieblad en een ant-
woordkaart over dit onderwerp be-
zorgd. Op de antwoordkaart kunt u
aangeven of u hulp wilt bieden of
dat u hulp nodig hebt. In eerste in-
stantie gaat het over een centraal
informatie- en verwijspunt en het
dorpsvervoer. U kunt ook aangeven
of u graag hulp hebt bij klussen of
juist iemand graag wil helpen.
U kunt deze antwoordkaart nog
steeds inleveren in de brievenbussen
van de Agaat of bij de S-bocht.
Het kan zijn dat u de antwoordkaart
kwijt bent. U kunt dan een nieuwe
kaart halen bij Anita Thijssen of Jan
Thoonen. Zij zijn de dorpsonder-
steuners.U kunt ook bellen voor een
nieuwe antwoordkaart.
Telefoon Anita : 06 42634775 of
telefoon Jan : 06 38552985

DOE MEE EN KOM IN BEWEGING

Maandagmorgen 5 december bezoe-
ken Sint Nicolaas en zijn Pieten
weer Jenaplanschool Lindekring.

Hij denkt die och-
tend om 10.00 uur
met zijn boot aan te
meren aan de veer-
stoep aan de Maas.
De Sint heeft de
redactie gevraagd U
duidelijk te maken

dat alle grote en kleine mensen uit
ons dorp daarbij uitgenodigd zijn,
óók wanneer je niet op school zit!

Sint Nicolaas verwacht
jullie allemaal !

Beste Redactie,                   .
Vanochtend nog met onze jeugd
de vunderspreuken bekeken.
Volgens Renske is Mario
Caspers de nieuwe prins, omdat:
- ergens zitten waar het heet kan
zijn: kas en, - katten tegen de
bezemzijde: pers(en), samen dus
Kaspers! Volgens Silke en Lars
is Brian Angenendt de nieuwe
jeugdprins en Pleuni Bloemen de
nieuwe jeugdprinses, omdat:
middelpunt van de landerijen:
Appelgaard en, - datum van het
prinsenbal is 12-11: Brian is 12
en Pleuni 11 en, - ze zijn in het
echt ook een stelletje, zoals ook
getekend op de flyer die is ver-
spreid!          .
Red: Met deze, ook als eerste
binnengekomen, juiste oplossing,
zijn Renske, Silke en Lars  Meij-
er de slimste mensen van ons
dorp. Een eretitel die zij een jaar
lang mogen voeren. Proficiat!

Kerstconcert 2016 in de Agaat op
vrijdagavond 16 december 19.00
uur. Deze avond wordt u gepre-
senteerd door: Jenaplanschool Lin-
dekring, Zangvereniging de Maas-
klanken, Fanfare H. Agatha, Zang-
groep Ceation, Ans van Dinther,
Mientje Wever, KBO, Bloemen-
groep, Quick-Up en de Dansgarde.

Naast de vele optredens wordt u
ook nog eens verwend met koffie
en krintemik, chocolademelk en
glühwein!
Wij rekenen op, zoals vorig jaar,
een grote belangstelling om weer
samen in Kerststemming komen.
Rondom de Toren heet u van harte
welkom op dit voor u gratis con-
cert ‘van eigen bodem’.

Kerstconcert 2016
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Op zaterdag 29 oktober zijn wij, de
jeugd van Quick-Up, door de straten
van St. Agatha getrokken voor onze
jaarlijkse flessenactie. In de volle
herfstzon zijn wij met 2 loopgroep-
jes en 2 groepjes in de auto alle hui-
zen langs gegaan voor het ophalen
van lege statiegeldflessen. Wij vin-
den het fantastisch dat zoveel men-
sen flessen voor ons verzameld heb-
ben en dit zelfs klaarzetten bij de
deur. Onze bolderkarren zaten snel
vol en moesten tussendoor geleegd
worden.               .

Naast het inzamelen van flessen
hebben we ook geld verdiend door
‘Heitjes voor karweitjes’;  dit was
erg leuk om te doen. We hebben een
topkarwei gedaan: het leegscheppen
van een volle aanhangwagen vol
zand! Hiermee hebben we veel geld
verdiend.
We hebben een prachtig bedrag op-
gehaald waarmee leuke activiteiten
georganiseerd kunnen worden naast
het korfballen. Hiervoor willen wij
iedereen heel hartelijk bedanken!

Noteert u alvast de flessenactie voor
volgend jaar: eind oktober komen
wij weer bij u langs!
De jeugdleden van Quick-Up

Buurtbuslijn
De buurtbusvereniging Gassel –
Beers, heeft in samenwerking met
Arriva en de gemeente Cuijk, de
dienst weer opgepakt. Bekeken is
hoe deze buslijn beter kan worden
opgezet, rekening houdend met de
wensen vanuit de wijken en dor-
pen.  Hoe de vernieuwde lijn gaat
rijden, waar de haltes komen en
wat de haltetijden worden, ziet u
op www.arriva.nl. Wij krijgen in
ons dorp twee bushaltes,  een halte
bij de Messemaker en ‘n halte in
de Liesmortel.
De nieuwe dienstregeling gaat 11
december in.

Route
De Buurtbuslijn 238 doet diverse
plaatsen aan: Grave, Escharen,
Gassel, Beers, Vianen, Cuijk, Sint
Agatha, Oeffelt en Beugen, om
vervolgens te eindigen bij het
Maasziekenhuis in Boxmeer.
Zoals gezegd, de nieuwe route
voldoet misschien niet helemaal
aan ieders wensen. Door de vrij-
willigers van de buurtbusvereni-
ging is echter aangegeven dat er,
gelet op het tijdschema, geen an-
dere route mogelijk is.

Inwoners van St. Agatha:
“bedankt” namens de
jeugd van Quick-Up!

Op 31 december zullen er wederom
overheerlijke oliebollen en appel-
beignets verkocht worden in de
Agaat. Over een paar weken vindt u
de bestellijst in de brievenbus.
We hopen velen van u op de laatste
dag van 2016 te ontmoeten. Graag
tot dan.   Namens de oliebollencom-
missie, Wilma Bosma

Arriva doet in ons dorp
twee bushaltes aan

Ouwejaarsavond?
Oliebollenavond!

Het was heel mooi weer op woensdag 26 oktober. Toch zaten er een kleine
40 mensen binnen in de kantine van De Agaat. Waarom? Omdat het zo ge-
zellig is op die ontmoetingsmiddagen. Er was een muzikale quiz waar ove-
rigens niets te winnen
viel maar er kon wel
luidkeels meegezongen
worden met Andre Ha-
zes, Frans Bauer en
Nikkelen Nelis.. Daarna
was er tijd voor een
drankje en een praatje.
Om half zes gingen de
deuren van de podium-
zaal open en daar waren
de tafels weer sfeervol
gedekt. Een heerlijk
driegangendiner voor
een  tientje van cateraar Martijn van Koeverden met zelf gemaakte appel-
moes door Toon en Annie. Een glaasje wijn of fris erbij en er werd heerlijk
gesmuld. Wilt u het zelf ook een keer meemaken, kom dan op de eerstvol-
gende ontmoetingsmiddag met etentje in april 2017. Werkgroepje Ontmoeten

Ontmoetingsmiddag van 26 oktober

De Rabo Clubkasactie heeft Ge-
mengde Zangvereniging De Maas-
klanken beloond met een cheque ter
waarde van € 265,-.
Het was Willem Cranen die namens
het koor de cheque in ontvangst
mocht nemen.
Daar zal op gezongen worden!!

Rabo Clubkasactie
beloont De Maasklanken

Evaluatie
Partijen zijn dus blij dat de Buurt-
buslijn 238 weer rijdt. Alle zaken
rond deze lijn zullen regelmatig ge-
ëvalueerd worden. Men wil over
enkele maanden nog bekijken of het
Lavendelplein in Cuijk-Noord in de
route kan wor-
den meegeno-
men. Uit de
praktijk zal
blijken of dit,
gelet op het tijdsschema, mogelijk
is. Verder wordt, als blijkt dat het
aantal in- en uitstappers op bepaalde
locaties minimaal is, een routeaan-
passing in overweging genomen.
Zo wordt voortdurend ingespeeld op
de nieuwste ontwikkelingen en zo
ontstaat een rendabele buurtbuslijn.
Indien er wijzigingen worden door-
gevoerd vindt u die o.a. via
www.arriva.nl.
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