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Hij is geboren op 11 oktober 1942
in de kleinste en volgens hem de
mooiste van de acht zaligheden in
de Kempen, het 500 inwoners tel-
lende dorpje Netersel.
Kees Michielse, want daar hebben
wij het over, kwam na zijn studies
en veel omzwervingen terug in een
gelijkwaardig dorpje, Sint Agatha,
waar hij 7 januari 1984 benoemd
werd als Pastor.

De kop van dit artikel geeft aan hoe
Kees midden in de samenleving
staat als een sociaal gelovig man en
verbindende factor tussen mens en
kerk. Niks geen titels, gewoon me-
demens. En zo wordt hij in ons dorp
ook gezien.

Kees viert dit jaar zijn 40 jarig
priesterjubileum. Voor hem als Pas-
tor is dat nog geen reden voor een
groot feest, maar wij als parochie
willen hem graag feliciteren en hem
bedanken voor zijn enorme inzet
voor iedereen.

Hiertoe is er op zondag 4 juli om
10.00 uur een feestelijke viering in
onze Parochiekerk.
Wij hopen dan, samen met u, even
stil te staan bij dit heuglijke feit.

respectievelijk gecoördineerd, na-
mens alle gebruikers, sponsors en
vrijwilligers te benaderen en activi-
teiten op te zetten om geld in te za-
melen als eigen bijdrage.

Peter van Dijk heeft ervoor gezorgd
dat het Heilig Hart beeld onlangs,
op kosten van de dorpsraad, weer
van plantjes van Quick Up is voor-
zien.

De gemeente heeft de dorpsraad
geïnformeerd over de nieuwe werk-
wijze van de buitendienst. Er is nu
een vaste ploeg per wijk en dorp. Zij
zijn geïnstrueerd om zichtbaar te
zijn in ons dorp en met de bewoners
alert te zijn op werk/klussen. De
kleinere lossen zij direct op, de gro-
tere duren iets langer, de hele grote
worden uitbesteed. Als u werk con-
stateert kunt u die het snelst onder
de aandacht brengen via de website
van de gemeente Cuijk, waarna u
snel een reactie krijgt op uw tip of
klacht. De gemeente zal binnenkort
in de publiciteit treden met deze,
volgens ons erg goede, nieuwe ma-
nier van werken.
De dorpsraad is opgeroepen om in
verval geraakte, verrommelde oude
gebouwen door te geven. De ge-
meente heeft geld op de begroting
om het buitengebied mooier te ma-
ken door zulke locaties op te rui-
men. Kent u zulke plekken, geef ze
dan aan ons door.

Op 8 juni zullen 16 dorpsgenoten de
AED-cursus volgen, in de Linde-
kring. Wij zijn verheugd met zoveel
aanmeldingen. Na afronding van de
cursus kan de door de dorpsraad
gewonnen AED in gebruik worden
genomen. Totdat de MFA klaar is
zal de AED aan de Liesmortel bij
Fons Thoonen, om het hoekje van
de poort, komen te hangen.
Leest u verder pag. 2 kolom 3.

Van de Dorpsraad

Op 8 april is het gebruikersplat-
form MFA ingesteld. Alle toe-
komstige gebruikers leveren elk 2
leden. Het gebruikersplatform is
dé gesprekspartner voor het be-
stuur van de beheerstichting over
zaken die de exploitatie aangaan.
De beheerstichting i.o. gaat stich-
tingsstatuten opstellen en afspra-
ken maken met alle gebruikers
(gebruikstijden en –voorwaarden,
huur), met leveranciers en met de
gemeente als eigenaar. Doel is dat
bij de oplevering van het gebouw
(najaar 2011?) de beheerstichting
de sleutel in ontvangst neemt en
de gebruikers er meteen in kun-
nen. De oproep voor een aanspre-
kende naam voor de MFA vindt u
elders in deze dorpskrant.

In dezelfde bijeenkomst is inge-
stemd met het ontwerp MFA. De
gemeente zal met dit ontwerp en
het prestatiebestek de bouw in mei
gaan aanbesteden. Er zijn daar-
naast drie uitwerkingen opgepakt:
een inventarislijst, een inrichtings-
plan voor de buitenruimte en een
studie naar de mogelijkheden om
het gebouw energieneutraal te ma-
ken. De uitwerkingen, met begro-
ting, worden in het volgende ge-
bruikersplatform (op 24 juni) be-
sproken, waarmee gemeente en
dorpsraad fondsen gaan benaderen
voor de financiering ervan.
Ook is op 8 april afgesproken dat
er voor de realisatie van de MFA
een sponsorgroepje en een activi-
teitengroepje aan de slag gaan om
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van ’t Staagje zich kan aanmelden
vóór 15 mei a.s. Het team dient te
bestaan uit minimaal 5 personen
met de minimale leeftijd van 13
jaar. Aanmelden kunt je doen via
mailadres:
beachvolley@staagje.nl. Op zater-

dag zal er
tijdens de
r e c e p t i e
van 18.00-
19.00 uur
van alles
te zien
zijn over

het reilen en zeilen van de jeugd-
club waarbij iedereen van harte
uitgenodigd is. Het jubileumweek-
end zal worden afgesloten met een
geweldig feest op de zaterdag-
avond waarbij Feest DJ Joost zal
zorgen voor een spectaculaire
show. Dus geef u op voor het be-
achvolleybaltoernooi en kom ge-
zellig langs op 21 en 22 mei a.s.

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat er
een club opgericht werd voor de
jeugd van St. Agatha. De club werd
opgericht door de Kruisheren en
droeg de eerste jaren de naam V3.
Dit stond voor Vol Vertrouwen
Voorwaarts. Zoals jullie in de vori-
ge editie van de dorpskrant hebben
kunnen lezen bestond de club toen
uit een jongens- en een meisjesclub.
Met het verstrijken van de jaren is
V3 overgegaan in ’t Staagje en be-
staan de groepen nu uit zowel jon-
gens als meisjes.
Er wordt tijdens clubavonden vanal-
les voor en door de jeugd gedaan,
denk aan knutselen, gezelschapsspe-
len, biljarten, airhockey, pingpong,
voetballen, volleyballen,dropping,
disco etc. etc. En eenmaal per jaar
gaat de jeugd een week op kamp,
meestal in de bossen rondom Ber-
gen en dit jaar gaat dit voor de 50
ste keer gebeuren. Maar eerst willen
we het 60 jarig jubileum van ’t
Staagje gaan vieren op 21 en 22 mei
a.s. Het worden 2 dagen vol met
activiteiten voor iedereen, zo is er
op zaterdag een stormbaan, een sui-
kerspinnenkraam, groot luchtkussen
en een ballonnenwedstrijd als afslui-
ting onder begeleiding van de Brazi-
liaanse drumband Butacana. We
beginnen vrijdagavond  met het eer-
ste deel van het programma voor de
jeugd wat zijn vervolg krijgt op de
zaterdag. Opgave hiervoor is niet
nodig, het motto is “gewoon komen
en meedoen”. Hierna starten we met
het beachvolleybaltoernooi waar-
voor in de kooi achter ‘t Staagje een
professioneel beachvolleybalveld
wordt aangelegd. In deze arena zul-
len teams gaan strijden voor de titel
BEACHVOLLEYKAMPIOEN ’T
STAAGJE 2010,die zijn spannende
ontknoping gaat vinden op de zater-
dagavond in een zinderende finale.
Het exacte programma wordt tijdig
bekend gemaakt via website
www.staagje.nl , belangrijk voor nu
is dat iedereen die de strijd aan wil
gaan in de    beachvolleybalarena

Dus laat uw fantasie de vrije loop en
denk mee voor een gepaste naam
voor een gebouw waar wij straks
met z’n allen trots op mogen zijn!

de Dorpsraad

Jubileum Jeugd
en Jongerenwerk

’t Staagje

Wat is er mooier dan
MFA?

Ding mee naar de grote
eer en een prijs!

Als alle plannen definitief door-
gaan met de Multi Functionele
Accommodatie hebben we bij de
opening natuurlijk een passende
naam voor het gebouw nodig.
Hiervoor willen de Dorpsraad en
Beheerstichting i.o. een prijsvraag
uitzetten.
Het werkt als volgt:
Alle inwoners van Sint Agatha
kunnen een naam indienen bij de
secretaresse van de Dorpsraad,
Erma Coenen, via
(achcoenen@hetnet.nl).
Hiervoor geldt een inzendtermijn
tot 15-05-2010.

Alle inzendingen worden beoor-
deeld door de Dorpsraad en de
Beheerstichting i.o. en de 3 geno-
mineerden worden voorgelegd aan
het gebruikersplatform. Het ge-
bruikersplatform wijst de winnaar
aan. De winnaar krijgt de eer om
het gebouw mede te openen en
ontvangt een leuke prijs.

Rectificatie
In De Dorpskrant van januari jl. is
een lastige fout gemaakt. Waar in
het artikel “Na bijna 13 jaar groen
licht voor Kepserplein” staat: Erik
van de Velde, woordvoerder van
Aannemingsbedrijf Hofmans Wo-
nen B.V staat,  had moeten staan:
Erik van den Elzen, directeur van
Aannemingsbedrijf Hofmans Wo-
nen B.V. te Cuijk. Tel: 315404
Hierbij de welgemeende excuses
van de Redactie van De Dorpskrant.

Ruimhartig gegeven

De collecte voor de Nederlandse
Hartstichting heeft het bedrag van
364,84 opgebracht. Namens de
Hartstichting, dank aan de gulle ge-
vers en aan de collectanten voor hun
inzet.

Vervolg art. Dorpsraad pag. 1
Omwonenden van het Kepserterrein
zijn op 14 april door de gemeente
bijgepraat over de gevonden bodem-
verontreiniging. Er is asbest en olie
gevonden in het voormalige onver-
harde pad. De verontreiniging moet
worden afgegraven en afgevoerd.
Dit leidt niet tot extra vertraging in
de bouw.
De planning voor het bouwrijp ma-
ken blijft september 2010.

30 mei a.s. is er een
ouder-kind toernooi,

georganiseerd door VCA,
Quick-Up en het Staagje.

Sport van 9.30 uur tot 13.30 uur
voor alle kinderen tot 14 jaar en hun
ouders, terwijl voor de allerjongsten
spelletjes worden georganiseerd.

Opgeven voor deze gezonde en ge-
zellige dag doe je je bij Frans Bur-
gers, Appelgaard 10 , Tel:313303
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