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In de vorige Dorpskrant kon u lezen
dat Stichting Sint Aegten aan het
Fonds Maatschappelijke Betrokken-
heid van de Rabobank subsidie
vroeg voor herstel van het H. Hart-
beeld in Sint Agatha. Op 29 septem-
ber jl. was de jaarlijkse ledenverga-
dering van de Rabobank voor het
Land van Cuijk. Tijdens deze verga-
dering hebben zeven genomineerde
projecten zich gepresenteerd, waar-
na de leden hun voorkeurstemmen
konden uitbrengen. Tot onze verras-
sing kreeg het H. Hartbeeld de
hoofdprijs: een bedrag van € 3.500.

Daar zijn we heel blij mee!
Het beeld blijkt voor veel mensen
een grote betekenis te hebben. Het
is op 14 september 1919 door het
dorp aan de kruisheren geschonken
en met een plechtige processie inge-
wijd. In het archief van één van de
kloostergemeenschappen die deel-
nemen aan het erfgoedcentrum von-
den we over dit feest nog meer ge-
gevens: de kruisheer Van Asseldonk

De wisseling van seizoenen gaat
geruisloos en heel gelijkmatig. Toch
gebeuren er in de wereld om ons
heen dingen die aangeven dat er wat
te gebeuren staat. Wanneer bijvoor-
beeld de schapen weer van de dijk
gehaald worden of, zoals onder-
staande foto laat zien, de maïs
wordt geoogst, kan de korte broek
in de kast en dient de dikke jas voor
het grijpen te hangen.

De herfst meldt zich!!

hield een feestpredicatie en de
voorzitter van de feestcommissie,
de heer Paul vd Bosch, overhan-
digde het beeld aan magistergene-
raal Hollmann. "Daartusschen
galmden uit honderden kelen de
intronisatieliederen over Maas en
landouwen… Door bijna alle huis-
gezinnen van Sint Agatha werd de
intronisatie gevierd."
Het dorp bracht in 1919 in een
collecte 3.000 gulden bijeen om
het beeld te laten maken.

Graag dank aan iedereen die nu,
90 jaren later, met zijn of haar
stem tijdens de ledenvergadering
bijdroeg aan de financiering van
de restauratie!

Marga Arendsen

14 november is het weer zo-
ver, de onthulling van de nieuwe
Jeugdprins en Jeugdprinses  en
natuurlijk de onthulling van de
nieuwe Prins, heerser over het
grote Ulerijk in 2010!

We beginnen het nieuwe seizoen
om 19.00 met een H. mis in de
kerk Heilige Agatha.
Na deze mis wordt de avond fees-
telijk voortgezet in café De S-
Bocht.

Onder de bezielende leiding van
jeugd en jongerenwerk `t Staagje,
zal het nieuwe jeugd Prinsenpaar
daar worden onthuld. Wie o wie
zouden het zijn?

Na deze feestelijkheden zal zo
rond 21.30 de avond worden over-
genomen door Carnavalsvereni-
ging de Ulewappers. Zij zijn het
die met veel spektakel hún nieuwe
Prins zullen onthullen.

Ruim zicht

Foto Rudolf Prinsen

De hoofdprijs!!

Originele foto van de feestelijkheden
rond de plaatsing van het H. Hartbeeld

De plechtige inwijdingsprocessie

2x Vunderen

De receptie van de nieuwe Prins is
op 22 november bij café lombok,
aanvang om 17.00 uur

Het vunderen
De cryptische omschrijving voor de
Jeugdprins en zoals gebruikelijk
zijn Prinses is:

3x3=6
wiedewiedewiet

en 2=9

De omschrijving voor de Prins  van
de Ulewappers luidt:

Koeien om te aanbidden,
en een deel van een an-
der boerderij dier, zal je
geen windeieren leggen
en helpt je op de goede
weg.

Met deze omschrijvingen moet het
u toch lukken de identiteit van de
hoogheden te achterhalen. Succes!
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Bezorging Roy van den Broek

Op 5 september was het weer zo
ver, rond 18.45 “druppelde” de eer-
ste oud prinsen met hun eventuele
partners binnen bij de residentie.
Maar zo als een goede uul betaamt,
werd het staagtes kwartiertje ook nu
niet vergeten, zodat een 40tal ulen
rond 19.30 met de fiets vertrokken
richting Vianen.
Om alles in goede banen te leiden
trad de veiligheidscoördinator
streng maar toch rechtvaardig op.
Na aankomst bij de jeu de boules
banen werden we onthaald op een
kopje koffie met gebak.

Na de uitleg en het indelen van de
groepen kon er worden begonnen
met het spel. In het begin was het
allemaal nog wat onzeker over ‘t
hoe en wat, later werd er hevig en
fanatiek gestreden, waarbij er flinke
gaten werden gegooid in de baan
om de ander te dwarsbomen.
Na enkele uren zich te hebben ver-
maakt op de baan, werd het tijd om
de dorst te lessen en in die tijd kon-
den de vrijwilligers van de jeu de
boules baan de balans op maken.
De uitslag werd mee genomen naar
de residentie, zodat men daar de
prijs uitreiking kon uitvoeren.

Na een glaasje bier of prik en een
hapje werden de prijzen uitgereikt
en de winnaars werden met een
groot applaus onthaald.
En zo bleef het nog uren lang gezel-
lig en konden we concluderen dat
het weer een geslaagde avond was.
Groetjes de commissie.

U bent bedankt!!
In de maand september zijn de col-
lectanten van de Nierstichting bij u
langs geweest voor een bijdrage
voor dit goede doel.

De inwoners van
Sint Agatha hebben
het mooie bedrag
van €340,35 gedoneerd en daarvoor
wordt u hartelijk wordt bedankt.

viertal een prijs.
Door Sint Agatha werd gekozen
om een team de eer te gunnen
die de beker, de speldjes en de
bloemen mocht ophalen. Dit
werd het team o.l.v. Harrie v.
Elst, met Fokje Jans van Druten,
Huub Coppus en Gerwin Bovee.
Naast deze prijs ontving  Henk
Goossens nog de persoonlijk
kringkampioensprijs.

Oranje Agatha kan terugkijken
op een succesvol schietjaar. Na
eerder al het NK gehaald te heb-
ben (door H. v  Elst,H. v Amstel,
M. Gijsberts en Vincent Jans
werd dus nu het kring kampioen-
schap binnengehaald.

Voor Oranje Agatha was het
kringkampioenschap en het Ne-
derlands kampioenschap prijzen
die nooit eerder waren behaald.
Daarom zal het aankomend jaar
ook weer een zijn van buitenge-
wone klasse, omdat Sint Agatha
dan het Nederlands Kampioen-
schap mag organiseren. Om die
reden zal O.A. het aankomend
jaar sponsors moeten aantrekken
om dit mogelijk te maken. Dus
Sint Agatha O.A. komt er aan.

Uitje van
oud prinsen club

Belangrijke data voor een
goede carnaval bij de Ulewappers

14-11-09 Openingsbal / Prinsenbal Café de S-Bocht
22-11-09 Prinsenreceptie 17.00uur Café Lombok
29-01-10 Pronkzitting Feesttent
30-01-10 Pronkzitting Feesttent
06-02-10 De nacht van…. Feesttent
12-02-10 Kindermiddag School Lindekring

Ziekenbezoek
13-02-10 Sleuteloverdracht Gemeentehuis Cuijk
15-02-10 De Maandag Feesttent
16-02-10 Regio Optocht Feesttent
27-02-10 Kotelettenfeest Café de S-Bocht

Begin oktober was de finale van de
Kring van Scherpschutters vereni-
gingen van het Land van Cuijk. Het
hele jaar hadden 10 verenigingen
hieraan meegedaan. Deze keer
mocht het Wipke uit Overloon op
het terrein van Gassel deze wed-
strijd organiseren.

Er waren 4 verenigingen die in aan-
merking konden komen voor de 1e

plaats. Sint Agatha ( Oranje Agat-
ha), Gassel, Gennep en Groeningen.
Deze dorpen waren dan ook met
een sterke afvaardiging aanwezig.
St Agatha stond slechts een punt los
op zijn naaste concurrenten.

Nadat de korpspunten waren ge-
schoten en geteld, bleek dat niet een
team, maar 2 teams van Sint Agatha
deze dag als beste uit de bus was
gekomen. Dit is een zeldzaamheid,
want indien het 2 verenigingen zou
betreffen dan moest er afgekampt
worden voor de eerste prijs. Echter
nu was dit niet nodig omdat deze
prijs altijd voor Sint Agatha was.
Tweede werd het team uit Groenin-
gen en derde de vereniging Gennep.
Uiteraard was er maar voor één

Oranje Agatha zet zich
definitief op de kaart
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