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Tegen het decor van het 800-jarig
Kruisherenklooster kwam Joep het
podium opgescheurd. In het vere-
nigingsleven is Joep actief bij mo-
torclub de S-Bocht en biljartvere-
niging de S-Bocht. De drie kinde-
ren zijn actief bij de leiding van
Jeugd- en jongerenwerk ’t Staagje.
Zoon Tom is, na zijn succesvolle
debuut vorig jaar, op verzoek van
vader ook dit jaar de nar van de
Ulewappers.
Joep is al zijn hele leven actief in
de levensmiddelenindustrie: Hom-
burg, Hencu en nu in de mengerij
bij Nutricia. Marian werkt als
roosteraar in de geestelijke gehan-
dicaptenzorg bij Dichterbij.
Tijdens de Carnaval is de
lijfspreuk van Prins Joep: “Mit
Carnaval bin ik nie tuus, mar bin
ik Elders!”

Frans Burgers werd op dezelfde
avond verkozen tot Uul van het
jaar. Frans is een drijvende kracht
in het verenigingsleven van Sint
Agatha: de Carnavalsvereniging
en voetbalclub VCA hebben grote
waardering voor de jarenlange
tomeloze inspanningen van Frans.
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Bezorging Roy van den Broek

Op dinsdag 23 november zijn er aan
een lantaarnpaal in de Heerstraat
twee camera’s bevestigd.
Navraag bij de dienst Voorlichting
Politie Braband-Noord, leert ons het
volgende:
Het gaat om een proef met Automa-
tische NummerPlaat heRkenning
(ANPR)-camera's, in het kader van
het offensief
tegen wo-
ninginbrekers.
ANPR is een
selectiemiddel, dat de pakkans op
o.a. woninginbrekers vergroot en
richt zich op specifieke doelgroepen
en dus niet op elke willekeurige au-
tomobilist. De politie houdt zich dan
ook aan alle eisen, die aan het be-
heer van gegevens gesteld worden.

Afgelopen zaterdag zijn Prins Joep
D’n Urste en Prinses Marian ont-
huld. Joep is de 50e prins Carnaval
van de Ulewappers. De familie El-
ders is al generaties actief in Sint
Agatha, ook Joep is geboren en ge-
togen in het Ulenest. Joep en Mari-
an Elders zijn de ouders van Dian-
ne, Elco en Tom. Samen wonen ze
in de Veerstraat. Ze nemen het stok-
je over van Prins Wilco D’n Urste
en zijn prinses Francien, ook afkom-
stig uit de Veerstraat.
De onthulling vond plaats in een
druk en sfeervol café de S-Bocht,
waar eerder op de avond Jeugdprins
Jimmy en Jeugdprinses Jetske be-
kend werden gemaakt.

Prins Joep D’n Urste en zijn Prinses Marian:
Elders? Nee hoor, wij feesten in Sint Agatha!!

Offensief

In de vorige dorpskrant hebben wij
een oproep geplaatst om op zoek te
gaan naar “familierecepten”, maar
waarom???
Als we voldoende recepten bij el-
kaar hebben willen we er een mooi
Sint Aagtes kookboekje van maken.
We willen het boekjes gaan verko-
pen rond Moederdag 2011 en de
opbrengst komt uiteraard ten goede
aan de inrichting van De Agaat.
Dus heb je recepten van soep, voor-,
hoofd-, tussen-, en nagerechten, ge-
bak, drankjes, sausjes etc.etc. van
oma, moeder, tante, oom, buur-
vrouw en natuurlijk van jezelf, ver-
zamel ze allemaal en lever ze in!
Je mag (een kopie van) het recept/de
recepten in de bus doen bij Truus
van de Goor of Erma Coenen (geef
wel aan of je het recept retour wil
hebben) of per mail versturen naar
truusvandegoor@home.nl of achco-
enen@hetnet.nl (eventueel als
WORD-bestand of indien je
Leest u verder op pag.2 kolom 3
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In Café de S-Bocht werd ook dit
jaar weer met een ruim deelne-
mersveld strijd geleverd om het
biljartkampioenschap van Sint
Agatha.
Bij dit jaarlijks terugkerende eve-
nement gaat het naast het plezier
in de biljartsport en de eer de beste
te zijn, natuurlijk ook om de felbe-
geerde Kél-Trofee die de winnaar
mee naar huis krijgt.
De winnaars van de 8 poules stre-
den vrijdag 12 nov. tegen elkaar
de eindstrijd, die uiteindelijk ge-
wonnen werd door Peter Gerrits.
Hij was de beste en ging met zijn
overwinningsteken huiswaarts.

1ste plaats: Peter Gerrits
2de plaats: Peter Hendriks
3de plaats: Henk van den Bosch
4de plaats: Harrie van Elst
5de plaats: Petra Elders
6de plaats: Tom Elders
7de plaats: Roy van de Broek
8ste plaats: Dirk Bart Prinsen

Vervolg pag.1. hierover beschikt
inscannen en mailen als PDF-
bestand)
Zet er in alle gevallen wel je naam
op!
Ook leuk als je er een stukje ge-
schiedenis bij weet te melden.
Geef s.v.p. wel even aan onder wel-
ke categorie jouw recept(en) onder-
gebracht moet(en) worden.

Dus help mee aan het realiseren van
het eerste Sint Aagtes kookboekje!
Voor meer informatie mag je bellen
naar Truus (316345) of Erma
(320248) Namens het activiteitenco-
mité De Agaat alvast bedankt voor
de moeite.

Korfbalclub Quick-up organiseert
weer haar jaarlijkse jeugdbingo.

Deze bingo wordt gehouden op
woensdag 29 dec. om 18.30 uur in
de kantine aan de Liesmortel.
Alle kinderen zijn welkom, dus
breng vriendjes, vriendinnetjes,
neefjes en nichtjes mee!!
Voor  mee  info  ki j k op
www.quickupagatha.nl

Let op!!!  Let op!!!

De beste van 2010

´blik van waardering´ en een flesje
Daalgaard en na een korte busstop
bij Veldzicht toog de delegatie
verder, op naar de volgende idop
in het tourprogramma.

Op donderdag 18 november werd
Sint Agatha bezocht door een pro-
vinciale delegatie, bezig aan een
tour langs dorpen die een provincia-
le bijdrage hebben ontvangen voor
hun integrale dorpsontwikkelings-
plan (idop).

Gedeputeerde Brigite
van Haaften en een
tiental Statenleden en
provinciaal medewer-
kers, wethouder Stof-
fels en enkele mede-
werkers van de ge-
meente Cuijk waren

erbij. De delegatie was met name
geïnteresseerd in de totstandkoming
en voortgang van ons idop en mfa
De Agaat.
Wethouder Stoffels heette de dele-
gatie bij de S-bocht van harte wel-
kom. Over De Agaat gaf hij aan dat
het misschien sneller had gekund,
maar dat de aanbesteding van de
bouw nu gestart is. De realisatie van
De Agaat (en de andere idop-
projecten) staat buiten kijf en wordt
nu voortvarend opgepakt. Zeker is
dat het er nu binnen afzienbare tijd
zal staan. De planning is dat de aan-
nemer vóór carnaval 2011 bekend
is.
Willy Thijssen en Marco Rose van
de dorpsraad hebben het idop Sint
Agatha en het ontwerp van De
Agaat met veel enthousiasme gepre-
senteerd. Arnold  van de Wollen-
berg heeft verteld over hetgeen de
beheerstichting aan het uitwerken en
organiseren is, om straks voor alle
gebruikers tot een goed beheer  van
De Agaat te komen.
De provinciale delegatie was aange-
naam verrast. Brigite van Haaften
was onder de indruk van de in Sint
Agatha aanwezige kunde, kennis en
motivatie. Van een klein dorp dat
met de inzet van veel vrijwilligers
zelf het voortouw neemt om aan de
eigen leefbaarheid te werken. Zij
benadrukte nog eens vooral tempo
te maken om toch rond de jaarwis-
seling 2011-2012 nog klaar te kun-
nen zijn. Na de uitwisseling van een
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Op de
l a a t s t e
dag van
het jaar
eten we
traditie-
getrouw

oliebollen. Op 31 december 2010
kunt u genieten van oliebollen, ge-
bakken in ons eigen dorp. Bijna te
mooi om waar te zijn, maar het is
echt zo. Mede op initiatief van de
dames van Quick-up A1  worden er
in de kantine van VCA oliebollen
gebakken en verkocht. De opbrengst
komt geheel ten goede aan ons nieu-
we dorpsgebouw “DE AGAAT”.

Achter de schermen wordt er al hard
gewerkt om dit alles te realiseren.
Binnenkort kunt u een flyer ver-
wachten met nadere informatie en
kunt u de oliebollen bestellen. Dus
zet op uw boodschappenlijstje van
december geen oliebollenmix, want
wij bakken ze voor u!  Ook worden
ze op verzoek bij u thuis bezorgd en
krijgt u bovendien de beste wensen
voor 2011!

U kunt zich opgeven om mee te
werken en/of mee te denken binnen
de “oliebollenclub”.
Bel naar Wilma Bosma 320476 of
mail wilmabosma@lindekring.nl.

Oliebollenactie
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