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Er zijn vele jaren van
stilstand aan vooraf gegaan.
Vergadering op vergadering
werd hoop gegeven op een
voorspoedige sloop van het
Kepsercomplex ten gunste
v a n  e e n  f r a a i
nieuwbouwplan. Opnieuw
w erden  de  bes lu i t en
uitgesteld en de activiteiten
opgeschoven. Vele inwoners
van St. Agatha hadden de
hoop al opgegeven. En nu, nu
is het zo ver: het definitieve
einde van een tijdperk; het
begin van een nieuwe ‘wijk’
in ons dorp.

Met veel overmacht werden de
daken van het pand naar
beneden gehaa ld .  Wat
overbleef was stof en puin.
Ook het neerhalen van de
muren was een klein kunstje.
Wat destijds met grote
aandacht steen voor steen was
opgebouwd, werd nu in geen
tijd met de grond gelijk
gemaakt. Adriaan stond erbij
en keek ernaar. “Ja, ik ben
iedere dag even gaan kijken.
Per slot van rekening heb ik er
een groot deel van mijn leven
gewerkt. Mijn brood verdiend.
En dan doet het je toch wel wat
als je het in stof ziet opgaan.
Het is voorbij...”
En niet alleen Adriaan, maar
vele dorpelingen hebben een
verbinding gehad met dat
bedrijf van Kepser. Veertig
jaar geleden werd het complex
in St.Agatha gebouwd. Na de
overgang van de laatste
bedrijvigheden naar het
industrieterrein in Cuijk, stond
het pand leeg en kwam er
ruimte voor ‘n nieuwe wijk.
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Plannen voor een
nieuwe wijk

Wat gaat er nu gebouwd wor-
den op die lege plek? Met die
vraag hebben verschillende
personen zich de laatste tijd
bezig gehouden. Na goed over-
leg en met de wettelijke en fi-
nanciële kaders als basis is het
volgende plan op tafel geko-
men.
Met Olaf de Croon, de plan-
econoom van de gemeente
Cuijk, werd  op 1 september
gesproken en hij deelde de re-
dactie het volgende mee:
Er zijn eerste afspraken ge-
maakt door de drie betrokken
partijen: de gemeente, de pro-
jectontwikkelaar Hofmans en
een particulier betrokkene. De-
ze afspraken geven de gemeen-
te het vertrouwen voor een
goed vervolg. Het gehele pro-
ject zal plusminus 19 woningen
omvatten, die gefaseerd tot
2010 gebouwd gaan worden.
Het worden allemaal 2-onder
een kap-woningen. De ge-
meente Cuijk stelt in ieder ge-
val voor eind 2003 het stede-
bouwkundig plan vast. Hierna
zal de wettelijk vastgestelde
inspraakprocedure opgestart
worden.

Los daarvan worden deze
maand afspraken met Hofmans
gemaakt voor de bouw van een
blok van twee woningen aan de
Liesmortel. De bouw daarvan
zal starten in 2004. Voor de
rest van het project wordt er
gefaseerd gebouwd en zullen
elk jaar twee tot vier woningen
gebouwd worden tot 2010.

Van boven naar beneden wordt een
markant gebouw van St. Agatha tot
geschiedenis gemaakt.

EINDE VAN EEN TIJDPERK
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Op de openbare Dorpsraadverga-
dering van 13 maart, is het punt
‘visie op de toekomst van St. Aga-
tha nadrukkelijk besproken.Op
deze avond namen de gedelegeer-
den van de Gemeente ook met
graagte de handreiking uit ons
dorp aan om gezamenlijk deze
visie op te stellen en uit te gaan
voeren.

Onder auspiciën van de Dorpsraad
komt op 9 september  een veertien-
tal personen, die samen de groep
Visie op St. Agatha vormen en een
afspiegeling zijn van de bevolking
van ons dorp, bijeen. De bedoeling
is om dan met Wethouder Dick
Blokland de eerste opzet te maken
om tot deze visie te komen.

De volgende aandachtspunten ko-
men deze avond aan de orde:

 Sociaal klimaat: ontwikkelin-
gen in inwonersaantal, leef-
tijdsopbouw en verenigings-
leven

 Wonen: huidig woningbe-
stand, wensen en mogelijkhe-
den om te bouwen

 Voorzieningen: aanwezigheid
daarvan in de zorg, recreatie,
cultuur, sport en commercie

 Natuur en milieu: zijn er
plannen bij de div. overheden

 Werken: hoe staat het met de
werkgelegenheid in het dorp

 Verkeer en bereikbaarheid:
wat is het aanbod van open-
baar vervoer en wat valt op te
merken over de veiligheid

 Relatie burger en overheid:
hoe verloopt de communica-
tie met het Gemeentebestuur

De Dorpsraad heeft er alle vertou-
wen in dat deze gesprekspunten een
goede basis tot een constructief ge-
sprek met Dhr Blokland zullen zijn.

In de volgende Dorpskrant zullen
wij u uitgebreid verslag van deze
bijeenkomst doen.

Het cryptogram
“Als hij nog scherper is,
vliegen ze er in” was de
cryptische opgave in de krant
van juli. De oplossing ‘Spits’
kregen wij van; Marcel
Caspers, Susanne Jilisen,
Gaston Ledoux, Bets Daanen
en Blonde Gullit uit Balgoy. De
nieuwe opgave luidt:

Het gaat om het kussen!

De juiste oplossing is een
woord van vijf letters.

Uitnodiging aan ALLE
vrouwen in St. Agatha!
Vrijblijvend kennismaken met de
K.V.O. uit ons dorp……dat kan!!
Woensdag 17 september om 20.00
uur bent u van harte welkom in het
Parochiehuis, op onze eerste bijeen-
komst van het nieuwe seizoen. U
krijgt deze avond een overzicht te
horen van wat wij maandelijks orga-
niseren aan activiteiten. Tevens
komt een  gastspreker van de S.O.S.
Hulpdienst. De avond duurt tot
22..30 uur. Hoor er bij en houd 17
september vrij voor de K.V.O.

K.V.O. nieuws Van de Dorpsraad

Kampioenstournooi
in Café de ‘S-Bocht’

Café de S-Bocht gaat het toernooi
kampioen van st. Agatha organise-
ren voor biljarters en biljartsters

 We doen dit op de zelfde ma-
nier als voorheen, dus iedereen
speelt met zijn eigen gemiddel-
den.

 Iedereen wordt in een poule
ingedeeld van 4, 5 of 6 spelers.

 De speeldagen zijn de vrijdagen
en de zaterdagen in  september,
oktober en november.

Je mag deelnemen aan het toernooi
als je woont in St. Agatha of er ge-
boren bent.
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00
p.p.  te voldoen voor  aanvang van
de eerste partij.
Je kunt inschrijven t/m 16 septem-
ber bij:
Café de "S BOCHT"  Liesmortel 4
tel. 312367
of Gerrit Graat Liesmortel 5a tel.
316938

We hebben een mooie zomer achter
ons. Heet, misschien wel té heet voor
sommigen. Maar hoe was dat voor de
druiven van De Daalgaard? Hoe zal de
oogst zijn dit jaar? De verwachtingen
zijn, dat het een goed wijnjaar is, juist
door de hoge temperaturen. Het
suikergehalte is daardoor hoger en dat
zal de kwaliteit gunstig beinvloeden.
Zo wordt ons verteld door de
eigenaren van De Daalgaard. En ze
willen de inwoners uit St.Agatha
opnieuw deelgenoot maken van hun
fraaie wijngaard. Op zondag 28
september is er namelijk weer een
open dag. Dan is van 13.00 uur tot
15.00 uur de poort open voor ieder die
eens een kijkje wil nemen en een
glaasje wil drinken. Het gaat hier over
een speciale wijn, met name de
St.Agather. Een combinatie van de
Bachus-, de Orthega-, de Schön-
burger- en de Reichensteinerdruif. En
als je dat allemaal bijeen in een flesje
doet op de juiste deskundige wijze,
dan proef je een zalige wijn van
‘eigen’ bodem.

OPEN DAG DAALGAARD


