
Namens zangkoor ,, de Maas-
klanken" wil ik u graag een mooi
en muzikaal 2009 toe wensen.
28 enthousiaste mensen verzor-
gen wekelijks samen met pastor
Kees de zondagochtendviering.
Daarnaast zingen wij profane lie-
deren die te horen zijn tijdens
onze concerten, dit alles onder de
leiding van Heleen Stevens met
begeleiding van organist/pianist
Alex van der Zand. Wij bestaan
al 55 jaar, wat toch wel iets zegt
over de sfeer in ons koor. Maar-
ja.....ook wij worden ouder, dus

wat aanwas zouden wij erg op prijs
stellen. Afgelopen kerst hoorden wij
“jullie koor klinkt niet oud”, wat wil
zeggen dat we steeds bezig zijn met
onze stemmen om zo mooi mogelijk
te presteren. U kunt eens komen
luisteren op maandagavond om
20.00 uur. Met muzikale groe-
ten. Gerry Coenen. Graag tot ziens!
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Sint Nicolaas in St. Agatha
Op 5 december was Sint Nicolaas
met twee van zijn Pieten in Sint
Agatha waar hij in een volle gym-
zaal door de kinderen van de Linde-
kring en de hele kleintjes uit het
dorp onthaald werd met muziek,
zang, dans en nog veel meer.

De Goedheiligman is natuurlijk heel
wat gewend maar liet duidelijk mer-
ken dat hij echt heeft genoten van
de kindershow. Na het uitreiken van
de cadeautjes aan de kinderen be-
loofde hij volgend jaar terug te ko-
men voor weer zo´n mooi feest.

De Redactie van De dorpskrant
wenst u een in alle opzichten
gezond en gelukkig 2009 toe!

Wij hopen dat u, meer nog dan in
het vorig jaar, De Dorpskrant zult
gebruiken om uw nieuws, verslag
of boodschap uit te dragen, waar-
mee deze krant nóg meer uw krant
zal zijn.

Hallo ik ben Tom Hendriks ik
ben 11 jaar. Ik zit in groep 8 op
de Lindekring in Sint Agatha.
Ik wilde graag in 2008 mijn spel-
ling en mijn taal wat beter gaan
doen want ik wilde graag havo-
vwo halen. Gelukkig is het wel
gelukt om mijn taal en mijn spel-
ling wat beter te gaan doen maar
of ik vwo haal dat weet ik nog
niet. En in 2009 wil ik graag ook
weer aan mijn taal en spelling
blijven werken en ook minder
computeren. Dit zou ik alle men-
sen van het dorp toe willen wensen
voor het nieuwe jaar:

Een jaar vol liefde, gezondheid en
geluk, dan kan ook dit jaar niet
meer stuk.
En dat al uw wensen uit mogen ko-
men, waarvan u in het oude jaar
alleen van heeft mogen dromen.
Groetjes Tom Hendriks

U krijgt de beste wensen voor 2009

St. Agatha, Genneperweg

Zoals u allemaal heeft kunnen zien,
zullen deze week de wegen naar
Cuijk vanuit St. Agatha voor een
groot deel afgesloten worden. Het
betreffen de Heerbaan en de Odilia-
dijk evenals de kruising bij de stier
en de verdere Maasboulevard. Wij
zijn hiervoor bij de gemeente op
gesprek geweest en hebben verzocht
een mogelijkheid te creëren om toch
via de kruising op enigerlei wijze
het centrum van Cuijk te kunnen
bereiken. Voor het gemotoriseerde
verkeer is dit niet mogelijk, omdat
het nieuw aan te leggen knooppunt
bij de Messemaker tegelijk met de
kruising Stier geasfalteerd gaat wor-
den. Wel zijn ze akkoord gegaan om
eenrichtingsborden te plaatsen in St.
Agatha, zodat we op de smalle uit-
valswegen geen tegenliggend ver-
keer krijgen en zo ook de bemod-
derde bermen kunnen sparen.

(Hoewel nu bevroren, maar niet
minder gevaarlijk daardoor) Het
verkeer mag dan via de Heikantse-
weg en Kerkenhuisweg het dorp in
en via de Kuilen en Groeneweg
het dorp uit. Wij hebben er op aan-
gedrongen vooral voor de fietsers
toch een mogelijkheid te creëren
via de Odiliadijk Cuijk te kunnen
bereiken. Helaas hebben we te
horen gekregen dat ook de fietsers
via de omleidingsroute voor het
gemotoriseerde verkeer naar Cuijk
moeten. Wij gaan hier absoluut
niet mee akkoord en zullen ons
uiterste best doen om voor de fiet-
sers een beter alternatief te realise-
ren. Tot die tijd willen wij u vra-
gen vooral rekening te houden met
de fietsers en ze niet te dwingen
de bermen in te moeten rijden. Dit
kan leiden tot vervelende valpartij-
en. Wij houden u op de hoogte.

Van de Dorpsraad, de omleidingsroute
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In De Dorpskrant van november
stond het jeugdprinsenpaar van
2009 nog bescheiden in hun dage-
lijkse kloffie afgebeeld. Omdat je
maar eenmaal in je leven jeugdprins
en jeugdprinses kunt zijn en er nu
een ‘officiële’ foto beschikbaar is
maken wij graag plaats voor een
foto van Jeugdprins Siem en zijn
Prinses Anne maar dan nu zoals het
hoort, in vol ornaat!

In de dorpskrant van oktober 2008
hebben wij u geïnformeerd over
de stand van zaken rond de MFA.
Hierin stond vermeld dat medio
januari 2009 een bewonersavond
gehouden zal worden.

In de visiegroep bijeenkomst van
17 november 2008 is echter een
nieuw plan ter tafel gekomen. Er
is overleg geweest met Ton Ho-
vens van De Lindekring.
De school heeft interesse en mo-
gelijkheden om te integreren in de
MFA.
Tijdens deze bijeenkomst is beslo-
ten om ook deze variant in het
haalbaarheidsonderzoek mee te
nemen. Aangezien dit wat meer
tijd vergt, is de bewonersavond nu
gepland voor maart 2009.

Er is opdracht gegeven aan advies-
bureau Vitri om een exploitatiebe-
groting op te stellen waarin 4 vari-
anten nader uitgewerkt gaan wor-
den. Mevrouw van Minnen van
Virti verwacht half februari 2009
de begroting afgerond te hebben.

Werkgroep en visiegroep zullen
begin 2009 nog één keer bij elkaar
komen waarbij gestreefd wordt om
tot één plan te komen, wat gepre-
senteerd zal worden op de bewo-
nersbijeenkomst in maart 2009.
Mocht u vóór die tijd vragen heb-
ben m.b.t. de MFA, kunt u contact
opnemen met:
Marco Rose (tel.nr: 322246) of
Willy Thijssen (tel.nr: 314133).

Voor nu wensen wij, de Dorps-
raad, u alle goeds voor 2009 en
hopen dit jaar de plannen voor een
MFA daadwerkelijk te kunnen
realiseren!

Van de Dorpsraad

Zij voelen zich nog jong genoeg en
zeggen nooit te oud te zijn om te
leren. De twaalf leden van de koers-
bal club rollen de groene loper uit in
de Gymzaal van de Lindekring
school en sporten er lustig op los.
Elke maandagmorgen tussen 9.30
en 11.30 gaan zij met elkaar de
competitie aan in het behendig rol-
len van de ballen, ’n kunst apart. De
thermoskan met koffie staat binnen
handbereik want ook gezelligheid
staat hoog in het vaandel van de
sporters. Zij voelen zich welkom en
thuis op school.

Dat plezier, het sportief en met el-
kaar ontspannen, gunnen zij u ook.
Bent u geïnteresseerd, ga dan eens
kijken op school, u mag beslist ook
eens een balletje opgooien. Sterker
nog, die liggen er al voor u klaar!

Kaartverkoop
pronkzitting 2009
De voorbereidingen voor de pronk-
zitting zijn in volle gang. We heb-
ben ruimvoldoende aanmeldingen
van artiesten, waaronder bekende
maar ook veelbelovende artiesten
die hun debuut in de tent zullen ma-
ken. De première is dit jaar op vrij-
dag en niet zoals in het verleden op
de donderdag, waar de vijfenzestig-
plussers de eer hadden om de
pronkzitting als eerste te bekijken.
Nu was het zo, dat de vijfenzestig-
plussers verwelkomt werden met
een kopje koffie of thee. Omdat wij
als pronkzitting commissie het erg
jammer vinden als deze traditie
doorbroken zou worden door een
nieuw onderkomen hebben we be-
sloten om niet alleen de vijfenzes-
tigplussers met koffie of thee te ver-
welkomen maar iedereen die naar
de pronkzitting komt kijken.
De kaartverkoop is op 31 januari
om 11 uur in café de S-Bocht

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

Verloren?

Herkent u dit boek en u
bent het verloren?
Het ligt bij de eerlijke
vinder, Gerard Smits
kloosterlaan 6,  voor u
klaar!

Achter het Staagje is, voor het eerst
in St. Agatha, een heuse ijsbaan
aangelegd. Op 29 december werd
de baan, compleet met koek en so-
pie, onder ruime belangstelling geo-
pend. De dagen daarna was het er
een drukte van belang en erg gezel-
lig. In de volgende Dorpskrant leest
u meer over hoe een en ander tot
stand gekomen is.

Terug naar school

De officiële foto

Lekker ijsje
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