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Jacobs, sinds 1890

Ach, gooi toch plat!
ja, dacht je dat?!

Opa en oma’s kamer,
niet onder de sloophamer!

Met het oude hout,
wordt opnieuw gebouwd.

Bikken….steen voor steen,
maar gelukkig niet alleen.

We kregen veel hulp,
met bouwen aan de stulp.

En voor het hele stel,
een welgemeend ‘dankjewel’.

Want wij voelen ons thuis,
in: ‘oude oma’s huis’.

Wij wensen iedereen een
gezond en gelukkig 2008

Redactie van de Dorpskrant:
Willem Cranen en Theo Visser

Adres: Kuilen 6 en 4
Telefoon: 314671 en 314583
theodorus.visser@planet.nl

Bezorging Roy van den Broek

Een kerststal in ons eigen dorp, dat was een wens van Johan en Femke
Broekmans. Na bij de gemeente geïnformeerd te hebben naar de mogelijk-
heid daartoe werd hen direct een vergunning tot plaatsing verstrekt. De vol-
gende stap was de aanschaf van ‘n beeldengroep en het bouwen van een
stal, de schapen hadden Johan en Femke al in huis en zo kon het gebeuren
dat daar plots, tegenover het H. Hartbeeld, een heuse kerststal stond.
Een pracht initiatief wat hopelijk volgend jaar een vervolg krijgt.

Boodschappen voor u rond de jaarwisseling

Wat ik verwacht
van het jaar 2008!

Ik verwacht van het jaar 2008 dat
het voor mij een heel muziekkaal
jaar word.
Muziek maken doe ik graag en bij
de fanfare heb ik dan ook heel veel
lol in het spelen.
Ik ga ook naar een andere school,
dat word ook een heel andere erva-
ring.
Ik denk ook dat het een feestjaar
word met carnaval in het midden-
punt.
Ik denk ook dat het een gezellig jaar
word met opa, oma familie en
vrienden.
Ik hoop ook dat er meer respect is
voor elkaar, zodat er minder geweld
is in de wereld.
Dus daarom wens ik iedereen een
muzikaal, liefdevol, respectvol en
gezond 2008!

groetjes Mariëlle Bovée

Kerstmis:

Kerstmis : Gods liefde temidden
van mensen.
Niet te geloven.
Toch waar.
Het bewijs : vrede.
Onze diepste wens.
Ook onze diepste werkelijkheid ?
En als we nu eens van dit woord
een werk-woord zouden maken ?
Dan komt er zeker in 2008 meer
vrede op aarde.

Huub Wagemans, o.s.c.
kruisherenklooster - Sint Agatha.

vrede
mier paix peace fride salaam
sjalom paz Barış pokój pax

Paco 평화 fred mir rauha

Ons dorp koesteren

Het zal als vanzelfsprekend klinken
dat ik alle mensen  in St. Agatha
een heel gezellige Carnaval toe-
wens. Ik hoop dat met behulp van
de Carnaval gevoeld mag worden
hoe zeer we elkaar nodig hebben
om er samen iets moois van te ma-
ken. Eenheid in ons dorp is van
groot belang! Het jaar 2008 zal een
belangrijk jaar worden voor St.
Agatha. Denk maar  aan de besluit-
vorming over een nieuw multifunc-
tioneel gebouw. Zal het Parochie-
huis voldoende mogelijkheden kun-
nen bieden aan alle verenigingen of
moet er een nieuw gebouw komen?
Tevens verwachten we dat het plan
Kepser zal worden gestart en kun-
nen er dit jaar al enkele woningen
gereed zijn?  Laten we ons dorp
koesteren, het verenigingsleven in
stand houden en er samen iets van
maken.
Ik wens iedereen veel voorspoed en
bovenal een goede gezondheid.
Bart Prinsen
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Allereerst wenst de Dorpsraad u
allemaal een heel voorspoedig
2008. Zo ook voor ons dorp.

De afgelopen maand heeft ook de
Dorpsraad genoten van de feestda-
gen en elkaar even wat minder fre-
quent gezien en gehoord. Wel zijn
de verenigingen, visiegroep en
Dorpsraad door ICS, het bureau dat
het haalbaarheidsonderzoek ver-
zorgd t.a.v. de accommodaties in St.
Agatha, ingelicht over het rapport
tot nu toe. Ondanks het feit dat hier-
in naar voren is gekomen dat de
verenigingen bereid zijn met elkaar
op enige wijze samen te werken, al
dan niet in één zelfde gebouw, zijn
er nog wel vragen onbeantwoord. In
januari, als het rapport door ICS en
de Dorpsraad aangeboden gaat wor-
den aan de gemeente, zal dan ook
zeker het verzoek gedaan worden
om ICS de financiële consequenties
te laten doorlichten; Welke optie is
voor St. Agatha de goedkoopste ?
Het opknappen van de bestaande
gebouwen, bestaande gebouwen
verkopen en volledige nieuwbouw,
of een mix van beide. Daarnaast
moet de vraag gesteld worden wat
voor iedereen het meest wenselijk
is. Belangrijk aspect is hoe Stichting
St. Aegten in de toekomst de ex-
ploitatie van het parochiehuis ziet.
Hierover wordt ook in januari een
uitspraak verwacht.

Hallo Ulewappers en
Ulewapperinekes

Het is weer bijna zover 26 januari
“de nacht van ….” .
Dit jaar  wordt dit voor de 3de keer
georganiseerd
De afgelopen 2 jaren zijn een groot
succes geweest en wij hebben we-
derom ons stinkende best gedaan
om ook dit jaar weer voor een mooi
gevarieerd programma te zorgen.
Het enige wat u nu moet doen, is
komen en feest vieren. Dat is geen
probleem in St Agatha want we
staan erom bekent dat we een feest-
je kunnen bouwen.

Dit jaar hebben we 2 hoofdartiesten
Sam Janssen (Heijense Jan smit) en
Kevin Kenso
(de beste Belgische Andre Hazes
imitator) Er is een blok met Talent
uit onze regio. En er spelen 3 hofka-
pellen “Onze eigen Durdouwers, De
Everlanders uit Middelaar en
De Borrelnootjes uit Oeffelt.
En natuurlijk dansen onze dansma-
rietjes Crazy Girls voor u hun
showdans dus…. wij hopen jullie
allemaal te zien op  26 januari a.s.
in de feesttent op het terrein van
voetbalclub VCA en Quick UP
Het programma begint stipt om
21.30 uur en de zaal is open om
20.30uur.
Kijk voor meer informatie over ‘de
nacht van’  op www.deachtvan.eu

Zwerversbal
Carnavalszaterdag 2 februari 2008
Zwerversbal in Café de S-bocht.
Kom verkleed als zwerver en be-
leef het zwerversbal met optredens
van special guests en uiteraard
goeie muziek. Kom op tijd, om
20.30 uur, en beleef de eerste the-
maparty van 2008!
Namens het zwerversbal comité:

P. Caspers, P. Thoonen, D. Prinsen,
M. van Paassen en F. Burgers.

Van de Dorpsraad

Waar en wanneer haalt u de
kaarten voor de pronkzittingen

van 17, 18 en 19 januari

Voor u als 65 plusser
U kunt uw entreekaart (€2,50 per
stuk) ophalen in café de S-Bocht bij
Jan van Es op:
Donderdag 10 januari van 14.00 tot
17.00 uur (Kaartmiddag)

Alle andere Ule:

U kunt uw entreekaart (€7,50 per
stuk) ophalen in het parochiehuis
op:

Zaterdag 12 januari van 11.00 tot
12.00 uur.

Zaterdagavond 15 december trad
een groep van 28 leerlingen van de
Lindekring op in Cuijk als Charles
Dickenskoor . Op vier locaties wer-
den er kerstliederen ten gehore ge-
bracht om de Nightlightshopping in
het centrum op te luisteren. De rui-
me belangstelling van het publiek
gaf aan dat de optredens een succes
waren. De kinderen en hun begelei-
ders spraken van een  topavond.

Nieuwe opzet
Carnavalsmaandag

De Ulewappers bieden op de
maandagmiddag een totaal nieuw
programma in de tent. Opzet is om
voor zowel jong als oud, en daar-
tussenin natuurlijk, een interessant
programma te bieden. Om 12.30
gaat de tent open en om 13.00
vangt de receptie van de jeugd-
prins en prinses en van het jeugd-
boerenbruidspaar aan. Vorst Peter
laat zich natuurlijk ook horen en
kondigt het optreden van de dans-
garde aan, daarbij geholpen door
jeugdvorst Tom. Rond de klok van
half drie gaan de spellen- en eet-
kramen open en doet Smartlappen-
koor Leedvermaak zijn best u te
vermaken. Om 16.00  treed Cheri-
lyn (wanne be a popstar) op, om
17.30 gevolgd door ’n showdans
van onze dansgarde.
Kortom een afwisselend en verma-
kelijk feestprogramma!

www.deachtvan.eu

