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Sinterklaas en zijn trouwe pieten
hebben het erg druk, maar ze heb-
ben laten weten op 5 december ze-
ker een bezoek te brengen aan Sint
Agatha. Om 9.30 uur vertrekken de
kinderen vanuit de Lindekring naar
de Maas. Rond 10.00 uur zal het
prachtige bootje de “Zeldenrust”
sinterklaas en pieten aan wal bren-
gen. Iedereen is van harte welkom

aan de Maas.
Daarna gaan
we in optocht
weer naar de
Lindekring, .
waar het sin-
terklaasfeest
gevierd zal
worden in de
aula.  De pie-
ten zorgen

voor pepernoten en leden van de
fanfare zorgen voor muzieknoten.
Kinderen die de school nog niet be-
zoeken, mogen mee vieren op de
Lindekring. Rond 12.00 uur nemen
we afscheid van Sint en pieten. Vol
verwachting klopt ons hart…

Intocht Sinterklaas
op Lindekring

Het volk heeft gekozen en daarmee
de beste Prins voor het Ulewappers
Carnaval 2019 op de bühne ge-
haald! Prins Hans d’n Derde en zijn
Prinses Griëtte zullen er alles aan
doen om Sint Agatha een prachtige
en onvergetelijke Vastenavond te
bezorgen. Zijn lijfspreuk luidt:
“Met een Noorderling aan het roer,
Carnaval vieren we dit jaar met een
Boer”!!

Ook bij Jeugd en Jongerenwerk ‘t
Staagje zijn ze klaar om de jongeren
van ons dorp te mobiliseren voor ‘n
groots Carnaval. Onder aanvoering
van Jeugdprinses Silvy en haar Hof-
dame Anne én met hun lijfspreuk
“Met deze girls voorop wordt deze
carnaval weer helemaal top”, barst
het jeugdcarnaval los op zaterdag 2
maart in de Agaat samen met het
Jeugdboerenpaar van de Lindekring.

Voorgangers karnaval
voor groot en klein

Het kampioenschaptoernooi  werd
alweer voor de 23e keer gehouden.
Uit de voorronde van 20 deelne-
mers kwamen 4 poule winnaars
voort, die de onderlinge strijd aan-
gingen om zich een jaar lang bil-
jartkampioen van sint Agatha  te
mogen noemen. Na een spannende
strijd, waarin vooral Gerrit Graat
deze middag in vorm was, lag de
volgende uitslag op het groene
laken;              .
1e Gerrit Graat met 6 punten
2e Egbert Wijnen met 4 punten
3e Hans van Luijk met 2 punten
4e Egbert  Moors  met 0    punten

Gerrit Graat biljartkam-
pioen van Sint Agatha

In de uiterwaarden aan de Veer-
weg bij de Maas wordt druk ge-
werkt aan het knotten van de wil-
gen en het schonen van het gebied
daaromheen. Voorheen werd dat
gedaan door plaatselijke vereni-
gingen, maar ter bescherming van
de bomen worden deze werkzaam-
heden nu  voortaan met kennis van
zaken uitgevoerd door de Vereni-
ging Nederlands Cultuurland-
schap. Hun doelstelling: Het gehe-
le Nederlandse agrarische cultuur-
landschap op planmatige wijze
herstellen, inrichten en duurzaam
onderhouden. Met Dhr. Lars van
Peij, Landschapshersteller bij deze
vereniging, kom ik  in een volgen-
de Dorpskrant terug over wat dit
voor ons dorp betekent.

Wilgen knotten

Heerlijke oliebollen en
appelbeignets!

In december zal bij iedereen in ons
dorp weer de bestellijst voor olie-
bollen en appelbeignets bezorgd
worden. Op maandag 31 december
kan de bestelling opgehaald worden
bij de Agaat. We  hopen velen van u
weer te begroeten om samen het jaar
gezellig af te sluiten. Uiteraard weer
onder het genot van koffie, choco-
mel en glühwein. Graag tot dan.
Groeten, de oliebollencommissie:
Anja, Jacolien, Leny en Wilma
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Inloop- en ontmoetingsoch-
tenden in de Agaat

Vindt u het ook gezellig om samen
met andere dorpsbewoners een
kaartje te leggen, te rummikuppen,
te breien of te haken of nog iets an-
ders? Dat kan in onze multifunctio-
nele accommodatie DE AGAAT.
Dat kan op diverse woensdagoch-
tenden : op 28 november, 5 en 19
december in 2018.
In 2019 : 9 en 23 januari; 6 en 20
februari; 6 en 20 maart; 3 en 17
april; 1 en 15 en 29 mei; 12 en 26
juni. Tijden zijn van half tien tot
half twaalf.
Iedereen is welkom, vrouw, man,
jong, oud. Samen bepaalt u wat u
wilt doen. Wilt u niets doen maar
vindt u het gezellig om wat te praten
met een kopje koffie of thee erbij,
dat kan ook.
Dus… gewoon komen!! En….neem
ook nog je buurman of buurvrouw
mee!!!

Van de Dorpsraad

De opstapsteen is weer
terug, toch ’ns kijken!

Vervolg Ellan Kooijmans
jarig bestaan van de vereniging.
Wanneer zij verder in 2008 nog
verantwoordelijk is voor de op-
richting van de Kangaroe klup en
vanaf 2012 de paas- en kerstacties
coördineert, mag je toch spreken
van ’n passie voor “haar club”.

Om wat voor reden dan ook is de
opstapsteen bij het kunstwerk,
naar ontwerp van Kruisheer Ed-
gard Claes,
aan de Maas
‘n tijdje ver-
legd geweest
waardoor een
belangrijk ele-
ment van het
k u n s t w e r k
weg viel.
Door op de
steen te stap-
pen kun je
namelijk   door de opening, in de
vorm van de kerk in  Middelaar,
precies het kerkje zien staan. Mar-
tien Coenen is de man die ons ‘het
zicht op’ weer terug gegeven
heeft. Dank!

jaren was  de omgeving hiervan da-
nig aan het verwilderen. Met name
het eilandje waar ooit ‘n mooie
boom op stond was, door het steeds
kortwieken van deze boom, verwor-
den tot ‘n ruig vormeloos struikge-
was. Daar moest wat aan gedaan

worden en nu, nu het water er uit-
zonderlijk laag staat was daar de
gelegenheid toe. Eerst werd de
struik met huid en haar uit de grond
getrokken en afgevoerd, waarna het
eiland werd afgegraven en de grond
hiervan keurig over de schuine vij-
veroever verspreid. Het is, wanneer
het water en de omgeving tot rust
gekomen en begroeid zijn, weer ’n
heerlijke plek om te verpozen.

Het is inmiddels een
mooie traditie gewor-
den, het Kerstconcert in
een volle Agaat.
Ook dit jaar weer nodi-
gen wij u uit om onder
het motto “er zijn …..
voor elkaar”, te komen
genieten van optredens
van : Fanfare H Agatha,
Creation, Jenaplan-
school Lindekring,
Maasklanken, KBO,

Lotte, Quick Up en Malle Muze. Een zeer gevarieerd programma en natuur-
lijk wordt u, naast alle optredens, ook nu weer verwend met koffie mit krin-
temik, chocolademelk en Glühwein! Wij zijn er.... met elkaar op ‘t Kerst-
concert 2018, 14 december 19.00 uur in de Agaat.

Op woensdagavond 7 november is
Ellan Kooijmans onderscheiden met
de vrijwilligerspenning van de  Ge-
meente Cuijk. Zij kreeg deze uitge-
reikt na afloop van de jaarvergade-
ring van korfbalvereniging Quick-
Up, uit handen van wethouder
Maarten Jilisen.

In de ruim 40
jaar dat Ellan
al lid is van
Q u i c k - U p
heeft zij daar-
bij bepaald
niet stilgeze-
ten.

Van 1991 tot ‘97 heeft zij verschil-
lende teams gecoacht. In 1999 was
zij medeoprichtster van het mid-
weekteam  en vanaf 2004 organi-
seerde zij de bloemenactie om mede
daarmee de vereniging financieel in
stand te houden. Verder was zij in
2007 penningmeester en daarnaast
ook nog voorzitter van de korfbal-
vereniging. Voorts was zij actief bij
de viering van het 50-, 55- èn 60-

Vrijwilligerspenning voor
Ellan Kooijmans

Op ‘n vroege maandagmorgen
werden de bewoners van de Kui-
len opgeschrikt door het geronk
van zware gravers en vrachtwa-
gens rond de vijver. De laatste

Vijver in de Kuilen
opgeschoond

Peuterspeelzaal Klein Geluk bestaat
inmiddels bijna een jaar in Sint
Agatha. We zijn bijzonder blij met
het feit dat er steeds meer kindjes
uit het dorp ons weten te vinden.
Twee keer per week spelen zij met
elkaar in onze sfeervolle ruimte of
genieten ze van de mooie omge-
ving buiten. U ziet ons vast weleens
voorbij komen in de bolderkar.
Hartelijke groet,  Ellen Emonds

Blij met Klein Geluk
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