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Carnavals dinsdag 16 februari wordt
er in Sint Agatha weer gestreden
voor de  mooiste praaloptocht van
de regio. Vanaf nu met grote rigou-
reuze veranderingen die onze op-
tocht nog aantrekkelijker zullen
gaan maken.
Het zal vanaf nu niet meer alleen
om de mooiste praalwagens gaan
van de regio maar ook loopgroepen
zijn voortaan van harte welkom en
deze gaan ook meestrijden in een
eigen competitie. Ook willen we
met de nieuwe naam van de optocht
duidelijk aangeven dat we niet al-
leen wagens en groepen uit het Land
van Cuijk, Noord Braband, hebben
maar ook diverse wagens en/of
groepen uit Noord Limburg.

Zeepkistenrace
Na de optocht komt er voor de eer-
ste keer een zeepkistenrace bij de
feesttent op het sportpark van Sint
Agatha.
Hierbij kunnen alle kinderen van 6
tot 12 jaar laten zien hoe snel ze het
parkoer af kunnen leggen. De Ule-
wappers hebben gezorgd voor 2
spectaculaire zeepkisten waarmee
de toeschouwers een boeiend en
vermakelijk schouwspel geboden
zal worden. Natuurlijk is een natje
en een droogje aanwezig.

Dit jaar is er net zoals anders weer
een grote geldpot aan prijzen te ver-
delen, welke zal overhandigd wor-
den in de feesttent door Vorst Hans
en Vorst Bob natuurlijk samen met

Dertig deelnemers uit de vijf Land
van Cuijkse gemeenten en de ge-
meente Landerd hadden hiertoe het
vragenformulier voor de AED Quiz
van Stichting Kies voor Leven op
tijd ingeleverd.
Na een korte inleiding door Toon
Hermsen bracht Dhr. Jan Smale,
directeur van Vivon/AED-Alert het
belang van een goed werkend bur-
gerhulpverleners systeem voor het
voetlicht.

Postcodes zijn de schakel tussen
slachtoffer en de vrijwilligers die
zich hebben opgegeven voor AED-
Alert. Zodra ‘112’ is gebeld en de
meldkamer de postcode heeft inge-
toetst van de plaats waar de patiënt
zich bevindt, zoekt het systeem
welke mensen die kunnen re
animeren zich in de buurt bevinden
e n  r o e p t  h u n  h u l p  i n .
Tegelijkertijd zoekt het systeem
naar de dichtstbijzijnde defibrilla
tor en zendt een SMS’je naar men
sen die in de buurt van die AED wo
nen of werken. Deze tweede hulp
verlener kan zich dan met het ap
paraat naar het slachtoffer spoeden.
Dat scheelt kostbare tijd.
In een volgende Dorpskrant leest u
meer over de gewonnen prijs, b.v..
waar deze wordt geplaatst en over
hoe mensen op te leiden voor het
bedienen van deze reanimatieappa-
ratuur.

Regio-Optocht wordt Ule-optocht Maasvallei

Prins Wilco d’n Urste.
U zult deze middag zeker goed
vermaakt worden door DJ Chris,
die voor jong en oud een geweldi-
ge sfeer kan maken met de beste
hits van de jaren ’70 & ’80, afge-
wisseld met vlotte après-ski hits.

Voorinschrijving is mogelijk bij
Jan Daanen tel 0485-321438 of via
mail jandaanen@hetnet.nl.
Inschrijven dinsdagmorgen van
11.00 tot 13.00 uur en ophalen
startnummers tot aanvang van de
optocht bij café de S-Bocht.
Opstellen van de wagens en groe-
pen in de Heikantseweg, Odilia-
dijk en Kloosterlaan, afhankelijk
van de grootte en hoogte van de
wagens.
Deze wegen zullen voor verkeer
afgesloten worden, hier kan ook
niet geparkeerd worden. Het pu-
bliek kan parkeren bij het kloos-
ter , in de Veerstraat over de dijk
en in de Kuilen.
Start optocht is om 14.11
Start zeepkistenrace   ca. 15.30In de nieuwe opzet  wordt er gerekend

op nog meer deelnemers en publiek!

Dorpsraad Sint Agatha
winnaar AED Quiz

Maandag 18 januari ontving de
Dorpsraad uit handen van Kies
voor Leven voorzitter Toon
Hermsen en secretaris Diny van
Lanen een AED (Automatische
Externe Defibrillator) en een
bijpassende AED kast.

De AED en AED kast, met een
waarde van samen ongeveer
€ 2400,- werden gratis beschik-
baar gesteld door de kies voor
leven  Stichting. Met deze dona-
tie is de veiligheid, en daarmee
de leefbaarheid, in ons dorp en
de regio weer vergroot.

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
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len bij Anton Geerts via
ajm.geerts@home.nl
of telefonisch op nr.06 23627721.
De prijs? Volwassenen betalen
voor een kaartje € 8,00, kinderen
van 13 t/m 16 jaar € 4.00 en voor
kinderen t/m 12 jaar onder bege-
leiding is de toegang gratis.
Ook komen wij bij u aan de deur.
Diegene, die niet aan de brunch
deelnemen, zijn van harte welkom
vanaf 13.00 uur.

’t Staagje krijgt € 4.000,00 van het
Oranje Fonds voor de aanschaf van
apparatuur.
In 2010 bestaat ’t Staagje 60 jaar,
dit wordt een jubileumjaar voor
jong en oud. Op 21 en 22 mei staan
er al diverse activiteiten op pro-
gramma. Om dit te realiseren en de
gebruikers meer mogelijkheden te
bieden wordt er nieuw beeld –en
geluidsapparatuur gekocht.

Het oranjefonds is het grootste, nati-
onale fonds op sociaal gebied. Per
jaar besteed het ongeveer € 24 mil-
joen aan organisaties die een betrok-
ken samenleving bevorderen in Ne-
derland, op Aruba en de Nederland-
se Antillen. Door deze bijdragen
ontmoeten mensen elkaar of vinden
zij een nieuwe plaats in de samenle-
ving. Het Oranje Fonds wordt o.a.
gesteund door de Nationale Postco-
de Loterij en De Lotto. De Prins van
Oranje en Prinses Máxima zijn be-
schermpaar van het Oranje Fonds.
Voor meer informatie over ’t Staag-
je kunt u kijken op: www.staagje.nl.

KEL’S 80’S en 90’S
BIRTHDAY PARTY

’t Staagje krijgt € 4.000
van het Oranje Fonds

Maandag is het te doen!!
Zorg dat je erbij bent!

Carnavals maandag 15 februari is er
weer de inmiddels vermaarde feest-
dag in de tent op het VCA terrein.
Om 11.00 uur gaat de feesttent
open, waarna om 11.30 iedereen aan
tafel kan voor de brunch. Tijdens
deze brunch kunt u genieten van het
optreden van “DE DICHTER" en van
rustige muziek.
Om 13.00uur start het middagpro-
gramma met o.a. de receptie van de
jeugdprins en -prinses en het jeugd
boerenbruidspaar.
Voor de kinderen zijn er weer nieu-
we leuke attracties en er zijn optre-
dens van de dansgarde, de hofkapel
en ...........natuurlijk is er ook weer
de eethoek met o.a. poffertjes!
De sluitingstijd word nader bepaald
want gezelligheid kent geen tijd.

Kaartjes voor de brunch zijn te koop
tijdens de pronkzitting, of te bestel-

Wanneer je ’m éénmaal meege-
maakt hebt wil je ‘m niet meer
missen: de carnavalszaterdag-
avond bij Kel.

Zaterdag 13 februari wordt er een
weer een feestelijke activiteit ge-
organiseerd in Café de S-bocht:

KEL’S 80’S en 90’S
BIRTHDAY PARTY

Op deze Karaoke-avond met dis-
cotheek Magic Power, start het
feest om 20.30 uur en zal dat zon-
dagmorgen om 01.30 eindigen.
Van 20.30 uur tot 21.30 uur is er
happy hour.

Tot zaterdag de 13e bij KEL!

Bingo voor iedereen

Op 30 December jl. had korfbal-
club “Quick-Up” een jeugdbingo
georganiseerd voor de jeugd van
“Quick-Up” en VCA. Dit was een
supergezellige avond. De kantine
was mooi gevuld en er zijn heel
wat leuke prijsjes gewonnen.

Nu wordt er een
bingoavond geor-
ganiseerd voor
iedereen vanaf 16
jaar, dus niet al-
leen leden van
“Quick-Up” en
VCA.

Dorpsgenoten kom op vrijdag 5
maart a.s. 20.00 uur naar kantine
Veldzicht aan de Liesmortel.
Zet de datum alvast in je agenda!

Na  bijna 13 jaar groen
licht voor Kepserplein

U heeft  in december vorig jaar eni-
ge beweging kunnen constateren op
de locatie Kepser. Reden genoeg
voor de Redactie om eens te infor-
meren op het Gemeentehuis wat
daar te gebeuren staat.

Een gesprek met Dhr. Kees Peters,
beleidsmedewerker ruimtelijke ont-
wikkeling bij de Gemeente Cuijk,
brengt duidelijkheid én nieuws.

Met regelmaat is er bij de Gemeente
geklaagd over de rommelige staat
van de locatie van het toekomstige
Kepserplein. De Gemeente heeft
geluisterd naar de klachten en op-
dracht tot opschoning gegeven.
Vandaar dus de drukte met shovels
en vrachtwagens. Een goed begin.

Maar weet Kees Peters te melden, er
is meer nieuws voor de Dorpskrant.

Het ontwerp bestemmingsplan voor
dit gebied heeft ter inzage gelegen
er daarop zijn geen bedenkingen
ingebracht. Dit kan inhouden, dat de
Gemeenteraad op de vergadering
van 10 maart het bestemmingsplan
gaat vaststellen. De verwachting is
dat er dan voor de zomer nog be-
gonnen wordt met het bouwrijp ma-
ken van de locatie, waarna de bouw
van 14 woningen, 11+3, een aan-
vang kan nemen.

Erik van de Velde, woordvoerder
van Aannemingsbedrijf Hofmans
Wonen B.V., laat weten bijzonder
blij te zijn met de laatste ontwikke-
lingen en is gestart met de voorbe-
reidingen tot verkoop van de 11 wo-
ningen die hij aan het Kepserplein
zal gaan bouwen. Afhankelijk van
de verkoop verwacht hij in de 2e
helft van 2010 met de bouw te kun-
nen starten.
Geïnteresseerden kunnen contact
met hem opnemen op nr. 315561.

De nacht van
‘n spetterende avond in de feesttent
met vele artiesten. Kom op 6 febr.
voor 21.30 uur en win een LCDtv!
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