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Oud-Prinsenclub-Agatha heeft het
jubileumjaar, vanwege het 11-jarig
bestaan, afgesloten met een work-
shop. We zijn met z’n allen gaan
schilderen en zoals je op de foto’s
kunt zien was het resultaat verbluf-
fend. Mensen waarvan je het niet
zou verwachten lieten een verras-
send resultaat zien.

Je zou deze workshop ook als een
“onderzoek naar creativiteit” kun-
nen noemen. Zeker met 11-de van
de 11-de en de daaropvolgende car-
naval in het vooruitzicht is op vele
gebieden weer
heel wat crea-
tiviteit nodig.
Zoals je kunt
zien is dit bij
de leden van
O.P.A.-club in
ruime mate
aanwezig. Dit
zal allereerst
merkbaar zijn
met het vunderen. De O.P.A-s ken-

nen het klappen van de zweep en
zijn vastbesloten op creatieve wij-
ze de nu nog onbekende “Prins en
Prinses van de Ulewappers” te

ontdekken, maar niet te onthullen.
Dat doe je nu eenmaal niet als je
zelf ooit Prins bent geweest! Beste
geheime Prins en Prinses, jullie
hebben een goede keuze gemaakt
door “ja” te zeggen.
De O.P.A.’s wensen jullie een hele
fijne carnavalsperiode, geniet er
volop van en tzt zijn jullie welkom
bij de OudPrinsenclubAgatha.

Kom een avond Sint Agatha proe-
ven!
De dorpsraad organiseert op maan-
dag 14 november vanaf 19.30 uur
een wijnproefavond. Er zullen in
ieder geval 4 wijnen en 2 likeuren
van Sint Aagtese bodem geproefd
kunnen worden.
De producenten Daalgaard, Arnold
van de Wollenberg en Truus van de
Goor zullen zelf het verhaal achter
hun eigen product en ambacht ver-
tellen.  En natuurlijk wordt de proe-
verij omlijst met bijpassende hapjes.
De kosten bedragen € 25,- per per-
soon. De op-
brengst komt
geheel ten goe-
de aan de in-
richting van De
Agaat. Maakt u
zelf ook wijn,
likeur of bier en
u wilt uw dorps-
genoten mee laten proeven meldt u
zich dan op onderstaand adres, zo-
dat we ook van uw talent en noeste
arbeid kunnen genieten.
Aanmelden kan tot 10 november bij
Willy Thijssen op Willy.thijssen@
telfort.nl of telefonisch op 314133.
De locatie wordt na aanmelding be-
kend gemaakt (en is afhankelijk van
het aantal deelnemers).

Van de dorpsraad

Op vrijdag 11-11-11 vindt om
17.00 uur de openingshandeling,
de eerste steenlegging, van MFA
De Agaat plaats door wethouder
Gerard Stoffels.
Belangstellenden zijn welkom,
samen met de genodigden, deze
happening bij te wonen in de kan-
tine van VCA en op de bouwplaats
aan de Liesmortel.

Eerste steenlegging
MFA De Agaat

O.P.A.’s naar een “workshop”

Het gaat hard met de bouw van De
Agaat, de contouren zijn al duide-
lijk zichtbaar.

Nu maar hopen dat het weer mee
blijft werken zodat de mensen van
BCP bezig kunnen blijven!
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Rond het ingaan van de herfst
wordt vaak de blik op onze omge-
ving verruimd door het oogsten van
de maïs.
Zo ook in de directe omgeving van
uw redactie waar op een zeer vroege
ochtend in oktober horen en zien
verging toen een hakselaar zich ,
vergezeld van drie tractoren met
aanhangers, meldde om een groot
perceel van het toekomstig veevoer
te ontdoen.

Daar moest uw redacteur meer van
weten en dus werd er een afspraak
met Loonbedrijf Peters uit Haps
gemaakt om elders, vanaf “de bok”
van de hakselaar Claas Jaguar 960,
de oogst te beleven.
Nou, het gaat met geweld, en dat
was nodig. Die 960 staat voor het
aantal PK’s waarmee de machine
aangedreven wordt. Liefst 10 rijen
maïs hakselt hij in 1 gang en blaast
de totaal versnipperde opbrengst in
de begeleidende wagen. Tijdens de
eerste ronde al zat deze tractor met
wagen al tot zijn assen in de grond.

Er bleek hier een sloot gelegen te
hebben. Geen nood, de hakselaar
trok al werkend de combinatie ach-
ter zich aan. Geweldig, wat een
kracht. In een tempo van 3 hectare
per uur werd de klus geklaard en
bleven de tractoren af en aan rijden
om de opbrengst van zo’n 50 ton
per hectare af te voeren. Het was
een interessante ervaring en nog on-
der de indruk van zoveel grof ver-
nuft ging de redactie aan zijn eigen
werk, het schrijven van uw krant!

Hakselen

De 11e van de 11e nadert met rasse
schreden. Op deze (vrijdag)avond
worden de nieuwe heersers van het
Ulerijk, de Jeugdprins en Prinses en
de Ule-Prins, tijdens een gezellige
en spannende avond in café De S-
Bocht bekend gemaakt.

Het is een lange traditie in ons dorp
om de identiteit van deze aanstaan-
de heersers  vroegtijdig te achterha-
len. Dit gaat van uithoren tot posten
en achtervolgen, alles is geoorloofd.
De geheime commissie denkt het u
makkelijker te maken met de vol-
gende vunderzinnen.

Voor de Jeugdprins en Prinses:
Bestaan wel maar niet zicht-
baar!

Voor de Ulewappers Prins:
De boer mengde alcohol
door de verse koeienmelk,
dat door de vrijgevigheid
van de politie bekend werd
en uiteindelijk, na veel ge-
touwtrek, kwam het als 5e
op het bord.

De commissie maakt het u in al zijn
goedheid wel heel erg makkelijk!

Bekijk de groepsfoto eens op 200% op www.dorpskrant-agatha.com
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Bez. Anita / Marjan Thijssen

Flessenactie en Heitje voor
karweitje

LET OP!!! Op zaterdag 5 november tussen
10.30 en 12.30 komen de jeugdleden van

Quick-up bij u aan de deur om
Statiegeldflessen op te halen, maar eventueel

ook voor een ander klein klusje.

Dit allemaal om de jeugdkas van Quick-up te
spekken.

Dus blijf allemaal thuis en zet alvast wat
flessen klaar of verzin alvast een klein klusje.

Groetjes de jeugd van Quick-up

Op 30 juni waren alle verenigin-
gen uit ons dorp uitgenodigd om
de behoefte te peilen en eens van
gedachte te wisselen naar het orga-
niseren van een samenzijn / inloop
om als dorpelingen elkaar in het
nieuwe jaar de beste wensen te
doen.
Alle aanwezigen beoordeelden het
idee als zeer positief en konden
zich ook vinden in het tijdstip: de
1e zondag na de jaarwisseling, ‘s
middags om 15.00 uur bij Egbert
in de S-Bocht.
Zijn er verenigingen die deze mid-
dag b v een jubilaris willen huldi-
gen, dan kan dat ook.

Alle inwoners en verenigingen in
Sint Agatha krijgen te zijner tijd
nog een uitnodiging, maar schrijf
maar vast op uw kalender: de eer-
ste zondag na 1 januari ’s middags
om 3 uur bij Egbert!
De beste wensen, Toon, Gerrit,
Henk en Toon.

Vunderen!Beste wensen

Werd er bij de eerste steenlegging
door de toekomstige bewoners van
het Harry Kepserplein onder elkaar
nog de hoop uitgesproken dat voor
de winter de kap op hun huis zou

liggen, lijkt nu, gezien deze foto, die
hoop toch ingelost te gaan worden.
Hofmans Wonen B.V. doet er in
ieder geval alles aan!

Harry Kepserplein
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