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Deze maand:

Cryptogram
Nw Prins
Karnaval uitnodiging
Stemming
Busdienst
Op stap
Illegale stort

Busje komt niet meer!
Sinds juni 2002 werd St. Agatha
aangedaan door  buslijn 238,de zo-
genaamde Gassel-Beers lijn.
De bedoeling was toen hiermee een
buurtbus-lijndienst tussen Grave en
Gennep te onderhouden. Over het
algemeen is men zeer tevreden over
het aantal reizigers dat van deze
dienst gebruik maakt. Iets anders
ligt dat met de instappers in
St. Agatha.
Wegens het gebrek aan belangstel-
ling voor deze lijn in ons dorpje is
besloten  deze openbare vervoers-
dienst per direct op te heffen.Het was woensdag 22 januari en

de stemming zat er goed in. Liefst
356 dorpsgenoten gingen naar het
Parochiehuis om daar aan te
geven in welke persoon of partij
zij het meeste vertrouwen hadden
om het landsbestuur aan toe te
vertrouwen.

Bij binnenkomst werd eenieder
weer welkom geheten door de vaste
bemanning van het stemburo welke
wi j  zo  on der ha nd  mo ge n
beschouwen als goede bekenden.
Het rode potlood stond er in de
vorm van een grote grijze machine
weer klaar om ieders keuze te
ranschikken en op te slaan.
De uitdraai van het totaal aantal
stemmen luidt als volgt:
PARTIJ AANTAL STEMMEN
CDA 160
PvdA 77
VVD 61
SP 21
Groen Links 16
LPF 14
D66 5
P.v.d.Dieren 1
Ongeldig 1
Totaal aantal: 356

Kijk er de Dorpskrant van mei
2002 op na en zie de verschillen.

Sint Agatha wederom naar de stembus

‘Te voet’ Wandelkrant
van Nederland

In het najaar van 2002 werd de
redactie van De Dorpskrant
benaderd door de redactie van de
wandelkrant ‘te voet’.  Deze wilde
in hun volgende uitgave aandacht
schenken  aan een nieuw te
openen  Nationaal Streekpad.
Het betreft hier het Maas- en
Peelliniepad (streekpad 14). Omdat
men in dat artikel niet enkel over de
wandelroute wilde schrijven, maar
ook de historie van het gebied
waarin deze tocht is uitgezet, wilde
belichten  was men op zoek naar
bruikbare informatie.
In de ‘te voet’ wandelkrant van
november 2002 vindt u een
interessante beschrijving van het
geheel, waarin ook ruim aandacht
aan St. Agatha geschonken wordt.
Je kunt ook eens kijken op

www.wandelkrant.nl
Het Maas- en Peelliniepad begint en
eindigt bij het station in Cuijk en is
herkenbaar aan een oranje-gele
markering . Het pad voert u via de
dijk door St. Agatha en verder langs
het  station van Boxmeer en
Vierlingsbeek. Het heeft een totale
lengte van zo’n 120 km.

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

JOHAN D’N URSTE
NIEUWE HEERSER
VAN HET ULERIEK
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Een lange dag
voor het stemtrio
bestaande uit:

Wilfred Bosma,

voorzitter
Bart Robben

en Thea van Mil,

die tot het einde
toe de de moed er
in hielden.

Ze hebben ’m lang achter  d’n diek
verborgen kunnen houden, maar
11 januari was het dan zover: de
dijken braken en een vloedgolf
van  carnavalesk plezier stroomde
ons dorpje binnen, opgestuwd
door onze 29 jaar jonge 43e prins.
Wij vertrouwen er op dat hij die
tot nu toe als Johan Broekmans
door het leven ging,  ons in een
geweldig feest voor gaat. Alaaf!!

www.wandelkrant.nl
mailto:willem-cranen@wxs.nl
mailto:visser@planet.nl
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Aan alle oudere ulewappers en
ulewapperinnen
(65 jaar en ouder)

Hierbij willen wij jullie uitnodigen,
op onze 24e zittingsavond die ge-
houden zal worden in het parochie-
huis te st. Agatha op:

Donderdagavond 13 februari aan-
vang 19.30 uur

Dat belooft weer een avondje ple-
zier, lachen en ontspanning en ge-
zellig samen zijn met onze Prins en
Prinses, Vorst met Raad van elf, de
Dansgarde, de Durdouwers hofka-
pel en een 35 tal artiesten.
Het programma zal ongeveer rond
23.15 uur eindigen.

U kunt uw “gratis” entree kaart op-
halen in Café de S-Bocht bij Adri-
aan Gerrits op:

dinsdag 4 februari van 14.00 tot
17.00 uur (kaartmiddag ouderen) of
Donderdag 6 februari tussen  14.00
en 17.00 uur (biljartmiddag oude-
ren).

Graag tot ziens op donderdagavond
13 februari. De koffie en thee staan
al klaar!

De zittingscommissie.

Het cryptogram
“Rondje van de zaak”  sprak
de sheik.
De oplossing luidt: oliebol. De
winnaar deze maand is André
van Rossum die zijn oplossing
2 januari 18.21 uur mailde.
Daarna volgden: Patrick
Hartigan, Marjolijn Aarts, Bets
Daanen, Peter Kamps en Annie
van Tiel.

Voor deze maand leggen wij u
de volgende cryptische vraag
voor:

‘Vervelend vocht’
Het gevraagde woord bestaat
uit negen ( 9)  letters.

VAN DE DORPSRAAD
Staatsbosbeheer heeft De Dorpsraad
benaderd om haar verontwaardiging
uit te spreken over het volgende.
Aan het einde van de Genneperweg,
(die achter het klooster langs naar
de Rijtjes loopt) is vlak voor deze
de dijk op gaat een illegale
vuilstortplaats ontstaan van zo’n 7
bij 8 meter en dat bijna twee meter
hoog. Om daar te kunnen storten is
het raster om de poel op enkele
plaatsen vernield. Wat daar zoal
gedumpt wordt, varieert van delen
boomstammen met een diameter
van 60 tot 80 cm,  3 grote
wortelkluiten van ruim een meter
doorsnee, weipalen , maaisel (hooi),
tuinafval van coniferen en sparren
maar ook touw, tuinstoellen en
huishoudelijk afval..

Staatsbosbeheer heeft de Dorpsraad
verzocht alles in het werk te stellen
deze stortingen te beeindigen.
De Dorpsraad zal de politie vragen
deze locatie extra in de gaten te
houden.
De stortplaats ligt aan een redelijk
druk bewandeld en befietst pad.
Zullen wij er met  z’n allen  voor
zorgen dat deze praktijken niet meer
plaats vinden en het de moeite
waard blijft daar te vertoeven?

De Dorpsraad is, zoals onlangs op
de openbare vergadering toegezegd,
met een afvaardiging van bewoners
op gesprek geweest bij Wethouder
Ingrid Kloosterman. Tijdens dit
gesprek ging het vooral over
openheid en inspraak voor wat
betreft de woningbouw in ons
dorp.Na een ‘open’ gesprek sprak
zij de hoop uit tijdens het bezoek
van de raad aan St. Agatha (in
maart)  duidelijkheid te kunnen

De Ulewappers St.
Agatha

HUISRAAD OP
STELTEN

Opnieuw werd ons dorp verrast
door hoog water. Het begon heel
onschuldig, maar centimeter voor
centimeter klom het water tot aan
de tuinen van de ‘buitendijksen’.
Diny Elders had uit voorzorg
haar hele huisraad op stelten
gezet. “Je kunt maar beter het
zekere voor het onzekere
nemen.Gelukkig haalden we niet
het peil van 1995, toen hier in
huis zo’n zestig centimeter water
stond.”
De redactie was erbij toen het
water steeg, maar kwam ook,
toen het water zakte, goed van
pas toen de zware kachel van
Diny weer op de plavuizen vloer
gezet moest worden. Hopelijk is
dit voorlopig de laatste keer

Donderdag 13 maart om 19.30
uur in het parochiehuis:

Openbare vergadering van de
Dorpsraad met als gasten:

het College, de Raad en
ambtenaren uit Cuijk.

Zorg dat je er bij bent!


