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tieborden te staan terwijl folders
over de struinroute bij de VVV
komen te liggen. U krijgt de folder
alvast bij deze Dorpskrant!
Stevig schoeisel is zeker aanbevo-
len en omdat er vee op de route
graast zal er streng opgetreden
worden tegen loslopende honden!

De wandeling van het Struinpad
begint eigenlijk bij het Kruisheren-
klooster, maar bij het zitje aan de
Maas  stap je echt in de natuur.

Daar aan de Maas
in de Veerstraat
vindt je de over-
stap van de weg
naar de uiterwaar-
den, die zich    tot
aan de stier in
Cuijk uitstrekken.

Nadat je eerst over zogenaamde
stapstenen de Virdsegraaf, zo heet
de beek die ook de Veerstraat kruist,
bent overgestoken, loop je door een
ruig grasland, heerlijk rustig langs
de Maas. Dan tussen schapen, dan

weer tussen de koeien die vriende-
lijk nieuwsgierig en gastvrij zijn.

Na precies twee kilometer (30 min.
lopen) is bij de stier het eindpunt
van het struinpad. Daar kies je er-
voor dezelfde prachtige route in om-

gekeerde richting te lopen of om
over de dijk terug te keren. Op de
kade in Cuijk, bij de stier en bij het
Kruisherenklooster komen informa-

Waar het jaar 2012 weer ten einde
gaat lopen, komt 2013 steeds dich-
terbij.
Wij hebben in De Dorpskrant van
januari j.l. al bekend gemaakt op 6
januari 2013 weer een nieuwjaarsre-
ceptie te willen organiseren.
Bij dezen nodi-
gen wij u allen
dan ook graag
uit voor een
gezellig sa-
menzijn op
zondag 6 januari om 15.00 uur in
café De S-Bocht, waar wij elkaar
dan ook alle goeds voor het nieuwe
jaar kunnen wensen.
Bij alle inwoners valt t.z.t. nog een
uitnodiging hiervoor in de bus.
Henk, Gerrit, Toon en Toon.

Prachtig struinpad
langs de maas

Beste wensen...

Heilig Hart weer een
stralend middelpunt

In De Dorpskrant van oktober
2009 staat te lezen dat de Stichting
Sint Aegten de hoofdprijs had ont-
vangen uit het Fonds Maatschap-
pelijke Betrokkenheid van de Ra-
bobank. De Stichting had de subsi-
die aangevraagd om daarmee het
H. Hartbeeld te kunnen laten res-
taureren.
Goede voorbereiding kost tijd
maar nu is het dan toch zover.
Het in 1919 in het atelier van Jos
Cuypers in Roermond gemaakte
beeld is door Nicolas Verhulst als
stageproject voor de restauratoren-
opleiding aan de Universiteit van
Amsterdam gerestaureerd.
Door het zuiveren van het beeld,
het met speciale mortels herstellen
van beschadigingen en het plaat-
sen van nieuwe handen heeft het
beeld weer de uitstraling die het
verdient: Een stralend middelpunt
in ons dorp.

Meestal luistert de fanfare een festi-
viteit op, maar dit jaar vierde Fanfa-
re H.Agatha zelf feest, omdat zij
maar liefst 4 jubilarissen in hun
midden hebben. Daar zijn we als
vereniging natuurlijk trots op!
We vierden dit op zondag 7 oktober
met een speciaal jubilarissenconcert.

De jubilarissen die gehuldigd wer-
den tijdens dit concert zijn:
Sjaak Daanen, Gerrit Josten, Harrie
van den Broek en Rianne van Hem-
men-Jacobs.
Samen al 140 jaar lid!
Dat zegt iets over de leden, dat zegt
iets over de vereniging. Alle reden
om hen in het zonnetje te zetten.

Samen al 140 jaar
met de muziek mee
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Op donderdagavond 25 oktober is
er een bewonersavond door de
dorpsraad georganiseerd. Deze
avond heeft Alex Gijsbers zich
voorgesteld. Hij is de wijkagent
die ook Sint Agatha in zijn werk-
gebied heeft. Via de site
www.politie.nl kunt u hem mailen
als u hem een vraag wilt stellen.
Hij rijdt minimaal 1x per week op
de fiets door het dorp. Er zal nog
een avond komen met als thema
inbraakpreven-
tie en waarvoor
iedereen wordt
uitgenodigd.

Jeroen van der
Ven heeft na-
mens de buiten-
dienst van de
Gemeente Cuijk
laten zien wat
zij allemaal
doen en een aantal vragen beant-
woord. Bij klachten en meldingen
kunt u deze melden via
www.cuijk.nl.. Ook de lopende
activiteiten als de aanleg van de
stoep van school naar de MFA en
het rooien van diverse bomen zijn
de revue gepasseerd.

Iedereen heeft onlangs de moge-
lijkheid gekregen om een idee aan
te geven voor de gemeentelijke pot
sociale vernieuwing. Hiervoor is

een beperkt budget beschikbaar.
Er zijn 3 ideeën ingediend. Tijdens
de avond is er gestemd en de prio-
riteit is 1. Jeu de Boules baan, 2.
Opknappen veerstoep, 3. Fietsen-
stalling bij MFA.De Agaat.
Ook is er dmv het plakken van

In de vorige Dorpskrant is al be-
schreven hoe het Copa del Agatha
toernooi op 11 en 12 augustus jl
heeft plaatsgevonden, maar een foto
van de winnaars ontbrak hierbij.
De inzet van de Feyenoorders om de
winst en de moeite die de organisa-
tie zich getroost heeft om alsnog een
foto van de winnaars bij de Redactie
te aan te leveren, rechtvaardigt
plaatsing hiervan in deze Dorps-
krant.

Na zoveel moeite!

stikkers aangegeven welke punten
men belangrijk vindt waar de dorps-
raad zich mee bezig gaat houden nu
de huidige Idop zijn eind heeft be-
reikt. De thema's zijn: Opvang
krimp en vergrijzing, -Wonen en
beschikbaarheid woningen, -
Samenwerking en communicatie,
-Aantrekkelijke dorpse uitstra-
ling, Buitengebied.

Om deze thema's wat verder uit te
diepen worden de
bewoners bij de-
ze verzocht zich
te melden om
samen met een
dorpsraadslid en
mensen uit de
visiegroep in een
"werkgroepje"
plaats te nemen.
Aanmelden kan
bij een dorps-

raadslid of per  e-mail op
dorpsraadsintagatha@de-agaat.nl
Aangezien er geen overschot is aan
dorpsraadsleden en zich ook voor de
vergadering geen nieuwe zich had-
den aangemeld, blijft de huidige
dorpsraad gehandhaafd. De vacature
van secretaris is na afloop van de
vergadering ook vervuld.

www.dorpskrant-agatha.com

Foto Arjan Broekmans

In de Nederlandse taal is het woord
niet gebruikelijk, maar in het
Vlaams woordenboek lees je bij
“vunderen” als betekenis: uitvissen,
proberen te achterhalen.

En dat is ook precies de bedoeling
van de cryptische omschrijving die
u door de geheime commissie van
de Ulewappers en van Jeugd en Jon-
gerenwerk ‘t Staagje aangereikt
krijgt, het achterhalen van de identi-
teit van hun Prins en Prinses.

De hint voor het vinden van de
naam van de 52e Prins van de Ule-
wappers luidt:

“We openen en sluiten tus-
sen 9 en 9 en dan staan wij
er met tweeën tussen”

De cryptische zin voor het vinden
van de Jeugdprins en prinses van ‘t
Staagje luidt:

"Met de juiste mix van ge-
luid en spijs, kom je al een
heel eind over de berg"

Plezier en succes met het vunderen!

De Dorpsraad organiseerde bewonersavond

Het voor 20 jr terug door de Dorpsraad
aangelegde en druk bezochte zitje is
dringend aan een opknapbeurt toe.

De buitendienstploeg van de Gemeen-
te die verantwoordelijk is voor alle

herstel en opknapklussen in ons dorp.Een soort cryptogram:
vunderen!

Foto redactie

Foto  Gemeente

Zaterdag 17 nov. organiseren de
Ulewappers hun prinsenbal in sa-
menwerking met Jeugd- en jonge-
renwerk ’t Staagje.
De avond begint om 19.00 uur met
de carnavalsmis in de kerk, waarna
om ±19.45 in verlichtte optocht en
met muziek richting De Agaat gelo-
pen wordt. Daar zal Jeugd en Jonge-
ren werk de carnavalsavond starten
met het afscheid van oud prins Lars
en zijn Prinses Esther waarna het
onthullen van hun nieuwe  Prins en
Prinses centraal staat.      .
Om 22.00 uur nemen de Ulewap-
pers het programma over om Prins
Bob d’n Urste en zijn gemaal uit te
zwaaien en de nieuwe voorgangers
in het carnavalsfeest te presenteren.
De Prinsen receptie is  op zondag 25
nov. om 15.00 uur in de Agaat.

Prinsenbal in “De Agaat”
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