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Beste dorpsgenoot,            ,
Op zaterdag 1 oktober  start de Gro-

te Clubactie. Dit jaar
doet carnavalsvere-
niging de Ulewap-
pers ook weer mee.
Ons doel van de

Grote Clubactie in 2016 is Carnaval
vieren met jong en oud! Wij werken
met online verkoop, zie: http://
w w w . c l u b a c t i e . n l /
actieCarnavalsverenigingDeUle-
wappers3. Een lot kost € 3,00  .
.
Van de opbrengst gaat maar liefst
80% (ofwel € 2,40
per lot) naar onze
vereniging!    Het
bedrag wordt een-
malig van de re-
kening van de
koper afgeschre-
ven. Het lotnum-
mer wordt op uw
bankafschrift vermeld. Er zijn fan-
tastische prijzen  te winnen met als
hoofdprijs een geldbedrag van
€ 100.000,-! Laat familie, vrienden,
buren, enz. dit ook weten en steun
c.v. de Ulewappers .
Met vriendelijke groet, Bestuur cv
de Ulewappers

Steun het carnaval
in uw dorp

september 2016

Bij dit concert speelt niet alleen
het korps van Sint Agatha, maar
wordt er een belangrijke bijdrage
geleverd door de Muziekvereni-
ging Were-Di uit Beugen. Het
concert begint om 11.30 uur en
duurt tot ongeveer 13.00 uur.
.
De twee verenigingen zorgen voor
een vlot en gevarieerd programma.
Als onderdeel van deze muzikale
presentatie wordt een van de leden
van de Fanfare St. Agatha onder-
scheiden vanwege het 25 jarig lid-
maatschap.
Iedereen is van harte welkom bij
deze feestelijke ontmoeting.

Het eerste weekend van september
hebben weer 20 teams gestreden
om alle eer en glorie of te wel de
felbegeerde wisselbekers van ’t
Staagje Beachevent en op vrijdag-
avond de jeugd met een eigen
toernooi. Op vrijdag hebben de
Badeendjes gewonnen en op zater-
dag was het toernooi iets anders
opgezet waardoor er twee win-
naars waren.  Door het team Ceno-
sillicafoben is de Championslea-
gue gewonnen en door de Kuukse-
boys de Europaleague. Fanatiek is
er gestreden tot de laatste minuut.

We kunnen wel zeggen dat het
eindelijk weer eens een topweek-
end was na twee jaar een verre-
gend toernooi achter de rug te heb-
ben. Met de zon aan de hemel en
heerlijke koele drankjes binnen
handbereik was het genieten van
alle activiteiten op het Staagje-
plein. Met een knallende beach-

Geslaagd Beachevent

party met DJ Valentino, waar tot in
de late uurtjes op een dikke beat
gedanst is, werd een mooi event
afgesloten. We willen alle teams
bedanken voor hun deelname en de
vele vrijwilligers heel hartelijk be-
danken voor hun geweldige inzet.

Op 21 augustus vertrokken we heel
vroeg in de ochtend richting Plaza-
net, een pittoresk plaatsje in het zui-
den van de Creuze, waar het nog
echt heel stil is, waar het nog echt
pikkedonker is en waar je de reeën
vanuit je slaapkamerraam voorbij
kan zien lopen. We hadden bedacht
in één dag naar de kersverse Cham-
bre d’Hotes eigenaren Gert-Jan en
Caroline (voormalig Veerstraatbe-
woners) te rijden en wij zouden
geen echte motorrijders zijn als we
dat niet gingen redden.

En jawel hoor, klokslag 18.00 uur,
na een enerverende rit o.a dwars
door Parijs rijden we de oprit van
Vallon Vert op. Ons viel een harte-
lijk welkom door Gert-Jan en Ca-
roline ten deel en na een rondleiding
door hun grote en vooral mooie huis
waren we toe aan een heerlijk koel
biertje. We hadden geboekt met alle
dagen diner bereidt door “chef kok-
kie” Caroline en zo goed als Gert-
Jan kan zorgen voor een koel biertje
zo geweldig lekker kan Caroline
koken. In de week die volgde had-
den ze allerlei mooie activiteiten
voor ons geregeld. We zijn o.a. we-
zen kijken op een bijzondere Bison
Red. Leest u verder pag.2, 1e kolom.

Op zondag 16 oktober wordt er in
de MFA De Agaat te Sint Agatha
een concert gegeven, waarbij ook
een jubilaris wordt gehuldigd en
onderscheiden.

Jubilarissenconcert
fanfare St. Agatha

Bezoek aan Vallon Vert
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1 tafel, 2 stretchbedden, 4 luchtbed-
den, 6 slaapzakken, 6 hoofdkussens,
opener, koffiezetapparaat, luchtbed-
pompen, grondzeilen, BBQ en na-
tuurlijk de tractor van Toon). Wat
volgde waren drie dolle dagen in
Cochem met voor Tonnie het hoog-
tepunt op de zaterdag toen hij samen
met Toon rond 11 uur aan tufte voor
een rit door de omgeving. De mo-
torrijders die zorgde voor een veilig
transport van het gele gevaarte rich-
ting Cochem hebben deze dag benut
om musea en andere bezienswaar-
digheden te bezoeken….of hebben
we ons toch op een andere manier
vermaakt???
Wat ons wel gelukt is, is om op tijd
de BBQ warm te hebben toen T&T
weer arriveerden op de camping.
Kortom……….waar een diensten-
veilig tijdens de Highlandgames al
niet toe kan leiden….!
Mar gezellig was ut wel. Groeten,
“Harde kern” Mc. De S-Bocht.

Afgelopen mei zijn we voor een
lang weekend bepakt en bezakt
vertrokken naar Cochem omdat er
een MC lid (TC) tijdens de dien-
stenveiling, tbv het veerpontje en
jubileum cv, geboden had op een
rondrit op de oldtimer tractor van
Anton Geerts. Had ook gewoon
hier door de omgeving gemogen
maar nee Tonnie wilde graag naar
het door de motorclub geliefde
Cochem!!! En Toontje ging wel
mee, die was ook wel in voor een
avontuur door de Duitse heuvelen.
Daarvoor moest er eerst een avond
lang alles op de vrachtwagen van
Tonnie geladen worden (5 tenten,
zakken vol “herringen”, 6 stoelen,

boerderij, we hebben een bezoek
gebracht aan Oradour sur Glane. Dit
dorpje is een adembenemend monu-
ment van de gruwelijkheden die
tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn gepleegd en hebben we ons een
dag vermaakt rondom een groot
meer met meerdere bezienswaardig-
heden. Kortom, zeker de moeite
waard om je eens lekker in watten te
laten leggen en te genieten van al
het moois in en om Vallon Vert. Wij
hebben er in elk geval erg van geno-
ten. Gert-Jan en Caroline…….het
was een topweek!
Groeten Tonnie, Erma, Joop, Mari-
an en Debby

Nieuwe app, Fixi
U kent die momenten vast wel: u
constateert ergens in uw gemeente
achterstallig groenonderhoud; of
zwerfafval; of een gat in de weg;
of een losliggende stoeptegel. Tot
nu toe konden inwoners van de
gemeente Cuijk dit soort gebreken
(maar ook geluids- of stankover-
last, overlast van ongedierte et
cetera) behalve telefonisch ook
melden via de gemeentelijke web-
site. Om deze meldingen sneller
en efficiënter te kunnen verhelpen,
gebruikt de gemeente vanaf 9 mei
een nieuwe App: “Fixi”.
Snel en simpel
Als u gebruik maakt van de App
“Fixi - Snel & simpel meldingen
maken”, kunt u met uw smartpho-
ne eenvoudig en snel problemen
die u in de openbare ruimte signa-
leert doorgeven. U installeert de
Ap p  op  uw s mar tp h on e
(downloaden via de Appstore of
Google Play) en meldt zich een-Belofte maakt schuld

De Nierstichting, de Hartstichting,
het Longfonds, enz. Voor veel stich-
tingen komen collectanten bij u aan
de deur. Een goed initiatief maar
soms ook hinderlijk. Voor u (geen
tijd, geen klein geld) maar ook voor
de collectanten (slecht weer, men-
sen niet thuis, neemt veel tijd in be-
slag).

Om het nu voor
beide partijen mak-
kelijker te maken,
wil de coördinator
van de Nierstich-

ting, broeder Edgard, proberen om
alle collectanten bijeen te roepen en
samen te bekijken welk systeem
van gezamenlijk collecteren voor
Sint Agatha het beste zou zijn. In
een eerder stadium heeft Anja
Thoonen ook te kennen gegeven
hierover te willen nadenken.
De dorpsraad heeft het op zich ge-
nomen om de eerste aanzet te ma-
ken. Ik vraag aan alle collectanten
die in Sint Agatha collecteren zich
bij mij te melden vóór 15 oktober
2016. Ik verzamel dan alle namen
en geef ze door aan broeder Edgard.
Na 15 oktober zal er dan samen met
broeder Edgard bekeken worden
hoe we voortaan alle collectes geza-
menlijk kunnen doen.
U kunt zich, tót 15 oktober, melden
bij Anny van Tiel, Liesmortel 26,
telefonisch op nummer 0485
372553 of per mail annyvan-
tiel@ziggo.nl. Anny van Tiel,
secretaresse Dorpsraad

Flessenactie Quick-Up
komt er weer aan!!

Van de Dorpsraad

Naast de kerk staat een steiger; het
begin van groot onderhoud aan
kerkdak en voegwerk.
Stichting Sint Aegten dient al vijf
jaar subsidie aanvragen in om het
herstel financieel mogelijk te ma-
ken. In augustus kwam een positie-
ve beschikking binnen voor onder-
houdssubsidie van de Rijksdienst.
Eerder werd een toezegging gedaan
door de provincie Noord-Brabant.
Een planning moet nog gemaakt
worden, maar het herstel zal medio
2017 zeker zijn afgerond.

Na de mooie (na)zomer heeft u
vast veel lege frisdrankflessen in
huis. Brengt u deze niet weg, maar
bewaar deze! De jeugd van Quick-
Up komt deze eind oktober graag
bij u aan de deur ophalen.

U kunt alle soorten
en maten flessen
inleveren, zoals
plastic en glazen
flessen en natuur-
lijk ook bierflesjes

en kratjes, als er maar statiegeld op
zit! Met de opbrengst van deze
actie worden activiteiten voor de
jeugd van Quick-Up georgani-
seerd.
Dus: bewaar al uw statiegeldfles-
sen voor de jeugd van Quick-Up
tot eind oktober. Alvast bedankt!
Bestuur Quick-Up

Quick-
up

Herstel kerkdak
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