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Dit zijn zij dan, het jeugdprinsen-
paar, bescheiden in dagelijkse out-
fit. “Het was tot op het laatst ‘n ver-
rassing dat wij deze voorname func-
tie zouden gaan vervullen. Iedereen
reageerde erg leuk op onze benoe-
ming. Met  de officiële medailles
om waren wij op de drukke Prinsen-
receptie, hartstikke leuk, om daarna
thuis te genieten van ons lievelings-
gerecht”. Voor Siem was dat Pizza
en voor Anne rijst met witte bonen
in tomatensaus en gehaktballetjes.

“Wij kijken er naar uit om vanaf de
carnavalswagen snoep te mogen
gooien en beloven alle kinderen
heel leuke carnavalsdagen” Alaaf !!
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Bezorging Roy van den Broek

Er werd in 6 poules gespeeld waar-
van de winnaars uiteindelijk in een
onderling duel de onderstaande uit-
slag bepaalden:
1e Plaats Noud v Elst
2e Plaats Harrie Cuppen
3e Plaats Patrick Broekmans
4e Plaats Tom Elders
5e Plaats Gerrit Graat
6e Plaats Wil v Paassen

Prins Egbert dun Twedde van de Ulewappers

Wanneer de herfst aanvangt,
begint het bij menig biljarter te
kriebelen. Het is dan weer zover,
er gaat strijd geleverd worden
om de titel “biljart kampioen
van St. Agatha”
In het organiserende café ‘De S-
Bocht’ streden , dit jaar alweer
voor de zevende keer, 29 deelne-
mers om de fel begeerde trofee.

Nieuwe situatie aansluiting
Odiliadijk op Hapsebaan

Helaas is er geen duidelijker teke-
ning beschikbaar, maar hierboven
kunt u met enige fantasie toch zien
hoe de aansluiting van de Odiliadijk
via de Maasboulevard naar de Heer-
straat / Hapsebaan gerealiseerd
wordt. Het hele project hoopt men
rond eind februari geklaard te heb-
ben. Geprobeerd wordt voor de fiet-
sers al eerder een oversteek op de
‘kruising’ mogelijk te maken. Het
komt goed, maar nog even geduld.

Jeugdprins Siem en
zijn Prinses Anne

Kampioenschap van St. Agatha

Hij behoeft nauwelijks introduc-
tie,    is van alle markten thuis,
handig, goedlachs, Altied vur
iedereen paraat, kent iedereen en
wie kent hém niet?
Prins Egbert dun Twedde is de
grote voorganger van de Ulewap-
pers in het carnavalsseizoen 2009
en vol vertrouwen om er samen
met u een prachtige carnaval van
te maken.
Gezien de drukke Prinsenreceptie
komt dat helemaal goed en zal
zijne hoogheid kunnen rekenen op
steun van vele onvermoeibare en
goedgemutste feestvierders.
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Vind jij het leuk om lekker warm en duidelijk als Ulewapper herkenbaar gekleed
aan de Kroegentocht deel te nemen?  Wij hebben dit jaar een nieuwe 12 kroegetocht
trui gemaakt. De inschrijflijst hangt bij de Kél. Teken snel in zodat wij ook jouw
trui der truien kunnen bestellen!

De Kangoeroe klup

Onlangs behaalden Quick-Up en
VCA de landelijke pers met een
leuk artikel over de Kangoeroe
Klup. Dit artikel is in oktober
2008 gepubliceerd door de KNKV
(Koninklijk Nederlands Korfbal-
verbond) en willen wij uiteraard
de dorpskrant en haar lezers niet
onthouden.

Unieke samenwerking:
Quick-Up en VCA starten Kan-
goeroe Klup!

De Kangoeroe Klup is op 24 sep-
tember jongstleden van start gegaan.
Na overleg met VCA die dit direct
een goed en sportief initiatief vond,
sloten ook de kleinste voetballertjes
zich aan bij de Kangoeroe Klup.
Onder leiding van Monique, Jeanet-
te, Kyra en Dirk-Bart was de eerste
training een succes. Al regende het

een uur lang, de kinderen vonden
de training geweldig.

De eerste training waren er 7 kin-
deren aanwezig. Inmiddels hebben
we al 10 leden. Een super start

voor deze nieuwe Klup. De kinde-
ren maken kennis met allerlei leuke
en sportieve spellen en leren om te
gaan met de bal. De kinderen zijn
erg enthousiast. De leiding heeft er
veel zin in ze zitten boordevol idee-
ën om met deze jonge groep sportief
bezig te zijn. Zo hebben we als
Quick-Up en VCA voor de kleinste
jeugd een leuke Klup om te starten
met sporten.

Er wordt op dit moment één keer in
de 2 weken getraind, op dinsdag van

18.00 – 19.00 uur in de gymzaal
van de school in St.Agatha. Vanaf
maart 2009 wordt er weer buiten
getraind.
Ben jij tussen de 3 en 6 jaar en heb
je interesse? Neem gerust contact
op met Ellan Kooijmans (316437),
Anita Thijssen (314133) of Hans
Bloemen (318155).
Je bent meer dan welkom!

De 12 kroegetocht trui

Beste inwoners van St Agatha

Nu de 11de van de 11de is geweest
en we weten dat Egbert dun twedde
onze nieuwe prins is, wordt het tijd
om ook aan de pronkzitting te gaan
denken. Daarom zoeken we mensen
die het leuk vinden om mee te doen
aan dit ule festijn. Opgave graag
voor 1 januari maar liever nog deel-
nemen aan de artiesten vergadering
op 19 december bij de S-bocht. De
pronkzitting zal dit jaar in een
nieuw jasje worden gestoken, het is
een lekkere ruime jas in de vorm
van de carnavalstent bij het voetbal-
veld. Toegangsprijzen blijven het-
zelfde en de optredens zijn op vrij-
dag 6 en zaterdag 7 febr. We hopen
dat heel Sint Agatha hierbij aanwe-
zig is om te zien wat ons mooie
dorp te bieden heeft. Alaaf!
De pronkzitting commissie: Rinus
van Tiel, Willy Thijssen, René
Graat.

Op veel scholen in Nederland kennen
ze het ‘schoolontbijt’. De Lindekring
heeft een ontbijt op school gehouden
in het kader van een project over voe-
ding . Een kinderhand is gauw gevuld
heet het maar voor kindermondjes
komt er meer kijken. Zie hier het
boodschappenlijstje: 5 kuipjes boter,
25 halve bruine broden in diverse

soorten, 5 pak Wasa crackers, 5 ontbijt-
koeken, 15 pakken halfvolle melk, 5
pak magere yoghurt, 10 pak sinaasap-
pelsap, 10 komkommers 5 pakjes
muesli, 5 potjes jam, 5 potjes pinda-
kaas, 5 doosjes hagelslag, 45 plakjes
kipfilet, 45 plakjes schouderham en 100
plakjes kaas.  Als toetje kreeg elk kind
een appeltje of mandarijn.

Geslaagd ontbijt met 108 kinderen


