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Bezorging Roy van den Broek

Er zijn nogal wat ontwikkelingen de
laatste weken. En wel positieve!
Allereerst heeft Sint Agatha vanuit
het Fonds Maatschappelijke Betrok-
kenheid van de Rabobank Land van
Cuijk & Maasduinen 3000,- euro
gewonnen voor de aanschaf van een
beamer, scherm en laptop om te
gebruiken voor het secretariaatwerk
en de verzorging van presentaties.
Echter was ons uitgangspunt niet
om dit aan te vragen voor gebruik
van de  Dorpsraad alleen, maar ook
voor de verenigingen van ons dorp!
De jury vond het idee al goed ge-
noeg voor een nominatie. De wijze
van presenteren heeft ons ook nog
eens de tweede plaats opgeleverd!
Namens de Dorpsraad hebben
Erma Coenen en Martin Coenen de
presentatie op een fantastische wijze
verzorgd! En met succes. (Zie foto)

We kunnen eindelijk melden: Er zit
schot in het plan Kepser! Velen van
u hebben de avond bezocht in de   S
-Bocht, waarin de verschillende
zienswijzen besproken werden en
de eventuele aanpassingen voorge-
steld door de bewoners. De architect

die deze avond ook aanwezig was,
heeft zijn complimenten uitgespro-
ken over deze constructieve bij-
dragen en zal deze verwerken in
een nieuw voorstel. Eind oktober
zal dezelfde groep mensen weder-
om uitgenodigd worden door de
gemeente. ( De belanghebbenden
van de Appelgaard en de 70 perso-
nen die bezwaar hebben gemaakt.)
In gezamenlijkheid zullen knopen
doorgehakt worden. De gemeente
hoopt(begin) 2008 daadwerkelijk
met de bouw te kunnen beginnen.

Ten aanzien van de multifunctio-
nele ruimte kunnen we melden dat
ook het haalbaarheidsonderzoek
eindelijk is opgestart. Het eerste
gesprek heeft plaatsgevonden met
het bureau ICS-adviseurs. Wij zijn
erg blij dat wij als Dorpsraad
nauw betrokken zijn bij het onder-
zoek. Binnenkort zullen de ver-
schillende verenigingen en eventu-
ele belanghebbende partijen een
uitnodiging ontvangen om deel te
nemen aan dit onderzoek en zo de
belangen en wensen kenbaar te
kunnen maken.

Verplaatsing
glascontainer

De glascontainer die nu nog op de
Liesmortel ter hoogte van het voet-
balveld staat, zal binnenkort worden
verplaatst naar de Heikantseweg.
De precieze locatie is aan de
‘groene driehoek’ tussen de oprit
naar het land van Broekmans en het
parkeerplaatsje tegen de bosrand.
Voor plaatsing van de glascontainer
zal de ondergrond verhard worden.

Indien u opmerkingen heeft ten aan-
zien van de verplaatsing, dan kunt u
contact opnemen met de Gemeente
Cuijk, de heer de Kort van de afde-
ling Ruimtelijk Beheer Tel:0485-
336914 .

Van de Dorpsraad

Uitreiking van de prijs uit het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid van de Rabobank

Verloren: Gezocht :  Verloren

Verloren, ergens vanaf de Klooster-
laan via Odiliadijk naar Cuijk, een
digitale camera merk: Panasonic
type: DMC-LC 33 nr: 33208332
info naar : G. Smits tel: 316066

Niet alles is wat het lijkt,
zelfs in St. Agatha

mailto:visser@planet.nl


DE DORPSKRANTPagina 2

Al enige jaren waren de veelvuldige
lekkages van het clubgebouw van
VCA en Quick Up een doorn in het
oog. Dit kon niet nog een winter
duren. Ook aan oplappen komt een
eind, alleen een rigoureuze aanpak
biedt dan nog soelaas. Dankzij de
hulp van vrijwilligers en een (met
moeite verkregen en nog te ontvan-
gen) financiële bijdrage van de ge-
meente is deze klus op tijd ge-
klaard. Begin september heeft de
onderhoudsploeg van VCA in sa-
menwerking met MATO Installatie-
bedrijf b.v. het dak vervangen. Het
werk nam 2 dagen in beslag. De
oude dakbedekking en het er onder
liggende, veelal verrotte, plaatmate-
riaal werden geheel vernieuwd.
VCA en Quick Up houden het de
komende winters nu weer droog.

Uitgelekt

Van de Dorpsraad

Op 24 en 25 augustus jongstleden
vierde dameskorfbalvereniging Quick
-Up in St.Agatha haar 50 jarig jubile-
um. Het feest werd gekenmerkt door
leuke activiteiten voor alle leden, veel
korfbalplezier en bovenal gezellig-
heid. Het feest verliep gesmeerd door
een fantastische organisatie en boven-
dien waren ook de weergoden Quick-
Up goed gezind.

Voor de korfbaljeugd was er op 24
augustus een Vossenjacht. De vossen
waren typerende personen uit
St.Agatha die ergens in het dorp rond-
liepen en gevonden moesten worden.
Elke vos verstrekte de jeugd een let-
ter. Uiteindelijk leidde dit tot twee
woorden en daarmee was de volgende
activiteit bekend; sierraden maken.
Op zaterdag 25 augustus vond eerst
de onthulling plaats van een bijzonde-
re korfbalpaal welke geschonken is
door een sponsor. Hierna ging het
korfbal jeugdtoernooi van start voor
korfbal verenigingen uit de regio.
Elke speelster ontving na afloop een
leuke herinneringsmedaille. In de loop
van de middag verzamelden zich vele
oud-leden op het oranje /wit versierde
sportpark in St.Agatha. De oud-leden
maakten zich – enigszins gespannen -
gereed voor de bijzondere wedstrijd.
Met veel publiek langs de lijn, en-
thousiaste speelsters en het dweilor-
kest Vur de Joeks, werd het een ge-
weldige wedstrijd. Na de wedstrijd
gingen de twee teams eensgezind in
polonaise het veld af met scheidsrech-
ter Tiny Jilisen voorop.

Hierna vond op ludieke wijze de uitrei-
king van de loterij plaats door Peter
Kamps en de eerste voorzitster van
Quick-Up Lenie Hurkens. De hoofd-
prijs de rondvlucht, is gewonnen door
Koen van den Berg uit Cuijk.

In café de S-Bocht was de druk bezoch-
te receptie een ware reünie. Spontaan
ontstonden plannen om het korfbalge-
voel levendig te houden. Het bestuur
kreeg een schitterende foto overhandigd
met hierop alle leden van Quick-Up.
Verder waren alle verenigingen uit
St.Agatha aanwezig, collega korfbal-
verenigingen, de NKS, de KNKV en
vele mensen die Quick-Up een warm
hart toedragen. De fanfare Heilige
Agatha bracht aan het einde van de
receptie nog een mooie serenade.
Wethouder van sportzaken de heer J.
Janssen, heeft tijdens de feestavond aan
Tiny Jilisen de vrijwilligerspenning van
de gemeente Cuijk uitgereikt. Deze
werd onder luid applaus van alle aan-
wezigen kracht bij gezet.
De hierna volgende feestavond was
bijzonder gezellig en in de act van de
twee sara’s probeerden zij de aanwezi-
gen te verleiden tot paaldansen.

Quick-Up kijkt terug op een geweldig
feestweekend wat past bij dit bijzondere
jubileum. Vele (ere)leden hebben zich
hiervoor ingezet. Zonder sponsoren was
dit feest niet mogelijk geweest, waar-
voor dan ook heel veel dank.
Indien er geïnteresseerden zijn om te
komen korfballen, stuur dan een mail
naar quickup.sintagatha@knkv.nl Je
bent meer dan welkom!
De foto’s van het jubileum zijn inmid-
dels te zien op de website van Quick-
Up, www.quickupagatha.nl

De Gemeente Cuijk heeft gelden die
ingezet kunnen worden in projecten
waarin zelfwerkzaamheid van de
inwoners  een vereiste is.

Al verscheidene keren heeft de
Dorpsraad gelden weten te winnen
uit de “pot sociale vernieuwing”

Ook dit jaar zijn wij weer op jacht
naar gelden die kunnen worden aan-
gewend om een nuttig, aardig of
waardevol project in ons dorp te
verwezenlijken.

Wie o wie heeft er een idee voor
zulk een project.

Wij, de Dorpsraad, moeten dit plan
voor 31 oktober indienen. Reageert
u dus snel en geeft het ons door!!

Zeer geslaagd
feest bij Quick-Up
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