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Dan is er 1 krant klaar maar St.
Agatha vraagt er 225.

Op naar de drukker dus.
Uw krant wordt maandelijks ge-
drukt bij Dia-Intos in Heijen, een
drukker die ook veel voor vereni-
gingen werkt en waar ook kleinere
aantallen tellen. Da’s heel prettig.
Terwijl de krant ‘s woensdags be-
zorgd wordt moet hij vaak op de
dag daarvoor nog gedrukt worden.
Maar, even bellen en wij  zijn wel-
kom. Teun en Wietse staan al
klaar, de ‘persen’ worden gestopt,
de krant gedraaid, ondertussen
koffie gedronken en uw redactie
kan weer opgelucht en tevreden
huiswaarts. Hij is af!
Je staat er niet zo gauw bij stil,
maar dat zijn nu dus al 150  x 225
= 33750 kranten. Tel daar de extra
oplage van de in samenwerking
met de Lindekring-school  ge-
maakte kranten bij en het zijn er
34.000!

Komt in de bus!
Dat wel ja, maar dat gaat ook niet
vanzelf.
Al 15 jaar, vanaf Dorpskrant num-
mer 1, staan Piet, Gerda, Joyce en
Roy van den Broek garant voor

U leest op dit moment de 150e
Dorpskrant, ’n krant die inmid-
dels ook al in zijn 16e jaargang
verschijnt.
Wat gaat er eigenlijk aan vooraf
voordat u  De Dorpskrant bij u in de
bus vindt?
Elke maand opnieuw kijkt de Re-
dactie uit naar berichtgeving uit het
dorp, naar berichten van en voor u
dus. Deze berichten, meestal per
mail, kunnen van verenigingen, de
Dorpsraad, school als ook van u als
individuele inwoner van St. Agatha
komen. Als het maar over ons dorp
gaat of daar interessant voor is. Het
is prachtig een festiviteit aan te kon-
digen maar ook zeker zo leuk om
daar een verslag van te schrijven.

Daarnaast gaat de redactie natuur-
kijk zelf ook op zoek naar nieuws
want uit de duim zuigen is er niet
bij! Het streven is ook altijd om veel
artikelen te hebben, dat leest prettig.

De vergaarde kopij wordt direct met
eventuele foto’s in de computer ver-
werkt, waardoor de nog beschikbare
ruimte in beeld blijft. Regelmatig,
zeg maar gerust vaak, komt er op
het laatste moment nog ‘n verzoek
om ruimte. Dan krijgt de aanbieder
van de tekst het aantal woorden op
waarbinnen zijn artikel geschreven
moet worden. Na heel wat passen en
meten en schuiven met tekst en fot-
o’s is de krant toch  altijd weer
mooi vol.

een correcte verspreiding van uw
lijfblad. Gerda zorgt, nadat de stapel
kranten afgeleverd zijn, voor  het
invouwen bij de reclamebladen,
altijd netjes bij het Cuijks Week-
blad. De laatste loodjes zijn voor
Piet, Joyce en Roy. Op hun tocht
van zo’n 21 km door het dorp, vaak
door weer en wind, wordt de Dorps-
krant bij u bezorgd. Deze keer dus
nummer 150!
De Redactie bedankt iedereen die in
welke zin dan ook heeft bijgedragen
aan De Dorpskrant en gaat zelf met
veel plezier door met krant nr.151.

Nog veel leesplezier gewenst!
Maandagavond 19 januari hebben vele
van u café de S-bocht bezocht ivm met
de onvrede ten aanzien van de geplande
omleidingen tijdens de werkzaamheden
aan de Heerbaan / Maasboulevard. Het
is maar weer eens gebleken dat “de
stem van het dorp” resultaat kan ople-
veren. De gemeente heeft nav deze bij-
eenkomst de volgende besluiten geno-
men en toegezonden, zoals hieronder
staat beschreven;
Besluiten : * De (versnelde) uitvoering
van de werkzaamheden aan de Heer-
straat (fase 2) vindt plaats zonder dat de
lopende werkzaamheden aan de krui-
sing Heerstraat/Hapsebaan verstoord
worden. Dat wil zeggen dat de over-
steek Odiliadijk - Hapsebaan open gaat
zodra de werkzaamheden aan de krui-
sing zijn afgerond. Eerst zal echter de
verbinding tussen de Odiliadijk en de
Maasboulevard gerealiseerd worden
(als het weer goed blijft eind week 8),
zodat er een verbinding tussen Cuijk en
Sint Agatha is. * De nu aangegeven
omleidingsroutes (Oeffelt naar Cuijk
via de A73 en Cuijk naar Sint Agatha
via industrieterrein De Beijerd en ’t
Riet en de Kalkhofseweg) blijven van
kracht tijdens de hele periode van werk-
zaamheden. Dit om zoveel mogelijk
doorgaand verkeer door Sint Agatha te
voorkomen. * Daarop aansluitend zal
ook het doorgaand vrachtverkeer door
Sint Agatha worden verboden.

34.000
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Maar…….wat was dat, wat ge-
beurde er…...oh nee, ook in dit
sprookje gebeurde iets vreselijks.

Terwijl alle kinderen aan het
schaatsen waren, krakte daar in-
eens een grote meneer met fotoca-
mera door het ijs, einde pret, baan
dicht………drama….
Kaboutertjes en kindertjes niet
blij ………….
Maar uiteindelijk kwam alles toch
goed, koning Vorst heeft zijn best
gedaan, de kinderen hebben enorm
genoten en de kaboutertjes hebben
hard gewerkt en veel inzet ge-
toond.
Het was een mooi sprookje …..…!

Er was eens….. een idee, een heel
goed idee…………Kire had het
bedacht, maar er was veel voor no-
dig. En zoals het meestal gaat met
sprookjes, loopt het dit keer ook
goed af. Maar wat de moraal van dit
verhaal zal zijn???????????????
Het was een gezellige avond in het
Staagje, Kire zat aan een lekker
bakje koffie, toen hij ineens het idee
kreeg om een ijsbaan te gaan bou-
wen, achter het Staagje, in de voet-
balkooi.
Hij zag het al helemaal voor zich,
een strakke, gladde, prachtig mooie
ijsbaan, met veel lichtjes erom heen
en kindertjes die aan het schaatsen
waren. Papa’s en mama’s aan de
kant, hun handen warmend aan een
lekker bekertje warme chocomel.

Wat een geweldig plan………maar
ja, wat heb je daarvoor allemaal wel
niet nodig, een emmertje goudstuk-
ken, kaboutertjes om te helpen, en
koning winter voor de vorst. Nu
hebben we het geluk dat we bij het
Staagje in het bezit zijn van een ei-
gen Koning (lees Prins), dus dat zou
moeten lukken.

Gelukkig hebben we ook voldoende
kaboutertjes, die ook bereid zijn om
mee te komen helpen, wanneer er
een grote klus staat te gebeuren,
want alleen dan zal het plan slagen.
Die zak goudstukken, ja daar ont-
breekt het dan nog aan.
Maar op een dag was er opeens een
gulle gever die niet alleen hulp
bood, maar ook goudstukken mee-
bracht.
En zo kon het gebeuren dat er op
een dag, net voor de kerst, een
prachtige ijsbaan tevoorschijn
kwam. Iedereen trots en blij, onze
eigen ijsbaan….wat was ie
mooi………………..

incognito het programma van de
komende karnaval aan het bespre-
ken waren. Hoe dan ook, er is op 1
januari van dit jaar een prachtige
foto van de elf uilen gemaakt.

In De Dorpskrant
van april 2008 is er
uitgebreid geschre-
ven over  een
‘roestplaats’ van ui-
len bij Truus van de
Goor in de tuin aan
de Liesmortel. Wij
mogen ons gelukkig
prijzen met ’n plek
in het centrum van
ons dorp waar je
zelfs overdag zo’n
grote populatie van
maar liefst elf
‘roestende’ uilen kunt bekijken. Er
zijn er op een gegeven moment
zelfs twaalf geteld waarna er in
ons dorp gedacht werd dat het
onze prins en zijn raad waren die
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Bezorging Roy van den Broek

Er was eens….

De  raad van elf incognito?

Wel goed fout zijn!
Na een zeer succesvol zwerversbal
vorig carnavalsseizoen, wordt er dit
jaar op carnavalszaterdag een foute
Amsterdamse avond georganiseerd.
Deze spetterende avond zal weder-
om opgeluisterd worden door enke-
le artiesten. Kom dus carnavalsza-
terdag 21 februari als 'foute' Am-
sterdammer naar de S-bocht.
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* De lokale omleidingen in en rondom
Sint Agatha zullen waar nodig gemar-
keerd worden om onveilige punten vei-
liger te maken. Het gaat hierbij om de
wegen rondom Sint Agatha. Deze we-
gen zijn smal en om de verkeersveilig-
heid te verbeteren is daar éénrichtings-
verkeer ingesteld. * De verbeterde fiets-
route Odiliadijk– Hapsebaan blijft ge-
durende de periode van werkzaamheden
beschikbaar. * De verbinding Odiliadijk
en de Maasboulevard kan (als het weer
goed blijft) in de week voor carnaval
geopend worden. Tegelijkertijd kan dan
de fietsroute Odiliadijk – Hapsebaan
weer zonder omleiding open. Er is voor
deze fasering gekozen, omdat de over-
steek Odiliadijk – Hapsebaan op zijn
vroegst in week 11 open kan. Dit van-
wege de werkzaamheden die de nutsbe-
drijven ter plaatse uit moeten voeren. In
de periode tussen week 8 en de opleve-
ring van de oversteek kan het gemotori-
seerd verkeer van en naar Sint Agatha
gebruik maken van de verbinding Odi-
liadijk – Maasboulevard.
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