
Jaargang 11, nummer 10 november 2004

Het zat er al een tijdje aan te ko-
men. Afgekickt van zijn bestaan
als vorst en de eerste keuze in dit
jubileumjaar van de Ulewappers,
onze nieuwe Prins, Marco den
Twedde. Samen met prinses Carla
een mooi koppel, dat de laatste
tijd vooral veel energie gestoken
heeft in het bouwen van een
prachtig huis aan de Gildeweg in
St. Agatha.

Marco is voor iedereen bekend, via
talloze clubs en verenigingen, maar
vooral door zijn vrolijke verschij-
ning op alle plekken en alle momen-
ten, waarop ons dorp iets te vieren
of te feesten heeft.
Voor de dorpelingen was het dus
geen verrassing. Hij was niet alleen
een goede vorst, hij zal zeker ook
een fantastische Prins zijn.
Wij wensen hem en zijn Prinses
veel genoegen met alle Carnalvals-
activiteiten die op het drukke pro-
gramma van de Ulewappers staan.
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Bezorging Roy van de Broek

Pronkzittingkaarten
voor ouderen

Regels voor het uitdelen van
vrijkaarten voor 65 jarigen en
ouder t.b.v. Pronkzitting van
donderdag 20 januari.
1. De ontvang(st)er is 65 jaar of
ouder.
2. De ontvang(st)er mag 1 kaartje
kopen voor  de partner.
3. De ontvang(st)er is of was
woonachtig in St. Agatha.
4. De uitdeler moet lid zijn van de
vereniging
5. De uitdeler moet accoord zijn
bij het dagelijks bestuur
6. Het uitdelen vind plaats op
dinsdagmiddag 11 januari in
Café “de S-Bocht”.
Deze dinsdag is de laatste
dinsdag vóór de ledenvergade-
ring waarin de pronkzitting-
kaarten worden verkocht aan de
leden.

Van de Dorpsraad
Op 4 november is de Dorpsraad
weer bij elkaar geweest. We konden
het nieuwe lid Noud Verdijk ver-
welkomen en hem veel succes toe-
wensen in de DR. Theo Visser had
al eerder laten weten te willen stop-
pen en dit was dan ook echt zijn
laatste vergadering. Na 18 jaar als
penningmeester hebben wij Theo
lovend toegesproken en hem be-
dankt voor z’n inzet gedurende al
die jaren. Tiny Jilissen zal de taak
van penningmeester overnemen.
Wel zal Theo actief blijven in de
visiegroep St. Agatha.
Stefan Odendaal had de Dorpsraad
gevraagd om tijdens een Dorpsraad-
vergadering zijn visie weer te mo-
gen geven omtrent het gebeuren
rond het ‘woningbouwplan Kepser’
De Dorpsraad heeft goed naar hem
geluisterd maar in deze geen stelling
genomen. Van de voorzitter van
V.C.A., W. Thijssen hebben wij
verbouwingsrapport voor hun club-
huis ontvangen, met het verzoek
hierover een positief advies aan het
Platform Wijk en Dorpsraden af te
geven. Indien dit plan door het Plat-
form wordt goedgekeurd, kan de
voetbalvereniging in aanmerking
komen voor een eenmalige subsidie
uit de pot ‘sociale vernieuwing’.
Hieruit worden projecten gesteund
waarbij sprake is van een grote mate
van zelfwerkzaamheid. De brief met
het verbouwingsrapport is inmiddels
met een positief advies van de
Dorpsraad verzonden naar de ge-
meente.
Het knotten van de wilgen zal dit
jaar verzorgd worden door
’Motorclub de S-Bocht’.Een en an-
der zal nog kortgesloten worden met
het bestuur van deze vereniging.
Volgende vergadering van de
Dorpsraad op 14 december.

Nieuwjaarswensen

Het einde van het jaar na-
dert al weer. We staan
even stil, we kijken terug,
we kijken vooruit. Soms
komen er dan waardevolle
gedachten naar boven, die
we niet voor onszelf willen
houden. Dat kan ieder ge-
beuren. Wij, van de Dorps-
krant, willen u uitnodigen
om via de email deze ge-
dachten op te sturen, zodat
we dadelijk in de laatste
krant van dit jaar, van ei-
gen bodem, iets kunnen
laten horen. Daarom email
gerust naar  ……….
theodorus.visser@planet.nl
en uw boodschap zal wor-
den opgenomen in de
krant.

mailto:cranen@vizier.nl
mailto:visser@planet.nl
mailto:visser@planet.nl


DE DORPSKRANTPagina 2

U weet het misschien nog
niet allemaal, beste lezers,
maar De Sint kwam dit jaar
uit de lucht vallen. In een
heus zweefvliegtuig. Hij
landde netjes bij de school
in ons dorp. Het was preci-
siewerk. Hij had ook geen
mijter op, maar een rode
vliegerpet met kruisje.
Waarom niet op het paard,
vroeg de redactie van deze
krant aan de goedheilig
man.

“Nou”, zo antwoordde de Sint,
“Het is dit jaar extra druk en,
eerlijk gezegd, ik red het niet
meer op het paard. Daarbij zijn
er overal van die omleidingen
en wegopbrekingen, dat schijnt
hier een liefhebberij te zijn in
Nederland. Maar dat betekent
wel extra kilometers. Door de
lucht heb je daar helmaal geen
last van. En St. Agatha is mooi
vanuit de lucht. Ik heb wat
foto’s gemaakt van het dorp
vanaf een kilometer hoogte; ik
zal er eentje geven dan kunt u
die (volgende keer) afdrukken
in uw krant.”
Dank u wel, beste Sint. Een
vraagje: hoe zijn de mensen
hier in dit mooie dorpje? Ver-
dienen ze cadeautjes? Zijn ze
lief geweest het afgelopen
jaar?”De Sint streek nadenkend
over zijn lange grijze baard en
keek toen onderzoekend naar
de nagels van zijn rechterhand.
“Mmmm, het is koud dit jaar,

Biljartkampioen
St. Agatha:

Tijdens de maanden september /
oktober is er in de s-bocht wederom
gestreden om het biljart kampioen-
schap van St. Agatha. Op de finale
dag van 23 oktober waren er nog 7
spelers over en na een spannende
strijd bleek Lam Daanen de sterkste
te zijn. De andere finalisten zijn op
de volgende plaatsten geëindigd:
1. Lam Daanen
2. Harrie van Elst
3. Richard van Elst
4. Gerrit Graat
5. Gerry Coenen
6.  Joop Elders
7.  Roy van de Broek

25 jaar biljartclub
de S-Bocht:
Dit jaar bestaat de B.V. de S-Bocht
alweer 25 jaar. Om dit te vieren zijn
we met de hele club een weekend
naar Maastricht geweest, waar we
naast een aantal sportieve activitei-
ten ook de bloemetjes hebben buiten
gezet.
Toen Egbert 25 jaar geleden besloot
om een biljart in het café te plaatsen
waren wij er als de kippen bij om
ook een heuse biljartvereniging op
dit biljart te laten spelen. Nu na 25
jaar is dit bijna niet meer weg te
denken in de S-Bocht. En dat het er
altijd gezellig is, blijkt uit het feit
dat de volgende leden hierbij ook al
25 jaar lid zijn:
Joop Elders, Egbert Wijnen, Piet
Wijnen, Gerrit Graat en Tonny
Kuypers.

Hobbymarkt in het
Parochiehuis

Op zondag 12 december tussen
11.00 en 15.00 uur kunt u kennis-
maken met de hobby’s van uw
dorpsgenoten. In 9 stands zullen
evenzoveel verzamelingen / hobby’s
getoond worden. Ga eens kijken.
Wellicht is er wat van uw gading bij
of doet u leuke ideeën op voor uw
eigen vrijetijdsbesteding. Aan de
koffie e.d. is gedacht. Gezellig!!

Spectaculaire aankomst St. Nicolaas

althans voor de tijd van het
jaar, zal ik maar zeggen…”

Mag ik u nog een vraagje stel-
len, Sinterklaas?
De Sint: “Natuurlijk, dat doen
journalisten toch altijd.”
“Beste Sinterklaas, weet u alle
straten in ons dorpje wel te
vinden? Het is hier vaak zo
donker en zo mistig en ik zou
niet willen, dat u een straat
vergeet; bijvoorbeeld De Kui-
len. Dat is maar een kleine
straat en je bent er voorbij
voordat je het in de gaten
hebt.”
“Lieve man, deze Sint komt
per vliegtuig, hij heeft een
computer aan boord, alles van
dit dorp zit in een adressen-
bestand, plus ik heb onlangs
ook nog een navigator gekre-
gen, een GPS; dus waar heb-
ben we het dan over?!”
‘Van wie heeft u een navigator
gekregen, Sinterklaas?”
“Van Sinterklaas, natuurlijk,
van wie anders.”
‘Maar, eh, u bent toch
zelf..eh..???”
De Sint: “goed gezien, jonge-
man, de Sint heeft zichzelf
een cadeau gegeven. Ik had
het keurig ingepakt en er een
gedichtje bij gedaan. Ik was
echt blij verrast toen ik het
openmaakte, want ik was het
al weer vergeten…”
‘Lieve Sint, vergeet u dan niet
die ene straat, in ons dorp?’
“Welke straat, welk dorp?”


