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Dit jaar willen wij de onthulling van
de  jeugd prins en prinses samen
laten vallen op de onthullingavond
van de 43ste prins van de Ulewap-
pers.  De avond zal er als volgt uit-
zien: 19.00 uur een heilige carna-
valsmis, samen met de leiding en
natuurlijk de nog onbekende jeugd-
prins en prinses en de jeugdraad van
elf, maar ook de Ulewappers, het
bestuur en de  raad van elf, de vorst,
de prins, prinses en de dansgarde,
onder begeleiding van de hofkapel
zijn aanwezig. Na afloop van de
heilig mis gaan we met zijn allen
naar het parochiehuis waar de spec-
taculaire onthulling meteen zal
plaatsvinden van onze nieuwe
jeugdprins en jeugdprinses. De
avond voor de jeugd zal ongeveer
om 21.30 afgelopen zijn; aan slui-
tend gaat dan het aftreden van Prins
Johan en zijn prinses plaatsvinden,
waarna dan de opkomst zal begin-
nen van de 43ste prins van de Ule-
wappers. Wij rekenen 10 december
op een  gezellige en superdrukbe-
zochte  avond. Tot dan.

Redactie van de Dorpskrant:
Willem Cranen en Theo Visser

Adres: Kuilen 6 en 4
Telefoon: 314671 en 314583

E-mail;willem-cranen@wxs.nl
theodorus.visser@planet.nl

Bezorging Roy van de Broek

Zondag 9 november was het zeer
druk in het parochiehuis. Dit jaar
organiseerde het jubilerende
CREATION het jaarlijkse koffie-
concert.
Omdat jongerenzanggroep Creation
dit jaar hun 10-jarig jubileum heeft,
kreeg het geheel een feestelijk tint-
je. Twee lakeien zorgden ervoor dat
de stropdassen van de gasten recht
hingen, de schoenen gepoetst waren
en ook de kale koppen kregen, zo
gezegd, zo gedaan, een flinke boen-
beurt. Verder werden alle gasten op
gratis koffie/thee en iets lekkers
hierbij getrakteerd.

Buiten dit alles heeft men kunnen
genieten van vier goedverzorgde
optredens door  4 verenigingen.
Creation opende het concert en zong
zelfs 2 nummers welke door koorlid
Cor Maas geschreven zijn. Daarna
zorgde kinderkoor Makiko voor een
swingend optreden met zelfs af en
toe een danspasje erbij. De Maas-
klanken sloten hun optreden af met
3 heuse smartlappen. Ten slotte liet
fanfare Heilige Agatha diverse klan-
ken van over de hele wereld horen.
Oftewel, een gezellig koffieconcert.

In november is er geen editie
verschenen van De Dorpskrant.
Voor een deel  werd dit
veroorzaakt door de drukke
werkzaamheden van de redactie.
Maar er is meer....
Wij benadrukken regelmatig, dat
De Dorpskrant een krant voor en
van ons dorp is. Jammer is het
dan,  regelmatig te moeten
constateren, dat De Dorpskrant
kennelijk lang niet bij elke
vereniging of instantie op de mail-
list staat. Het kan toch niet zo zijn,
dat de redactie het nieuws uit
collega kranten moet halen?

Van de redactie Geslaagd koffieconcert

Vunderen heet het; het trachten te
achterhalen wie de nieuwe Prins
Carnaval zal zijn. Wij ontvingen de
volgende aanwijzing om tot de op-
lossing te komen:
Aftellen: tot aan de laatste dag
van de carnavalsvakantie.

De bezorgers van De Dorpskrant,
Cuijks Weekblad enz, vragen u  op
woensdagavond de buitenlamp aan
te doen. Op vele plaatsen is het dan
zo donker, dat het veilig bezorgen
van deze bladen haast onmogelijk
is.

Op de
avond
van 10
januari:

Jeugdprins  &
Prinsessenbal en het
‘Groot’ Prinsenbal!!

NIEUWJAARSGROET
VAN DE REDACTIE

De redactie wenst alle lezers van
De Dorpskrant een goed en ge-
zond 2004.
Er gaat veel gebeuren in het nieu-
we jaar. Bijvoorbeeld de nieuw-
bouw in het centrum van ons dorp
gaat binnenkort van start.
Het klooster zal worden gereno-
veerd en in de oorspronkelijke
staat worden teruggebracht.
Bovendien zal een aanbouw
plaatsvinden voor de archivering
van boeken en kunstwerken.
We zullen van dit alles verslag
doen en wensen u daarbij veel
leesgenoegen.
Maar laat niet te veel afhangen
van anderen: maak er vooral zelf
iets moois van….

mailto:willem-cranen@wxs.nl
mailto:visser@planet.nl


DE DORPSKRANTPagina 2

Het cryptogram
‘Luchtig leesvoer’ was de
cryptische omschrijving in de
uitgave van september,
‘Herfstblad’ is het antwoord
dat wij wilden horen.
Deze keer slechts 1 goede
inzending; het was dus lastig. De
winnares is Kittie Ledoux.
De nieuwe opgave luidt:
Klinkt als (welverdiende) muziek
in de oren.
We zoeken daarbij naar een woord
van tien letters.

Nieuwjaarsconcert
in St. Agatha
Op zondag 4 januari 2004 zal het
Nijmeegs Blazersensemble om
16.00 uur een nieuwjaarsconcert
verzorgen in de kapel van het kloos-
ter van de kruisheren te St. Agatha.
Het programma is zeer feestelijk:
een Serenade van W.A. Mozart,
Haydn-variaties van Johannes
Brahms en een trompetconcert van
Alessandro Marcello, dat oorspron-
kelijk is geschreven voor hobo.
Het Nijmeegs Blazersensemble
(NBE) is in 1970 opgericht door een
aantal jonge amateur- en vakmusici.
De leden van het ensemble komen
uit de wijde regio van Nijmegen.
Het NBE heeft vrijwel alle bekende
werken voor blazers uitgevoerd,
zoals de Serenade van Dvorak, de
Blazerssymphonie van Strawinsky
en de Petite Symphonie van Gou-
nod. De vaste kern bestaat uit elf
musici, maar voor werken met een
grotere bezetting worden extra mu-
zikanten uit de regio gevraagd. Van-
af 1999 is Paul Vlieks dirigent van
het NBE.
Concert van het Nijmeegs Blazers-
ensemble op zondag 4 januari 2004
in de kapel van de Kruisheren, te St.
Agatha.
Aanvang: 16.00 uur.
Toegangsprijs: € 5,- / € 3,-
(studenten/CJP/65+);

In het kader activiteiten voor ou-
deren is er achter het Parochie-
zaaltje een jeu-de-boules baan
aangelegd.
Onder deskundige leiding van Ge-
rard Smits Wegenbouw, Grond-
werken en Transport, is alles
voortreffelijk tot stand gekomen en
kunnen we spreken  van een mo-
dern aangelegde speelmogelijk-
heid, onderverdeeld in drie jeu-de-
boules banen. Verder hebben hier-
aan meegewerkt: Tonny Coenen
Grondwerken, Mevr. M. Tax, Rein
Jilesen, Adriaan Gerrits en Piet
Pouwels. De Bond Van Ouderen
Hoopt hiermee alle ouderen in St.
Agatha een leuke activiteit te heb-
ben bezorgd.

K.V.O. legt nieuwe jeu-de-
boules baan voor ouderen.

VAN DE DORPSRAAD

Een korte terugblik op 2003
Flip van der Ven noemt een aantal
punten dat het afgelopen jaar aan de
orde is geweest en die het waard
zijn om te vermelden.
Op de eerste plaats noemt hij het
overleg met de gemeente Cuijk over
die visie op het dorp. Dit is de basis
voor de toekomst. Het plan dat door
De dorpsraad en de werkgroep
’visie’ is voorgesteld en dat gaat
over sociaal klimaat, voorzieningen
in het dorp, wonen en verkeer en
bereikbaarheid, werken en de relatie
tussen burgers en overheid, natuur
en milieu is overgenomen door de
gemeente. Dit is zojuist door wet-
houder Blokland aan de Dorpsraad
bekend gemaakt. De beslissing heeft
even op zich laten wachten maar dit
komt omdat het plan nu breed ge-
dragen wordt door Gemeente,
Thuiszorg, Pantein, Woningbouw-
corporatie Maasland en De Dorps-
raad St. Agatha.
Verder is De dorpsraad blij met de
openbare bijeenkomsten die dit jaar
zijn gehouden. Ze ijn druk bezocht,
wat aangeeft dat in een behoefte
wordt voorzien. Het is ook de be-
doeling, zegt Flip, dat we de toe-
komst van het dorp met de inwoners
zelf bepalen.
Jongerenvereniging ‘t Staagje heeft
weer een bijdrage gekregen in de
clubkas omdat zij vier keer het
zwerfvuil in het dorp hebben opge-
haald.
De oversteek over de Oeffeltse
Raam is ook weer in orde gemaakt,
zodat wandelaars weer verder kun-
nen lopen in het Maasheggenland-
schap.
In overleg met de gemeente zijn de
Lindebomen gesnoeid, althans voor
een deel. De overige bomen zullen
in het komende voorjaar worden
gesnoeid. Sommigen inwoners had-
den meer gewenst, maar dit was in
alle overleg dat is gevoerd het
hoogst haalbare.
Tot slot: op 29 januari om 20.00 u
is er een openbare vergadering
van de Dorpsraad in ‘t Parochie-
huis. Kom en praat mee…!!!!


