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De Dorpsraad is er om de belangen
van St.Agatha te dienen in de con-
tacten met de Gemeente Cuijk. Om-
dat misschien niet alle namen van
deze raad bij de dorpelingen bekend
zijn. Publiceren we deze hierbij in
De Dorpskrant. Mocht u vragen of
opmerkingen hebben, neem dan
gerust contact op met een van hen.

Van links naar rechts (boven):

Noud Verdijk, voorzitter
Tiny Jilisen, penningmeester
Sandra Derks, secretaris
Marco Rose, Lid dorpsraad
Vooraan op de foto:
Judith Sliedregt, lid dorpsraad

Op de bewonersavond die goed be-
zocht werd, zijn de resultaten van de
enquête over het multifunctioneel
gebouw gepresenteerd. De vereni-
gingen hebben unaniem aangegeven
dat alle mogelijkheden hiertoe on-
derzocht moeten worden.

De presentatie over plan Kepser,
waarin opgenomen starterswonin-
gen heeft de leden van de gemeente-
raad overtuigd van de mogelijkhe-
den hiervan. Er wordt nu actie  on-
dernomen t.a.v  plan Kepser. De
verwachting is dat het plan spoedig
ter inzage ligt.

Het plan Messemaker is gepresen-
teerd in het gemeentehuis te Cuijk
waar veel dorpsbewoners bij aanwe-
zig waren. Op dit terrein zullen 47
woningen gebouwd worden op ka-
vels van 650 tot 1650 m2.
Wij als dorpsraad vinden het een
goed plan en zullen onze nieuwe
dorpsgenoten hartelijk welkom he-
ten.

Een ieder heeft kunnen horen en
zien dat de kerkklok de juiste tijd
weer aangeeft. Het idee van Flip
(oud voorzitter) om een geldelijke
bijdrage aan te vragen bij de ge-
meente heeft geresulteerd in het
verkrijgen van het grootste gedeelte
van het benodigde bedrag voor de
renovatie van de klok. Het tekort op
het volledige bedrag is aangevuld
door stichting St.Aegten. Hiervoor
onze hartelijke dank aan beiden
.
Mocht er uw omgeving iets zijn wat
niet helemaal naar uw zin is, laat het
ons weten zodat wij kunnen probe-
ren om uw woonomgeving te verbe-
teren.
Met vriendelijke groet,
Namens de dorpsraad Noud Verdijk

Van de Dorpsraad
PARTY-
BOOT
JAN VAN
CUIJK
AAN DE
GROND
GEZET
NA AAN-
VARING

Op dinsdag 20 juni  om half acht kwam de Partyboot Jan van Cuijk ter
hoogte van St. Agatha in aanvaring met een vrachtschip vol grind. De par-
tyboot maakte water en is aan de grond gezet om erger te voorkomen.

SAMENSTELLING DORPSRAAD ST. AGATHA



DE DORPSKRANTPagina 2

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

Vooraankondiging
REIS NAAR HET PARADIJS

(voorstelling in september)

Een interactieve productie op een
historische buitenlocatie

Script en regie: Pleunie Hoving
Gespeeld door: jeugdtheater SPOT

‘Reis naar het paradijs’ is een bij-
zondere theatershow door 21 jonge
acteurs (8-15 jaar). Zij gaan op zoek
naar het paradijs. Het wordt een
zware tocht vol obstakels. Maar ook
een tocht vol humor en magische
momenten. De acteurs maken tij-
dens deze openluchtvoorstelling
letterlijk een pelgrimstocht rond de
unieke historische locatie van het
Kruisherenklooster in Sint Agatha,
het oudste nog bewoonde klooster
(1371) in Nederland. Regisseuse en
schrijfster van het stuk Pleunie Ho-
ving heeft voor deze productie voor
het eerst in haar leven ‘met respect
voor andermans geloofsover-
tuigingen’ grondig de bijbel gelezen
en integere en soms brutale vragen
gesteld aan diverse geestelijken.
Zij heeft speciale medewerking ge-
kregen van de Internationale Orde
der Kruisheren om dit zeker niet
brave stuk op te kunnen voeren bij
het moederklooster.
(volgende keer meer informatie over

deze unieke voorstelling)

Tijdens het Gemeente Gilden schie-
ten op 7 mei in Linden, was Jos
Geurts van Gilde St. Agatha de eer-
ste die “den vogel” van de schuts-
boom schoot. Voorwaar een hele
prestatie. Dat dit hoogstandje res-
pect afdwong bij zijn mede-
gildebroeders mag blijken uit de
foto waarop duidelijk te zien is dat
iedereen z’n pet(je) voor Jos afge-
nomen heeft.
Aangezien uiteindelijk het aantal
verbruikte kogels maatgevend is
voor het koningschap, ging de
hoogste eer naar het Gilde van
Cuijk en werd St. Agatha derde.
De nieuwe gemeentekoning heet
Jan Roelofs van het Gilde uit Cuijk
dat met 106 schoten winnaar werd.

Woningschouw
Op 30 mei is het ooievaarsnest van
Els en Arnold van den Wollenberg
bezocht geweest door een ooievaars
-paar. Wat laat in het seizoen, ei-
genlijk te laat, maar de kans is groot
dat dit stel volgend jaar besluit dit
nest tot het hunne te maken. Het zou
een verrijking voor ons dorpje zijn
wanneer dit nest vaste bewoners
zou krijgen.

Gemeentekoningschieten
te Linden

Beste inwoners, en VCA Leden,
Ook dit jaar is er op 8 juli 2006
weer een gezellig en jaarlijks terug-
kerend dorpsfeest.
Iedereen is van harte welkom om
ook dit jaar er weer een groot en
gezellig festijn van te maken.
Het thema van dit jaar luidt: “De
Franse Slag”
Ook deze keer is het de organisatie
gelukt er weer een leuk en spannend
spelelement aan toe te voegen voor
jongen en oud.
Tevens is er een artiest aanwezig
die de avond compleet maakt met
een stukje heerlijke muziek.

Iedereen is van harte welkom om 8
juli rond 21:30uur.
De Activiteitencommissie,

8 juli Dorpsfeest

De foto is
geschoten
door
Pieter
Broekmans.Mark Dinnissen

De nieuwe Gildekoning

St. Agatha, maandag 12 juni 2006
In de achtste ronde, na slechts 127
schoten, kon het Gilde zich ver-
heugen in een nieuwe koning.
Mark Dinnissen, verhuisd van de
Kuilen uit St. Agatha naar Oeffelt,
is nog altijd trouw lid van het Gil-
de. Nog nooit had hij het tot ko-
ning geschopt, maar deze eretitel
stond wel op zijn verlanglijstje. En
Mark was op het juiste moment
aan de beurt en ook ‘in vorm’ en
knalde de vogel met een welge-
mikt schot naar beneden. Groot
applaus voor Mark en zijn prinses
Liesbeth. Onder de begeleiding
van trommelaars uit Oeffelt mar-
cheerden de schutters naar het Gil-
dehuis.

Daar werd eerst nog Peter Hen-
driks en zijn vrouw Riek volgens
gebruikelijk ceremonieel onder het
vaandel doorgehaald waarmee zijn
lidmaatschap bezegeld werd. En
toen kon ’t feest beginnen.
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