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Van de Dorpsraad
De afgelopen weken is er door velen van u gereageerd op de huis aan
huis uitgereikte enquête.
De meeste zijn door deze ingevuld
en ook weer geretourneerd. De respons is behoorlijk en we willen
iedereen daarvoor dan alvast hartelijk bedanken. Ook doet het ons
goed alvast voorzichtig te kunnen
constateren dat vele dorpsbewoners
bereid zijn op enige manier mee te
willen werken in de eventuele
MFA. De volledige uitslag zal worden gepresenteerd tijdens de bewonersavond die medio januari gehouden wordt.
Half november komt de visiegroep
weer bijeen om de resultaten die de
werkgroep / onderzoeksgroep tot
nu toe heeft gehaald.
In de rondgang door het dorp met de
enquêtes is gebleken dat nog niet
voor iedereen helemaal duidelijk is
hoe de verschillende groepen tot
stand zijn gekomen en meedenken
in het haalbaarheidsonderzoek naar
een MFA in ons dorp.
Een aantal jaren geleden zijn vanuit
de DOP (dorpsontwikkelingsplan)
verschillende wensen op tafel gekomen vanuit dorpsbewoners. De visiegroep is toen ontstaan; mensen
die mee wilden denken over de ontwikkeling van en in St. Agatha. Deze groep is nu betrokken bij het
haalbaarheidsonderzoek, functionerend als denktank voor de werkgroep. In de visiegroep zitten vertegenwoordigers van verschillende
groeperingen uit het dorp. Mensen
die met elkaar de belangen van alle
bewoners én de verenigingen bewaken. Zo worden bijv. de gebruikers
van het parochiehuis vertegenwoordigd door de beheerscommissie. Het
is niet zo dat alle verenigingen vertegenwoordigd zijn in de visiegroep.

oktober 2008
Tijdens het zogenaamde voorzittersoverleg wel. De eerste bijeenkomsten zijn met name de voorzitters van de huidige gebruikers van
de bestaande gebouwen uitgenodigd. (voormalige parochiehuis, ’t
Staagje, sportcomplex en de
school) In de toekomst is het de
bedoeling ook de andere verenigingen uit te nodigen.
Op de eerder genoemde bewonersavond wordt aan iedereen, bewoners en hun verenigingen, de plannen omtrent de MFA gepresenteerd met de bedoeling vooral
meningen te horen !

Jeugdprinsenpaar 2008 Koen en Demi

Daarna volgt op de nieuwe locatie
het afscheid van Jeugdprins Koen
en Jeugdprinses Demi en van Prins
Bart dun Urste met zijn Prinses
Wieke, begeleid door de oud Prinsen club.

Mochten er dingen onduidelijk
zijn, twijfel niet en vraag ons ! Wij
geven graag antwoord op uw vra-

Openingsbal op
nieuwe locatie
Vanaf de allereerste keer heeft het
openingsbal / prinsenbal van de
Ulewappers plaatsgevonden in het
Parochiehuis, daar werd de nieuwe
prins voorgesteld aan
zijn volk.
Wegens renovatie
werkzaamheden van
het Parochiehuis en
nieuw beleid over
deze locatie zijn de Ulewappers
uitgeweken naar Café De S-Bocht.
Het programma van het openingsbal luidt als volgt:
Om 19.00 uur is de openingsmis
met muzikale begeleiding van hofkapel De Durdouwers.
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

Prinsenpaar 2008 Bart en Wieke
Na deze ceremonie volgt de onthulling van de nieuwe Jeugdprins en
zijn Prinses en wordt u de nieuwe
vorst van de Ulewappers gepresenteerd.
Om exact (u weet het) 11.11 uur zal
de 48e Prins en eventueel Pinses
van het Ulerijk met veel tam tam,
rook en bombarie aan u voorgesteld
worden. Om vunderaars mogelijk
te geven zijn identiteit al eerder te
ontmaskeren, vind u elders in deze
krant aanwijzingen daartoe. Wij
heten u welkom op ons openingsbal
en wensen u een prachtige start van
het nieuwe carnavals seizoen!

Nieuw op internet!!
Kijk eens op WWW.sintaagte.nl
en u vindt daar o.a. wat de jongeren in St. Agatha zoal bezig
houdt. ‘n Leuk initiatief!
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Op kamp met Jongerenwerk ‘t Staagje

Vunderen voor Jong (en oud)
Het is weer zover, in zeer beperkte kring is bekent wie de
jeugdprins 2009 in Sint Agatha
zal zijn. Aan jullie is het om met
de onderstaande zin / aanwijzing
te uit te vinden wie dat zal zijn!!!
‘DE OPTOCHT BRENGT WEER
BINDING TUSSEN DE DORPEN’
Best wel moeilijk he, denk er maar
eens goed over na, misschien ontdek jij zijn naam wel!

Vunderen voor Oud (en jong)

Hallo dit jaar zijn we met jeugd- en jongerenwerk ’t Staagje op kamp geweest op het kampterrein Maasduinen/Dassenhol te Well.
Dit was het eerste jaar voor Anne en Roy als kampstaf. Vorig jaar zijn we
ingewerkt door de ervaren mannen. Dit jaar hebben wij alles goed op een
rijtje gezet. Daar is een mooi draaiboek uitgekomen (altijd in te zien). Zoals
ze zeggen een goed begin is het halve werk. Dat is ook gebleken. Alles liep
perfect op kamp, dankzij de gezellige en goed samenwerkende leiding. Het
is nog best mee gevallen met het weer. Als het toch regende dan werden er
spellen gedaan in de kantinetent. Ook dan werd er genoeg lol gemaakt en
gelachen. Het eten was ook weer lekker dankzij de kookstaf. De kinderen
hebben genoten en ook wij als leiding hebben weer een mooi kamp gehad.
Wij willen daar de kinderen voor bedanken. Wij, de leiding, hopen dat jullie
volgend jaar weer mee gaan, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Tot volgend jaar, Groetjes Kampstaf Anne en Roy.
Noot Redactie: door een overvloed aan kopij in de vorige krant is plaatsing van dit artikel 1
maand opgeschoven.

Programma Ulewappers
seizoen 2008 / 2009
15.11.08
23.11.08
06.02.09
07.02.09
14.02.09
21.02.09
22.02.09
23.02.09
24.02.09
07.03.09

Openingsbal
Prinsenreceptie
Pronkzitting feesttent
Pronkzitting feesttent
De nacht van…
feesttent
Sleuteloverdracht
Cuijk
Optocht Cuijk
De maandag feesttent
Regio optocht
straat en feesttent
Kotelettenfeest

De acht receptie bezoeken van de
Ulewappers bij andere verenigingen staan hierbij niet vermeld.

Peter vorstelijk bedankt!
Vorst Peter Kamps zal na zes
jaren van trouwe dienst zijn
vorstensteek neerleggen.
Peter blijft gelukkig nog actief
en zal de komende jaren de
pronkzittingen gaan presenteren. Het gepaste afscheid van
Peter moet
nog komen
maar
bij
deze willen
wij
hem
bedanken
voor jaren
i nt ensi eve
inzet voor
de Ulewappers.

De prinsencommissie heeft de
tellingen verricht en voor hen is
de nieuwe prins van de Ulen dus
geen onbekende meer.
Gewoontegetrouw wordt door
deze commissie met veel gulheid
een aanwijzing naar u gegeven
waarmee u zou kunnen achterhalen wie het komende seizoen het
Ulewappersrijk zal gaan bestieren. Ondanks deze aanwijzing is
het hen nog steeds gelukt ons, de
Redactie, op het prinsenbal te
verrassen.
Wellicht wordt voor u wel het
een en ander duidelijk met de
volgende aanwijzing:
“Zoals

het

klokje

thuis

Meewarig kijken zij u nog even
aan om dan te vertrekken.
Wij zullen de dames op de dijk
ook missen, maar weten dat wanneer zij terug komen het lente zal
worden. Een mooi vooruitzicht!

