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Jawel, het staat weer voor de deur,
Prinsenbal 2017 en het programma
is als volgt:
Op 11-11-2017 om 19.00 vertrek-
ken wij gezamenlijk vanaf  het Hei-
lighart beeld  naar de Agaat, in een
sfeervolle stoet met lampionnen
voor de kinderen, onder de begelei-
ding van de hofkapel, met aanvoe-
ring van het Prinsenpaar 2016 en het
jeugd Prinsenpaar.
Iedereen, jong en oud, is welkom
om zich aan te sluiten in deze vrolij-
ke stoet van cv De Ulewappers en
Jeugd en Jongerenwerk  het Staagje
Om 20.00 begint jeugd en jongeren-
werk  met  het aftreden van jeugd
Prins Brian  en jeugd Prinses Pleuni,
aansluitend de onthulling van het
nieuwe jeugd Prinsenpaar.

Rond de klok van half 10 nemen de
Ulewappers het stokje over, waarna
Prins Mario en Prinses Marieke
worden ontmanteld en Mario door
de  Oud Prinsen Club   wordt ont-
haald met een ludieke actie om zich
bij de OPA club te voegen. Wan-
neer er een uul van het jaar is zal die
hier opvolgend worden onthuld.
Rond de klok van 23.00 zal de ont-
hulling van de nieuwe Prins van de
Ulewappers beginnen, waarna zal er
tot in de late uurtjes gefeest zal wor-
den.

De vunderspreuken
Vunderspreuk jeugd Prinsenpaar:

Vanaf het hoogste punt worden de
gelijken en ongelijken besproken, na
dat ze met z’n tweeën op de ijsbaan
zijn geweest.

Vunderspreuk  nieuwe Prins:
Als anoniem persoon wordt het con-
cert crazy piano’s bezocht, tot de
halve zolen versleten zijn.

oktober 2017

Prinsenbal  11-11-2017
en de Vunderspreuken

namen het wat minder serieus dan
anderen, maar over het algemeen
werd er hard gewerkt! Het dorp vul-
de zich langzaam met fietsende
deelnemers, die al foto’s nemende
probeerden hun kwartet compleet te
krijgen door de onderhandeling aan
te gaan met andere teams. “Weet jij
waar deze foto genomen is, dan
krijg je van ons dat plaatje”. Ook de
foto’s bij Lombok werden genomen,
hoewel we niet hadden voorzien dat
het daar zo druk zou zijn… oeps!
Om 20.30 stipt waren we als organi-
satie aanwezig bij de Agaat, evenals
de afgevaardigden van (de meeste)
teams, voor de geheime opdracht.
De hint was Yinthe in een VCA
shirt… zou het gaan over kinderen?
Of toch over VCA? Het bleek inder-
daad over VCA te gaan, maar niet
de VCA die men dacht: de deelne-
mers mochten een examen VCA –
veiligheid gaan maken. Na afloop
van het examen konden wij als or-
ganisatie weer verder met onze ron-
de, nog even bij iedereen binnen
kijken in de huiskamers. De laatste
loodjes, de spanning in de huiska-
mers steeg aanzienlijk, de stressle-
vels werden flink opgerekt. Ren-
nend, fietsend met slappe banden of

zonder ketting, hij-
gend en zwetend
lukte het alle teams
om de tas voor het
uiterlijke tijdstip
van 23.00 uur in te
leveren, met daarin

het ingevulde quiz boek, een prach-
tige uil-knutsel, geknoopte touwen,
verschillende boom bladeren en een
gebreide sjaal voor een kabouter.
Voor de leek een bijeen geraapt
zooitje, maar voor de quizzers de
samenvatting van een geslaagde
eerste dorpsquiz!
Wij hebben enorm genoten tijdens
de avond, de nazit en vooral tijdens
het nakijken van de opdrachten.
Vervolg op pag. 2 kolom 2

Ieder jaar organiseert de Fanfare
het donateursconcert in De Agaat.
Het muzikale festijn is voor ieder-
een bedoeld, die de Fanfare een
warm hart toedraagt.
Deze keer is het een concert sa-
men met de Harmonie uit St.
Hubert: ‘Ons Genoegen’.

Behalve een mooi programma van
gevarieerde nummers en een spe-
ciaal jubileum is er ook een loterij
met mooie prijsjes. Echt de moeite
waard om voor een paar uurtjes de
deur uit te gaan.                         .
Entree is vrij, koffie en thee staan
klaar; u bent van harte welkom.
Tijd: zaterdagavond 28 oktober
van 19.00 tot 21.00 uur.

Donateursconcert
Fanfare in De Agaat

14 Oktober was ’t dan eindelijk
zover, de dag waar wij als organi-
satie al ruim een half jaar naar toe
leefden: de eerste Sint8tese kwis
stond op ’t punt te beginnen!
We zaten al ruim op tijd klaar met
alle tassen met mappen en, zoals
jullie gemerkt hebben, alle andere
benodigdheden. De teamcaptains
kwamen ietwat gespannen en ze-
nuwachtig de S bocht binnen, en
nadat iedereen z’n tas had ontvan-
gen kon het quizzen beginnen! De
organisatie nam eventjes de tijd
om tot rust te komen en ging toen
een ronde maken langs de deelne-
mende teams. Wat ontzettend leuk
om iedereen zo geconcentreerd
aan het werk te zien. Sommigen

Sint8tese kwis nadert
zijn ontknoping

www.dorpskrant-agatha.com


DE DORPSKRANTPagina 2 www.dorpskrant-agatha.com

Praat en denk mee
over de mogelijkheden die we in de
gemeente Cuijk kunnen creëren om,
ook in de toekomst, in je vertrouw-
de omgeving te kunnen blijven
wonen met passende zorg.

Kom op de onderstaande bijeen-
komst in Sint Agatha op:
8 november van 14.00 -16.30 uur in
MFA de Agaat, Liesmortel  46

Wij maken samen met jou een in-
ventarisatie van wensen en  moge-
lijkheden op gebied van

Wonen - Zorg – Activiteiten
Je hebt nu de  mogelijkheid om je
stem te laten horen.
Laat deze kans niet voorbij gaan,
kom en praat mee!!

Je hoeft geen lid te zijn van de
KBO. Ook volwassenen die een
ouder of ouders hebben die in een
zorgafhankelijk situatie verkeren,
zijn van harte welkom. Ook hun
ervaringen stellen we op prijs.
Tot ziens! Projectgroep SWOC/KBO

Praat en Denk Mee

ren en aansluitend kon men genieten
van een “terug-van-weggeweest”
playbackshow met optredens uit de
nieuwe en oude doos! Fantastisch
om te zien hoe iedereen zijn best
had gedaan om een mooi optreden
te verzorgen. Het geheel werd ge-
presenteerd door Hennie Heijster-
man (dank John) en de optredens
werden gejureerd door Peter Jans-
sen, Wilma Peters en Noud Verdijk.
Daarna ging de avond over in een

gezellige feestavond onder leiding
van DJ’s Roy&Bob en Mike&John.
Wij hebben genoten van de aanwe-
zigheid van zoveel leden en overige
belangstellenden tijdens deze dag!
Het was prachtig om te zien hoe
onze leden overdag allemaal geza-
menlijk sportief en actief bezig wa-
ren, ieder op haar/zijn niveau. Ook
de aanwezigheid van zoveel belang-
stellenden ‘s avonds vonden wij
hartverwarmend: waar een kleine
club groot  in kan zi jn!!!

Op 1 september 2017 bestond da-
meskorfbalvereniging Quick-Up
60 jaar. In de tijd van de vele fu-
sies van kleine dorpsverenigingen
zijn we er ontzettend trots op dat
we als zelfstandige vereniging dit
mooie resultaat hebben behaald.
Op zaterdag 16 september hebben
we dit dan ook met zijn allen ge-
vierd!             .
Overdag hebben we al onze leden
en vrijwilligers in de ochtend fees-

telijk ontvangen met koffie, thee,
ranja en een gebakje in stijl. Daar-
na kregen de leden een heuse korf-
balclinic aangeboden van 2 super
Korfbalstarz en waren er ook acti-
viteiten voor de niet-korfballers,
begeleid door R-adventures.
Dit werd afgesloten met een geza-
menlijke lunch.
Vanaf 19.00uur begon het avond-
programma voor de leden en ove-
rige belangstellenden. Er was gele-
genheid om het bestuur te felicite-

Bouw windmolens in
Reichswald afgeblazen

De bouw van twaalf 200 meter hoge
windmolens aan de overzijde van de
Maas in het Reichswald, gaat defini-
tief niet meer door. Deze molens,

die vanuit ons dorp zichtbaar zou-
den zijn, zouden met name in de
avond en nacht met hun rode lichten
op de wiekentips voor een ware
feestverlichting boven het Reichs-
wald gezorgd hebben.

Quick-Up viert 60-jarig jubileum!

Flessenactie
Karweitje voor ‘n Heitje

Flessenactie en “een karweitje-voor-
een-heitje” door jeugdleden van
Quick-Up a.s. zaterdag 28 oktober!
Wij willen iedereen vragen om zo-
veel mogelijk lege statiegeldflessen
voor ons klaar te zetten op die dag.
Wij komen deze in Sint Agatha huis
-aan-huis ophalen tussen 11.00 –
13.00 uur! Mocht u geen statiegeld-
flessen voor ons hebben, dan willen

wij met alle plezier een
leuk karweitje voor u
doen voor een  heitje.
Denkt u hierbij aan:
glas wegbrengen, stoep
vegen, etc. Op deze

manier proberen wij geld in te za-
melen voor andere leuke jeugdacti-
viteiten naast het korfballen.
Dus: bewaar uw statiegeldflessen
voor de jeugd van Quick-Up.
Tot zaterdag 28 oktober!                 .
Jeugdleden Quick-Up

Wie er met de wisselbokaal van-
door gaat…? Dat gaan we 28 ok-
tober zien! Komt allen naar de S-
Bocht, vanaf 20.30 zal de DJ z’n
plaatjes draaien. Na afloop van het
concert van de fanfare, rond 21.30,
gaan we beginnen met de uitslag.
We gaan kijken welke opvallende
antwoorden we zijn tegen geko-
men, delen de leukste foto’s met
jullie en natuurlijk gaan we aftel-
len naar de top 3. Spannend!!
We zien jullie graag 28 oktober in
de S bocht! Groetjes, Erma, Vivi-
anne en Suzanne

Vervolg Sint8tese kwis
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