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Bezorging Roy van den Broek

Voorop de trommelaar, daarachter de
18 stoer stappende mannen van het Gil-
de Heilige Agatha (sinds 1699).
Zo marcheerden zij wederom naar de
groene driehoek van de Kuilen. De
weergoden waren hen gunstig gezind,
er zat zowaar een bank vol publiek ge-
ïnteresseerd naar de schutters te kijken.
En ook de vogel zat weer goed vast, dat
kun je wel aan die vogelaars overlaten.
En dan begint het spel.
Je kunt er een vleugel afschieten, een
kop en een staart, maar dan nog blijft
het lijf stevig aan de paal plakken. Dat
ondervonden ook de gildebroeders deze
avond weer. Ze schoten dat het een
lieve lust was.

Er waren vele kandidaten voor het ko-
ningsschap. Bijvoorbeeld Gerrit, die
zijn trouwe voorzittersschap wel eens
beloond wil zien. Of onze Hein, die al
enkele keren net achter het net viste.
Of.. .en ga zo maar door. Elke broeder
die zich zelve serieus neemt, wil uitein-
delijk niets anders dan KONING wor-
den. Maar tenslotte kan slechts een per-
soon die trofee opeisen. Deels door een
scherpe blik en een goede, stille wijs-
vinger, maar – en de eerlijkheid gebiedt
dat toch ook te zeggen – er komt wel
een flink portie geluk bij kijken. Daar-
mee wil de schrijver van dit artikel niks
afdoen aan de geweldige prestatie van

onze koning Rinie Moors. Hij, ja hij
was het die in de negende ronde na
152 schoten zijn geweer richtte op het
laatste stukje van de vogel en dat deel
met veel precisie naar beneden wist te
halen. Proficiat Rinie; het dorp kan
weer rustig gaan slapen, want onze
Rinie waakt….

De toekomst van een dorp is in ster-
ke mate afhankelijk van de samen-
stelling van zijn bevolking. Wat
mogen (sport)verenigingen ver-
wachten en is er voldoende aanwas
voor de school? Aan welke voorzie-
ningen moet gedacht worden om het
dorp leefbaar te houden? Onlangs
heeft u in een collega krant kunnen
lezen dat St.Agatha 523 inwoners
heeft. De Dorpskrant heeft voor u
de cijfers naar leeftijd en geslacht
op een rijtje gezet en concludeert
dat er gelukkig ook een mooie aan-
was van jeugd,  zo’n 20% beneden
de 15 jaar, in ons dorp woont. De
cijfers zijn per 01 januari 2007.

voorop de trommelaar

Aanpak maasheggen
Op zeer korte termijn, wellicht
over twee weken al, gaat de Ge-
meente in St. Agatha ‘n aantal
maasheggen snoeien. Dit gaat nu
nog provisorisch d.m.v. kneuzen,
maar met ingang van de komende
winter worden de heggen structu-
reel en netjes gesnoeid / gezaagd
en op hoogte en breedte gebracht.
Nog even geduld dus en wij kun-
nen over lage en strakke heggen
kijken. De uiterwaarden zijn die
blik ook meer dan waart!

Leeftijd Man Vrouw Totaal
0 - 4 11 18 29
5 - 9 19 20 39

10 - 14 11 21 32

15 - 19 16 19 35

20 - 24 8 5 13

25 - 29 8 6 14

30 - 34 10 8 18

35 - 39 16 22 38

40 - 44 37 22 59

45 - 49 25 19 44

50 - 54 15 17 32

55 - 59 17 22 39

60 - 64 26 17 43

65 - 69 17 16 33

70 - 74 17 14 31

75 - 79 3 8 11

80 - 84 4 4 8

85 - 89 3 3

90 - 94 1 1

95 - 99 1 1

totaal 260 263 523

Inwoners bepalen
toekomst St. Agatha

Augustus 2003 !!

Augustus 2007 ??
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Op 6 juni 2007 heeft het projectteam “Waterplan Land van
Cuijk” een bijeenkomst gehouden.
Deze groep houdt zich bezig met onderzoek naar kansen, knel-
punten en mogelijke oplossingen rond water in het Land van
Cuijk. Ook een afvaardiging van de Dorpsraad was hierbij aan-
wezig. Tijdens deze avond is een dringend verzoek gedaan om
zoveel mogelijk mensen een enquête in te laten vullen t.a.v. dit
onderwerp. Op deze manier komen zoveel mogelijk gegevens
beschikbaar voor het opstellen van het waterplan.

Helaas kunnen wij geen mededelingen doen t.a.v. het plan
Kepser en het haalbaarheidsonderzoek voor de multifunctione-
le ruimte. Wij vinden het jammer dat na de toezegging van de
gemeente 1 april te starten met het onderzoek, hierin nog geen
actie is ondernomen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van
eventuele ontwikkelingen zodra deze ons bekend zijn.

Op 24 en 25 augustus viert Quick-up haar 50 jarig
jubileum.
Het programma begint op 24 augustus voor onze
jeugdspeelsters. Zij worden om 18.00 uur ver-
wacht bij ’t Staagje voor een sportieve en creatie-
ve avond.
Zaterdag 25 augustus beginnen we om 10.00 uur
met het jeugdtoernooi. Dit zal eindigen om 15.00
uur.
Om 16.00 uur is de jubileumwedstrijd. Deze
word gespeeld door oud leden. Voor de sfeer,
gezelligheid en ondersteuning zorgt de hofkapel
“Vur de Joeks” uit Vianen.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom deze dag
om te komen aanmoedigen.
Om 17.30 uur is de trekking van de Jubileumlo-
terij. Met als hoofdprijs een rondvlucht ter waar-
de van € 150.- en nog vele leuke andere prijzen.
De lotenverkoop is in volle gang.
Van 18.30 uur – 20.00 uur is er een receptie waar
iedereen welkom is bij Cafe de ’S-Bocht om de
jubilerende vereniging te feliciteren.

Quick-up 50 jaar

Kampioensfoto van de
Quick-up aspiranten van
19 mei 2007.   v.l.n.r.
Jeanine Gouwens,
Eleona vd Akker,
Hilde Bosma,
Ingrid Coenen,

Kyra Kosman,
Floor Daanen,
Ilse Jacobs,
Sacha Schuurmans en
Roos Jacobs.
Achter: trainster
Jessica Westenbrink

Van de Dorpsraad

Voetbal voor dames / meisjes

VV de Zwaluw in Oeffelt is op zoek naar meisjes van 13 jaar
en ouder die graag willen voetballen. Heb je interesse dan kun
je je aanmelden bij H van Tits tel. 362446

Snoeitijd
De Gemeente houdt zich aan de af-
spraak met enige regelmaat  de bomen
in ons dorp te snoeien. De overlast door
plak gevende linden aan de Liesmortel
worden weer flink geschoren door een
deskundig bedrijf. De straat krijgt weer
lucht en licht terwijl de overlast door de
zogenaamde plak volgens de aanwo-
nende sterk verminderd wordt. Wan-
neer de Liesmortel ‘gedaan’ is gaan de
mannen in de Kloosterlaan aan ‘t werk.

De Liesmortel is afgesloten zodat met
groot materieel de bomen in piramide-
vorm kunnen worden gesnoeid.

De haag van Teun
Deze haag  op de Odilia-
dijk valt iedereen op en
dwingt respect af om hoe
hij geknipt is. Zo strak,
zo recht, zo scherp.
Teun Timmers is het die
toch maar 1 maal per jaar
met de elektrische schaar
deze kwaliteit levert.


