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stappen uitpluizen. Wij zijn zeer ver-
heugd dat Harrie Cuppen en Fons
Thoonen vanuit de visiegroep hun
deskundigheid ook willen inzetten in
deze groep. Zowel Mooiland als Pan-
tein hebben beide een afgevaardigde
aangewezen die ook in de werkgroep
plaats hebben genomen. De gemeente
heeft toegezegd hun medewerking te
verlenen door de nodige informatie en
eventuele stukken direct te leveren
aan deze werkgroep.
In de bijeenkomsten met de visie-
groep, die bestaat uit inwoners van
ons dorp, Dorpsraad en werkgroep
zullen op/aanmerkingen, ideeën, zor-
gen en wat al niet meer, op tafel ge-
legd worden. Deze groep zal dus fun-
geren als denktank. Het is de taak van
de werkgroep al deze onderwerpen
naast het plan van aanpak stap voor
stap te doorlopen om zo in januari te
kunnen zeggen:“We gaan er wél of
níet voor !” Voordat we dit definitief
gaan uitspreken wordt er een bewo-
nersavond georganiseerd waarin de
ontwikkelde plannen aan u worden
voorgelegd en ook u uw mening naar
voren kunt brengen. Vanzelfsprekend
kunt u eerder altijd bij de Dorpsraad
terecht.

Maandag 30 juni heeft het overleg met
de visiegroep plaatsgevonden. Tijdens
deze bijeenkomst heeft de visiegroep
zich bereid gevonden het aankomende
half jaar actief mee te werken om defi-
nitief te zeggen: “We gaan vóór een
Multi functionele accommodatie
(MFA), of we zetten er definitief een
streep door.” De beslissing wordt aan-
komend januari genomen.

Zoals u eerder in onze berichten heeft
kunnen lezen, willen we vooral goed
uitzoeken hoe we dit plan zo goed en
ruim mogelijk voor St. Agatha kunnen
opzetten én uitvoeren. Zowel Pantein
als Maasland (per 1 juli Mooiland) zijn
zeker bereid hieraan hun medewerking
te verlenen. Hierbij moet gedacht wor-
den aan verschillende mogelijkheden.
Het kan dat de MFA in combinatie met
zorgwoningen gebouwd gaat worden.
De MFA zal dan niet alleen voor vere-
nigingen worden ingezet, maar ook
ingevuld worden met ruimtes voor bijv.
een bloedprikservice, fysiotherapeuti-
sche ruimte etc. Ook kan het zijn dat de
MFA gebouwd gaat worden door de
wooncoöperatie, zij de eigenaar blijven
en de ruimte verhuurt. Zo zijn er zeer
veel varianten mogelijk en vragen daar-
om om een gedegen onderzoek. Verder
kunnen het dorp en de school van el-
kaars wensen gebruiken maken; de
school heeft dringend ruimte nodig in
de vorm van een extra lokaal en de
gymruimte voldoet niet meer aan de
hedendaagse normen en moet worden
verbouwd. Vandaar dat ook de directeur
van de school mee participeert in de
visiegroep.

Ook is het belangrijk te kijken welke
plaats(en) het beste voor de accommo-
datie in aanmerking komt.
Hoe pakken we dit alles aan ? De
Dorpsraad heeft een strak ‘plan van
aanpak’ opgesteld, waarin alle nodige
stappen zijn opgenomen die in het on-
derzoek bekeken moeten worden. Twee
dorpsraadleden (Willy Thijssen en Mar-
co Rose) hebben vanuit hun eigen pro-
fessionele achtergrond plaatsgenomen
in de werkgroep die alle noodzakelijke
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Van de Dorpsraad

Beste ouders,
Wij, van de korfbalvereniging Quick-up
uit St.Agatha, hebben het plan om
iets leuks op te zetten voor meisjes in
de leeftijd van 3 t/m 6 jaar.

Om te gaan korfbal-
len is het moeilijk
om die vaardigheid
te krijgen in het
vangen en gooien
van de bal.
De kinderen worden
dan spelenderwijs de regels van korfbal
geleerd.
Dat vraagt veel energie van de kinderen
omdat allemaal op te pikken.

Nu gaan we starten met een Kangoeroe
Klup. Ook het samenspel en spelen in
teamverband is heel belangrijk voor de
kinderen.
Dit houdt in dat uw kind leert om te
gaan met de balvaardigheid.
Ze hoeven geen spelregels te kennen,
alleen maar te spelen met de bal.
Er wordt o.a. georganiseerd: kegelspel-
letjes, doelen op de korf die net boven
de grond staat, met grote ballen spelen.
Bewegen op muziek wat door de kinde-
ren wordt uit gezocht.
Wat te denken van mogelijke thema’s
zoals: zwarte pieten training, carnavals
training, oranje training, vakantie trai-
ning of sprookjes training.

Het werken met kinderen in de leeftijd
3-6 jaar vergt veel kennis en inlevings-
vermogen.
De trainsters moeten hiervoor ook een
cursus volgen om het op een verant-
woordelijke manier de stof over te
brengen op de kinderen.
We willen een maal in de 14 dagen
gaan trainen van de 18.00 tot 19.00 uur,
het lidmaatschap kost 25,- euro per jaar.
Bij opgaven krijgen ze een mooi t- shirt
van de Kangoeroe Klup en 3 tot 4 maal
per jaar een nieuwsbrief.
Lijkt het u wat om uw kind op te geven
dan kan dat bij de volgende personen:
Ellan Kooijmans    0485-316437
Anita Thijssen        0485-314133

Quick-up en de
kangoeroe Klup

2 in 1
Omdat ook de redactie van De Dorps-
krant het in vakantietijd kalm aan wil
doen heeft u nu 1 krant voor 2maan-
den voor u.

Neemt u zelf ook even de tijd!
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Onder prachtige weersomstandighe-
den werd zondag 29 juni het dorps-
schieten gehouden. De opkomst was
niet slecht  maar er hadden meer
verenigingen aan deel kunnen ne-
men. Men kon schieten op klosjes,
op de wip en als  een  korps van vier
man. Voor het onderdeel korpschie-
ten moest  men een zeer originele
naam hebben. Men had namen zoals
de Gelukkigen, ElBo’s,  BoBo’s  en
het team Ned-Duitsland.  Deze
moesten als team 12 punten schie-
ten, dit kon men bereiken door met
4 personen ieder 3 punten raak te
schieten. Er waren 4 viertallen met
11 punten. Het was alsof het viertal
een voorgevoel had door de naam te
kiezen van de gelukkigen, want zij
wonnen de 1e prijs. Deze groep be-
stond uit: Ger Jan Derks, Riet
Geurts, Rini Moors en Jos Geurts.
ElBo had de 2e prijs en Ned-Dld de
derde prijs.
Met klosjes was Gerrit Verbroeken
de beste schutter door in een keer
het klosje er af te schieten,terwijl
anderen gemiddeld 6 tot 7 keer no-
dig hadden.
Als beste schutter kwam Loes Graat
uit de bus. Zij bleef  met 34 punten
ook  alle mannen de baas en kreeg
daardoor 2 bekers, nl ook nog  die
van de beste vrouwelijke schutter.

Feestje
De Groene driehoek aan de Kuilen is altijd
een uitnodigende plek en vaak de plaats om
een samenzijn te vieren of om op verhaal te
komen tijdens een wandel- of fietstocht.
Vrijdag de 27e vierden er, onder ‘n stralende
zon, zo’n 125 leerlingen van Jenaplanschool
Lindekring en ouders de verjaardagen van de
teamleden van deze school met een picknick.
Een geslaagd en smakelijk feestje!

Opgeruimd staat..
Deze maand was het weer zover,  de
kinderen van Jeugd en Jongeren-
werk ‘t Staagje stroopten de bermen
van St. Agatha af naar zwerfvuil.
Dat het ook ditmaal de moeite loon-
de bewees de berg vuilniszakken op
het eind van de rondgang. Met deze
klus verdienden de kinderen een
bijdrage (via de Dorpsraad) van de
Gemeente voor hun clubkas. De
winst voor de inwoners van St.
Agatha zijn de geschoonde wegkan-
ten. Met dank aan de kinderen.

Dorpsschieten
Oranje Agatha

Jan van Kuyc was even terug.
Spektakel aan de Maas!

Met dik honderd spelers waren zij aan het eind van de veerstraat aan wal
gekomen om er om er het leven van Jan van Kuyk uit te beelden. Een spek-
takelstuk waar over vier avonden ge-
nomen ‘n paar duizend bezoekers
ogen te kort kwamen om alles wat er
daar op ‘het podium’ gebeurde te vol-
gen. Soldaten van Jan van Kuyc en
zijn vijand, Gilden van de Hertog van
Brabant en natuurlijk Jan van Kuyc
zelf met zijn familie, kwakzalvers,

paters en wat er zich zoal meer in
die tijd over straat bewoog, alle
rollen werden gespeeld door inwo-
ners uit de Gemeente Cuijk.

Het stuk, “Tussen wanhoop en
wraak” werd geschreven en gere-
gisseerd door Pleunie Hoving, die
in 2005  ook het stuk “Reis naar
het paradijs” rond het klooster
opvoerde.
Ook voor de uitvoering van dit
jaar heeft Pleunie alle medewer-
king van inwoners van St. Agatha
gekregen. Wie weet doet zij weer
eens een beroep op ons en komt
zij weer met spektakel.


