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De Dorpsraad trekt de aandacht van
de pers! St. Agatha staat in de belang-
stelling, omdat ze als dorp in gesprek
met de gemeente er voor heeft ge-
zorgd dat de kruising bij de stier eer-
der opengesteld kan worden dan aan-
vankelijk in de plan- ning stond.
Hierover heeft u o.a. in het Cuijks
Weekblad kunnen lezen.

Een week later is de raad opnieuw
benaderd vanwege het unieke project
waarmee zij bezig is, nl het in eigen
beheer uitvoeren van een haalbaar-
heidsonderzoek t.b.v. een MFA. Ook
hierover heeft u in het Cuijks Week-
blad een artikel kunnen lezen.

Afgelopen week is de ‘generale repe-
titie’ geweest van dit onderzoek. De
werkgroep MFA heeft samen met de
Dorpsraad, de visiegroep en de be-
stuursleden van de belanghebbende
verenigingen het bijna complete voor-
stel gepresenteerd. Nog even en alle
bewoners van ons dorp, verenigingen,
stichtingen, school, pers en politiek
worden uitgenodigd voor de definitie-
ve presentatie. Het is dan vooral de
bedoeling uw mening te horen; vinden
we het als dorp haalbaar een MFA te
realiseren of niet?
De laatste cijfers worden op dit mo-
ment bij elkaar verzameld, verwerkt
en dan zal de uitnodiging voor de
bewonersavond de deur uitgaan. Houd
uw brievenbus / Dorpskrant in de ga-
ten!

En dan komt de krant nog een keer
langs; alle activiteiten van de dorps-
en wijkraden worden in beeld ge-
bracht, iedere week een ander dorp of
wijk.
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Bezorging Roy van den Broek

Zaterdag 4 april 1998 werd het door de
uiterwaarden van St. Agatha slingerend
Laarzenpad officieel geopend. Aan de
getreden paden  is te zien dat het veel-
vuldig door  dorpelingen en ‘mensen
van buiten’ gelopen wordt.

Na elf jaar is,
vindt Staatsbosbe-
heer,  het pad aan
een opfrisbeurt
toe. Boswachter
Frank van Kalle-
veen heeft een
inventarisatie ge-
maakt en vertelt

enthousiast zijn plannen:
* Waren er al die tijd drie routes, wit in
St. Agatha en rood en blauw in Oeffelt,
vanaf 8 maart (streefdatum) zullen er
nog maar twee zijn. De rode en blauwe
route worden samengevoegd en zo aan
de witte gekoppeld, dat zij zowel afzon-
derlijk (wit 3,8 km en blauw 4,7 km)
alsook als 1 grote route tussen St. Agat-
ha en het Veerhuis gelopen kunnen
worden.
* Daartoe zal de
oversteek over de
Oeffeltse Raam, de
stalen balk, weer
vlak gelegd worden
en ook nog van een
eenvoudige leuning
worden voorzien.
* De beide routes worden van nieuwe
richting aanduidingen in de vorm van
een rond groen aluminium plaatje met
witte of blauwe pijl voorzien.
* Het informatiepaneel aan de Veerweg
wordt vernieuwd. Hierop staan wetens-
waardigheden over het te belopen ge-
bied. Hierop kan men ook lezen waar er
in de uiterwaarden afgegraven gaat
worden en hoe lang dit gaat duren.
* Trots is Frank ook op de nieuwe fol-
der van het uiterwaardengebied, die het
inkijken meer dan waard is en welke u
bij deze Dorpskrant bijgesloten vindt.

Bekijk het maar eens,  zowel de folder
als de route zelf. Veel wandelplezier.

Op zaterdag 14 februari was in café de
S-Bocht de finale van het jaarlijkse
biljarttoernooi over rood, georganiseerd
door BV de S-bocht. Hierbij streden de
negen finalisten van de 198 deelnemers
uit de gehele regio om de fel begeerde
“kél Trofee”. Dit altijd gezellige toer-
nooi wordt gespeeld in drie categorie-
ën, waarbij drie finalisten uit elke cate-
gorie spelen voor de poule winst. De
poulewinnaars maken dan in een onder-
linge strijd uit wie de winnaar wordt
van het toernooi.

Richard Roosenboom was hierbij de
sterkste en nam de Kél Trofee mee naar
Gennep. Hieronder vindt u de volledige
uitslag van finale dag:
Poule A:
1. R. Roosenboom  2. G. Verbroeken
3. W. Kersten
Poule B:
1. J. Broekmans  2. G. van Kruisbergen
3. P. van Dijk
Poule C:
1.   Moo  2.  W. Verberk  3.  F. Fleuren

Richard Roosenboom
wint de kél trofee

Opfrisbeurt voor
Laarzenpad

Ontmanteling  De Messemaker,
einde tijperk in St. Agatha!

Begin van nieuwe wijk in Cuijk?

Nieuws van de
Dorpsraad
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Afgelopen weekend presenteerden de
Ulewappers in een volle feesttent zijn
zittingen met als middenpunt Prins Eg-
bert D,n twedde en presentator Peter
Kamps.

Vanaf de eerste zittingen is dit altijd in
het parochiehuis georganiseerd maar
wegens verbouwing zijn we uitgeweken
naar onze grote feesttent op Sportpark
Veldzicht. Dit gebeurde afgelopen vrij-
dag en zaterdag. (dus de donderdag is
afgevallen)

Wat niet veranderde, was het aantal
optredens: er stonden er dertien op het
programma. De avond begon met een
openingsdans door de eigen dansgarde
“Crazy Girls”. Daarna was het de beurt
aan de leiding van t’ Staagje. Zij bracht
op een ludieke manier, met een canon-
achtig lied, een ode aan de vele kwali-
teiten en talenten van de prins. Hierna
was het de buurt aan Koos Dakloos en
natuurlijk was zijn optreden doorspekt
met politiek. Hij wilde door middel van
een toneelstuk volgend jaar aan de oe-
ver van de Maas zijn toneelstuk opge-
voerd zien en daarmee de cultuurprijs in
de wacht slepen. Het toneelstuk was
getiteld “De “Cuijkse en Hapse twis-
ten”.

De Fanfare had bij het parochiehuis nog
wat oude spullen opgehaald. Er zat ook
een steen bij en deze wilde ze wel be-
waren voor de eerste steenlegging in het
nieuwe multifunctioneel centrum. Ook
werd een Ulelied ten gehore gebracht.
“Dun geheimzinnige” was het volgende
optreden. Anton Geerts kan op een

mooie ma-
nier het
publiek aan
het lachen
krijgen. De
buut werd
onderbro-
ken door
een live
verbinding
met Ameri-

ka waardoor de buut in het Engels ver-
der ging. VCA 3 kon natuurlijk niet
achterblijven met een stukje. Het mooie
hiervan was dat alle problemen die er
zijn, opgelost werden door deze door te
geven aan een pop. Dus bij drankpro-
blemen, alaafproblemen, opscheppro-

Er stond veel op
het spel, kampi-
oen worden  of
niet.  Op 13 de-
cember 2008 was
het eindelijk zo-
ver. Het was een
lastige uitwed-
strijd tegen Ex-
cellent in Oploo
en de spelers van
VCA- F1 konden
alleen bij winst
kampioen wor-
den. Het was echt
koud die ochtend
maar iedereen
was er klaar
voor, werkte hard en het spel was hartverwarmend. We wonnen de wedstrijd dan
ook verdiend met 2-0 en er was meteen feeststemming op het veld.
Eenmaal terug in de kantine van VCA begon het grote feest pas echt.
En natuurlijk niet te vergeten, we gingen het hele dorp rond op de platte kar, gaaf!
Als afsluiting van de dag zijn wij ook nog pannenkoeken gaan eten.
Hier willen we onze sponsor , containergigant van Elst, hartelijk voor bedanken.

blemen enz. kunt u terecht bij de
Voodoo-dokter uit Sint Agatha.

A l s “ o n s
m a n n e -
k e ” ( P e t e r
Janssen) het
podium be-
treedt dan is
het altijd
lachen gebla-
zen. Hij ver-
telde over

zijn schoolavonturen. De Raad van
Elf kon natuurlijk niet achterblijven
en verzorgde een optreden met in de
hoofdrol prins Egbert II. Of de vragen
die gesteld naar waarheid beantwoord
werden, zal altijd wel, ondanks de
leugendetector, een raadsel blijven.
Biogasmetermobeautifarm was een
optreden van Roy en Bob en gaf aan
waar prins Egbert in zijn dagelijkse
leven veel mee te maken krijgt. Truus
Uytenbroek (een nieuw talent) kreeg
het voor elkaar dat de hele zaal strek-
en rekoefeningen ging doen. Dit was
ook wel nodig, want het was een hele
zit. Als afsluiting bracht zangkoor
Creation op een zeer professionele
manier een drietal liedjes ten gehore.
Het geheel werd omlijst met regelma-
tig optredens van de dansgarde en
natuurlijk de fantastische hofkapel
“De Durdouwers”. Geluid en muziek
werden verzorgd door het duo John en
Louis. Kortom: een zeer geslaagde
avond voor het dorp en door het dorp!

Geslaagde
zittingsavonden

VCA - F1 winterkampioen kampioen!

Zondag 8 maart wordt voor de 4e keer
het NK Maasheggenvlechten georgani-
seerd, deze keer bij de Oeffelter Meent,
op loopafstand van Sint Agatha.
Het kampioenschap is opgezet om het
oude ambacht heggenvlechten in ere te
herstellen. Ongeveer 30 teams van twee
of drie personen nemen een stuk heg
onder handen, en werken volgens de
Maasheggenstijl.  Uit Sint Agatha doet
o.a.  Marjon Hermanussen mee in het
team van de Gemeente Cuijk. Daarnaast
zijn er een aantal vlechters uit andere
streken en landen die hun stijl demon-
streren, daarbij ook de Engelse Kampi-
oen. Ook dit jaar wordt het NK omlijst
door tal van activiteiten voor het pu-
bliek. Er worden demonstraties met
trekpaarden en schapen gegeven,  dit
jaar ook shetlandschapen van de Hofse
Weide uit Sint Agatha. Men kan meer
dan 20 stands in de tent bezoeken, mu-
ziek beluisteren, het Oeffeltse gilde
zien, enzovoort. Voor de kinderen is er
ook van alles. Zij kunnen iets knutselen
bij het jeugd-IVN, koeien melken, kalf-
jes aaien, naar een karrespel kijken enz.
Alle activiteiten zijn bij elkaar op een
terrein tussen Oeffelt en de Maas.
Kortom, meer dan voldoende redenen
om familie, vrienden en kennissen ook
uit te nodigen om op 8 maart naar Oef-
felt te komen . Zie www.maasheggen.nl

NK Maasheggenvlechten
Zondag 8 maart

vlak bij Sint Agatha

www.maasheggen.nl

