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geen vergadering was te veel, een
overleg op het gemeentehuis paste
hij in zijn agenda in en ach, de
bloemetjes bij het Heilig Hart-
beeld pootte hij ook wel even.
Kortom, een duizendpoot!Tiny,
alvast vanaf deze plaats een heel
groot Dank Je Wel! Wij zullen in
juni met de dorpsraad nog een ge-
zellig afscheid vieren.

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

Het haalbaarheidsonderzoek tbv een
MFA in ons dorp is afgerond. Tij-
dens de bewonersavond, gehouden
op 31 maart, is deze aan de belang-
stellenden onder u gepresenteerd.

De avond bij Egbert was druk be-
zocht en de reacties waren overwe-
gend positief. Dat betekent dat het
rapport officieel overhandigd kon
worden aan de gemeente. We hopen
dat in de raadsvergadering eind juni
het licht op groen gaat om verder te
gaan met de realisatie van een mul-
tifunctioneel gebouw in ons dorp.
Hierop vooruitlopend, is de visie-
groep met de dorpsraad al eens
voorzichtig gaan brainstormen over
de sponsormogelijkheden, welke
zelfwerkzaamheden er eventueel
gedaan kunnen worden enz. Dit on-
derwerp zal ook zeker in de belang-
hebbende verenigingen ter sprake
komen. De visiegroep heeft aange-
geven hierin graag mee te willen
blijven denken en ook mee te
'doen' .Ook in de toekomst zal de
visiegroep graag hun bestaansrecht
behouden om een ondersteunende
rol te kunnen vervullen voor de
dorpsraad en als denktank te funge-
ren. Wij zijn hier erg gelukkig mee.

En dan het blijde nieuws: Truus van
de Goor zal de dorpsraad gaan ver-
sterken. Zij zal de taken van Tiny
Jilisen overnemen, waaronder het
penningmeesterschap.Wij zullen
van haar niet verwachten alle kennis
van Tiny die hij in al die vele jaren
heeft vergaard als dorpsraadlid, zo-
maar paraat te hebben. Gelukkig
heeft Tiny aangegeven dat we hem
altijd mogen bellen voor advies.
Want dat Tiny veel kennis heeft van
het dorp en alle randverschijnselen
die daarbij horen is in al die jaren
wel gebleken. Hij heeft zich altijd
volledig voor de dorpsraad ingezet,

Nieuws van de Dorpsraad

In de regio en in het bijzonder in
Oeffelt en Cuijk rondkijkend viel
het de redactie op hoeveel jonge
stellen uit St. Agatha in deze plaat-
sen woonachtig zijn. Reden om na
‘n kleine twee jaar (zie Dorpskrant
augustus 2007) weer eens een
nieuw overzicht van de inwoners
van ons dorp op te vragen. Deze
vergelijking leert dat in twee jaar
het aantal inwoners van St. Agatha
met 15 personen, zo’n 3%, is terug-
gelopen.
Een zorgelijke ontwikkeling omdat
deze een directe invloed heeft op de
toekomst van  bv het verenigingsle-
ven en de school, maar zeker ook
op de leefbaarheid van ons dorp in
het algemeen.

De gedachte dat alle aandacht ge-
richt moet worden op woningbouw
in ons dorp waarmee nieuwe gezin-
nen een plaats geboden  kan wor-
den, lijkt gerechtvaardigd.

Leeftijd Man Vrouw Totaal
0 - 4 13 9 22
5 - 9 15 24 39

10 - 14 13 18 31
15 – 19 13 21 34
20 – 24 9 7 16
25 – 29 3 3 6
30 – 34 8 8 16
35 – 39 18 20 38
40 - 44 24 19 43
45 – 49 29 20 49
50 – 54 18 18 36
55 – 59 15 21 36
60 – 64 26 19 45
65 – 69 22 18 40
70 – 74 9 13 22
75 – 79 13 5 18
80 – 84 1 7 8
85 – 89 2 5 7
90 - 94 1 1
95 – 99 1 1

250 258 508

Woningbouw  noodzaak
voor leefbaarheid

St. Agatha

Dat er binnen de Dorpsraad meer
gebeurt dan vergaderen alleen,
mag ook blijken uit deze foto
waarop door Erma en Judith het
H. Hartbeeld weer met zorg in de
bloemetjes gezet wordt.

Mede door Peter van Dijk die de
verzorging van de plantjes op zich
genomen heeft, ‘n zomer lang een
kleurrijk welkom voor velen in
ons dorp.

Meer dan vergaderen alleen
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Het was genieten van de prachtige
witte kersenbloesem die voor een
groot deel ons dorp omzoomde. De
boomgaarden met morellen van
Noud en Pierre Verdijk stonden er
stralend bij. De morel, een zurige
kers die je zelden uit het vuistje eet
maar die verwerkt wordt in jam,
bier (Kriek) en in potglas.
Heeft u enig idee hoeveel kersen-
bomen, die na 4 jaar productief
worden en zo’n 15 jaar mee gaan,
de gebroeders Verdijk er in totaal
hebben staan? Ga ze tellen of
schat het in. Hij of zij die er het
dichtst bij is ontvangt ‘n paar kilo
(zoete) kersen!!! Mail uw oplos-
sing naar De Dorpskrant.

Op zaterdag 25 april hebben we
bij ’t Staagje weer ons jaarlijkse
Koninginnedag feest gevierd.
We waren blij verrast, want het
was alweer mooi weer. En…niet
geheel onbelangrijk…bijna alle
leden waren er. Alle ingrediënten
voor een super middag dus!!
Dat werd het ook.
Alle kinderen zijn in groepjes het
dorp rondgetrokken, om onderweg
verschillende spelletjes te spelen.
Zaklopen, snoep happen in water,
voetballen, quizvragen, de spiraal
en borrelnootjes zuigen. Eenmaal
weer terug bij ’t Staagje hebben de
kinderen zich vermaakt op het
springkussen, beschikbaar gesteld
door Hofmans tapijten.
Als afsluiting van een leuke mid-
dag hebben we samen met de ou-
ders en kinderen nog wat nage-
praat en geborreld.
Het was een mooie en gezellige
dag, we willen iedereen dan ook
hartelijk danken voor hun komst
en inzet. Voor wie het leuk vindt:
de foto’s zijn te bekijken op:
www.staagje.nl
Jeugd en jongerenwerk ’t Staagje

Kersen Koninginnedag 2009
bij ’t Staagje

Expositie in een landelijke tuin
Na het succes van 2 jaar geleden
ook dit jaar in mei weer een exposi-
tie in de tuin van Truus van de Goor
Liesmortel 12.
Er zijn o.a. sculpturen in keramiek
en steen en schilderijen in acryl,
voor zowel binnen als buiten, te
zien.
De geëxposeerde werkstukken zijn
gemaakt door de zussen Tonnie,
Mieke en Truus van de Goor en
Gonny Groenen (schoonzus)

De tuin is geopend 17, 21, 23 en 24
mei van 12.00 tot 18.00 uur.

verkeerde wip schoot. Vincent Jans
dus koning en Harrie van Elst on-
derkoning. Harrie kreeg de bokaal
voor onderkoning net als vorig jaar
weer mee naar huis. Vincent is hier-
mede voor de vierde keer koning
van Oranje Agatha geworden. Na
afloop werd Vincent het konings-
kruis omgehangen en door iedereen
gefeliciteerd. Hierna werd dit ui-
teraard nog gevierd bij Lombok.

Op Donderdag 21 mei ( Hemel-
vaartsdag) zal Oranje Agatha weer
het jaarlijkse Dorpschieten organi-
seren. Uiteraard hoopt de vereni-
ging dat het weer een geslaagde dag
mag worden. Dit kan alleen maar
als men vanuit  St. Agatha  weer
acte de presence geeft. De bedoe-
ling is om met viertallen te schie-
ten . Zo’n  dag  is uitstekend ge-
schikt om met een viertal van een
familie of van een vereniging el-
kaars krachten te meten.  Oranje
Agatha  roept deze keer dan ook
alle verenigingen op om met een
viertal te komen naar het schutters-
terrein van Oranje Agatha . Het
moet dit jaar wederom een succes
worden en zoals iedereen weet die
al vaker is geweest, daarna wordt
het pas echt gezellig. Ook een be-
langrijke reden om dit jaarlijks te
organiseren voor Oranje Agatha  is
om de schietsport te promoten.
Daarom aan iedereen: kom kijken,
schiet en wordt lid.
De club kan nog steeds nieuwe le-
den gebruiken. En voor die perso-
nen die niet kunnen op die zondag
en toch kennis willen maken met de
schietsport nog dit: iedere zaterdag-
avond om 19.00 is het trainen en
kunt U gratis meedoen.
Iedereen kan zich aanmelden
( vrouw/man- jong /oud)

Koningschieten
Oranje Agatha

Op 3 mei heeft Oranje Agatha
weer haar jaarlijkse koningschie-
ten  gehouden. Het is een afvalra-
ce nadat de eerste 10 punten zijn
geschoten. Het lijkt voor de schut-
ters heel gemakkelijk, maar is
vaak anders, vooral als je moet
schieten onder het toeziend oog
van je collega’s ( dan concurren-
ten). Iedereen gunt elkaar het bes-
te, maar hoopt wel dat iedereen
net iets eerder uitvalt dan hijzelf.
Na de eerste serie van 10 punten
bleven er nog 7 personen over,
waaruit 2 schutters restten die in
onderling duel nog 16 keer tegen
elkaar moesten kampen voor er
een beslissing viel. Deze 2 waren
Harrie van Elst en Vincent Jans.
Vincent won doordat Harrie  de

Trotse Koning van 2009: Vincent Jans

www.staagje.nl

