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steunt wordt door zijn
Prinses Wieke.

Bart en Wieke zijn ruim
17 jaar geleden na om-
zwervingen via Ede en
Nunspeet met hun vijf
kinderen neergestreken in
de Kuilen in St. Agatha.
In tegenstelling tot wat
de straatnaam zou doen
vermoeden zit Bart ei-
genlijk nooit in ‘n dal. De
reden toen om te verhui-
zen was gelegen in zijn
werk bij Intervet in Box-
meer, waar Bart in com-
merciële functies de hal-
ve wereld rondgereisd
heeft. Nu is hij er actief
in de medezeggenschaps-
raad.
Bart is ook een echt vere-
nigingsman. Zo is hij lid
van de Ulewappers waar-
bij  hij  ook jarenlang
D’n Urste Boer bij de
Boerenbruiloft is ge-
weest, lid van het Gilde
en voorzitter van Fanfare

H. Agatha in ons dorp.

Het moge duidelijk zijn dat Bart
een man is met bestuurservaring,
een leider. Hij zal dan ook zeker
zijn onderdanen voor gaan in een
geweldig bruisend en feestelijk
carnavalsseizoen.

Zijn Prinsenreceptie op zondag  25
november in Café Lombok was al
een zeer druk bezocht en gezellig
feest. De toon is gezet!

Prins en  prinsheerlijk

Pronkzittingen
Ze komen er weer aan, de pronkzit-
tingen. Elk jaar is dit weer een
prachtig vermaak waarop plaatselij-
ke artiesten drie avonden het podi-
um bezetten om even zo vaak een
zaal vol publiek te boeien.

Doe jij ook mee?!?
Opgave voor deelname aan de
pronkzittingen kan tot kerstmis bij
de pronkzitting commissie, onder
andere bij René Graat 06-19056786
of op pronkzitting@renegraat.nl

Komt u ook kijken?!?
Kaartverkoop is op zaterdag 12 ja-
nuari om 11:00 in het parochiehuis.

Zaterdag 17 november  bruiste
het in St. Agatha, het was Prin-
senbal! Na al het gevunder en ge-
speur zou op deze avond dan ein-
delijk de 47ste prins van de Ule-
wappers bekend worden.

In een gezellig gevuld Parochiehuis
steeg de spanning naar mate de klok
dichter bij het uur 11.11 kwam. Zo’-
n onthulling gaat altijd met ’n hoop
gedoe gepaard en met veel aanwij-
zingen die richting prins moeten
wijzen. De aanwijzingen waren de-
ze avond net zo mistig als de zin die
in de vorige Dorpskrant tot vunde-
ren aanzette. Maar, uiteindelijk
stond hij daar dan, Bart Prinsen, die
het komende jaar als Prins Bart Den
Urste door het leven zal gaan en die
in deze zwaarwichtige taak onder-
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Bezorging Roy van den Broek

Prins Bart d’n Urste
Op 5 mei 2004  ging er een schok
door ons dorp, André van Rossum
was op zijn camping aangevallen
door een inbreker en daarbij ge-
dood. Verslagenheid trof het gezin
van Rossum, verslagenheid trof de
inwoners van St. Agatha die hun
medeleven aan de familie en hun
onbegrip over de zinloze daad be-
toonden in een indrukwekkende
stille tocht.
De politie heeft jaren met inzet van
alle middelen gezocht naar de dader
van het misdrijf, maar leek te moe-
ten constateren dat het onderzoek
vastgelopen was.

Onenigheid in een relatie heeft er
uiteindelijk dan toch toe geleid dat
de dader van het misdrijf “een ge-
zicht” gekregen heeft. Een 35 jarige
man uit Oss is opgepakt en heeft
inmiddels zijn daad bekend.

De dood van André zal onvermin-
derd voor velen een drama blijven
maar hopelijk zal het oppakken van
de dader hen helpen bij het oplossen
van vragen en de verwerking van
hun gevoelens.

Toch nog opgelost
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Zoals u heeft kunnen lezen in de
vorige Dorpskrant, lopen er ver-
schillende projecten in ons dorp.
Natuurlijk is daar het plan Kepser.
In januari staat de bijeenkomst ge-
pland waar de definitieve tekenin-
gen aan ons voorgelegd zullen wor-
den.
Op 10 december a.s. zal het bureau
ICS hun bevindingen t.a.v. een mul-
tifunctionele ruimte, dan wel het
opknappen van bestaande ruimtes
voorleggen aan de betrokken vere-
nigingen, de visiegroep St. Agatha,
de Gemeente en De Dorpsraad.

Inmiddels is de speelplek achter ’t
Staagje officieel geopend in het bij-
zijn van de kinderen van de club, de
wethouders Ko Kroet en
Jos Janssen , de school en vele ou-
ders. Het geld hiervoor is voortge-
komen uit de gemeentelijke pot So-
ciaal Vernieuwingsfonds. In een
platformbijeenkomst van alle dorp-
en wijkraden van de gemeente
Cuijk wordt  beoordeeld welk plan
het meest voldoet aan de hiervoor
geformuleerde criteria.
Afgelopen week is de jaarlijkse
stemming gehouden. Dit jaar heeft
ons dorp geen gelden binnenge-
haald. Linden heeft met het plan een
speelterrein in hun dorp op te knap-
pen de eerste plaats behaald. Kat-
wijk de tweede plek om een mobile
Dorpshuis te kunnen realiseren.
St. Agatha heeft als project het op-
knappen van ‘de veerstraat aan de
Maas’ de 5e plaats behaald en daar-
door geen gelden mogen ontvangen.
Dit project zou een onderdeel zijn
van een groter project, de verlen-
ging van een fietspad langs de
Maas, aansluitend op de Maasbou-
levard.

Verder heeft De Dorpsraad een ver-
zoek binnen gekregen de huidige
busroutes in ons dorp onder de loep
te nemen. Vandaar onze vraag aan u
aan te geven of u veranderingen
wenselijk acht t.a.v. de busroutes in
ons dorp en zijn buitengebied. Aan-
bevelingen kunt u aan de Dorpsraad
doorgeven.

achter het Staagje een schitterende
en veilige speelruimte ontstaan waar
kinderen van De Club en leerlingen
van Jenaplanschool De Lindekring
gebruik van maken.

Op de avond van 23 november werd
deze gelegenheid officieel geopend.
Een grote groep kinderen met lam-
pionnen en veel ouders en belang-
stellenden trok door het dorp om na
terugkomst getuige te zijn van de
officiële opening van de speelkooi
door Wethouder Jos Janssen van o.a
jongerenbeleid. Ook gebiedswet-
houder Ko Kroet was aanwezig.

Vrijdagavond 23 novem-
ber was het ‘n drukte van
belang rond het Staag-
je.’De Club’ die daar ze-
telt houdt zich bezig met
allerlei activiteiten om de
jeugd van St. Agatha op
een positieve en veilige
manier te vermaken.
Speelavonden, carnaval,
speurtochten, disco en
natuurlijk het jaarlijkse kamp!
Zo’n 60 kinderen zijn nu lid van
deze club die een heel bijzondere
structuur heeft. De clubleiding van
nu waren de kinderen van toen en
over een aantal jaren zullen de
kinderen van nu de leiding vor-
men. De club houdt op deze ma-
nier zichzelf in stand, uniek!
Het veilig kunnen spelen was een
punt dat aandacht behoefde en zo
ontstond het idee een ‘speelkooi’
te bouwen. Met hulp van de ge-
meente, medewerking van buren,
Dorpsraad en veel zelfwerkzaam-
heid door mensen van de Club is

Wethouder Janssen  met assistenten bij het knippen van het lint

Van de Dorpsraad Opening
“Speelkooi”

De kampioenen biljarten van Sint Agatha

Het ging er weer stevig aan toe op
het 6e biljarttoernooi om het kam-
pioenschap van St. Agatha. De 33
deelnemers, geboren of woonach-
tig in St. Agatha, streden verdeeld
over zeven poules of hun leven er
van af hing. De poule winnaars,
kampioenen in hun gemiddelde,
moesten daarna tot slot van het
drie weken durende toernooi de

strijd tegen elkaar opnemen wat re-
sulteerde in de volgende einduitslag:
1. Geert van Kruisbergen
2. Henk van de Bosch
3. Richard van Elst
4. Egbert Wijnen
5. Petra Bulkens
6. Harrie Cuppen
7. Teun Timmers
Gerrit Graat overhandigde de prijzen.


