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De organisatie van de VCA en
Copa del Agatha sponsoravond
was niet voor niets uitgeweken
naar café de S-Bocht. Liefst 140
gasten kwamen af op de presenta-
tie over het heden, verleden en de
toekomst van beide verenigingen,
die daar op woensdag de16e in het
kort geschetst werd. De toekomst
werd positief tegemoet gezien en
een groot 50 jarig jubileumfeest
tijdens het Hemelvaart weekend in
juni in het vooruitzicht gesteld.

Vervolgens kwamen twee  specia-
le gasten aan het woord te weten
Harry van Raay en Willy vd Kerk-
hof. Deze oud PSV-ers brachten
op hun onnavolgbare wijze anek-
dotes ten gehore over Scouting,
strategie, financiën en aankoopbe-
leid bij hun topclub. Als een ding
al duidelijk werd, was dat dat
naast kennis en kunde het toeval
en geluk een ook zeer belangrijke
rol speelden. Beide heren kregen
een aandachtig gehoor en zorgden
voor vele lach- salvo’s.

Tot slot was aan hen ook de eer op
deze avond de zes A1 clubs be-
kend te maken die op 13 en 14
augustus het Copa de Agatha toer-
nooi gaan spelen. Voor 2011 zijn
het: Feyenoord Rotterdam, Shakt-
har Donetsk Oekraine, Fetteh Gha-
na Ghana, AIK Stockholm Zwe-
den, Valenciennes Frankrijk en
VVV Venlo, die voor groot spek-
takel zullen zorgen.
Kortom, het was een boeiende
avond met mooie vooruitzichten.

Op woensdag 2 maart mocht u weer
uw voorkeur voor de samenstelling
van de Provinciale Staten kenbaar
maken.
Spannend deze keer, want de uitslag
zou zelfs gevolgen kunnen hebben
voor de regeerbaarheid van ons land
omdat door de staten de zetelverde-
ling in de 1e kamer bepaald wordt.
Wat u gestemd heeft weet u natuur-
lijk, hieronder ziet u welke vakjes
uw dorpsgenoten gekleurd hebben.

Uitslag            maart   07  maart 11
Lijst 1    CDA 89 63
Lijst 2    SP 32 49
Lijst 3    VVD 41 52
Lijst 4    PvdA 21 18
Lijst 5    Gr. Links 1 11
Lijst 6    CU / SGP 1
Lijst 7    PvdD 5 5
Lijst 8    D66 4 15
Lijst 9    50Plus 5
Lijst 10  PVV 21
Lijst 11  Brabant Nu 1
Blanco stemmen 0 0
Totaal stemmen 205 241

In 2007 stonden nog: Partij Brabant
met 7- en Senioren met 4 stemmen
op de lijst.

We hebben in Sint-Agatha een zeer
succesvolle maand maart. De be-
heerstichting De Agaat is bij de no-
taris officieel opgericht.
Het Oranjefonds heeft de kersverse
stichting beloond met 45.000 euro
voor de inventaris. VCA heeft van
de Vriendenloterij 5.000 euro ge-
wonnen met de meest verkochte
loten tijdens de belactie en heeft dit
bedrag gestort in de inventarispot
van de beheerstichting. Deze pot,
gevuld met de opbrengst van alle in
het dorp tot nu toe gehouden acties,
bevat nu zo´n 15.000 euro. En er
staan nog een aantal acties gepland,
waaronder zwerfvuilinzameling en
rommelmarkt.
Dank aan alle donateurs en aan
alle verenigingen en vrijwilligers
die voor dit resutaat hebben ge-
zorgd!! 16 Maart was de datum
waarop de aannemers hun offerte
voor de bouw én 15 jaar onderhoud
van De Agaat bij de gemeente kon-
den inleveren. Begin april is bekend
wie tegen welke prijs ons mfa gaat
realiseren.

Woensdag 23 maart was de nieuwe
Cuijkse burgemeester Wim Hille-
naar op de fiets in ons dorp voor een
kennismaking.
Het was het eerste kennismakings-
bezoek van de heer Hillenaar aan
een dorps- of wijkraad in zijn nieu-
we gemeente. Middels een presenta-
tie en een wandeling, onder een
stralende zon, is hij door de dorps-
raad geïnformeerd over de ontwik-
kelingen, actualiteiten en wensen in
ons dorp. Lees verder pag. 2 kolom 3.
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De gemeente Cuijk heeft de omge-
vingsvergunning voor het Dorps-
plan Sint Agatha verleend, de reali-
satie van het Harry Kepserplein, zo
is de officiële benaming van de lo-
catie Kepser, kan nu van start gaan!

Van de elf te bouwen woningen zijn
er al zes verkocht. Er zijn nog één
starterwoning en vier  halfvrijstaan-
de woningen te koop in verschillen-
de prijsklassen.

Het terrein wordt momenteel bouw-
rijp gemaakt door de gemeente en
volgens Erik van den Elzen zal
Aannemingsbedrijf Hofmans Wo-
nen BV medio april met de bouw
van zeven woningen van start gaan.
Met de bouw van de overige vier
woningen zal worden gewacht tot er
weer verkocht is.

En daar zat hij dan, Fons Thoonen,
rustig zijn dorp en sport promo-
tend in Koffietijd bij Loretta Schrij-
ver, Quinty Trustfull en Rick Brandsteder
op de bank en kreeg nog een cheque van
€5000,-mee naar huis ook.
Hieronder zijn dankwoordje.

Bedankt alle lotenkopers met dit
prachtige resultaat. Voor degene
die nog loten willen kopen, kijk op
www-vca-stagatha.nl of neem
contact op met Fons Thoonen en
steun hiermee het hele vereni-
gingsleven van ons dorp. We kun-
nen jullie steun heel goed gebrui-
ken. Met vriendelijke groet,
Fons Thoonen.

Oud Prinsenclub Agatha viert jubileum

De Oud Prinsenclub Agatha ( O.P.A. ) vierde op zondag 11 februari j.l. het
11-jarig jubileum op ingetogen, gezellige, Bourgondische en uitbundige
wijze zoals het Prinsen ook betaamt. Voor deze gelegenheid waren de leden
van de 38-koppen-tellende OPA-club keurig uniform gekleed in de bekende
kiel met zakdoek en klompje om de nek.
Met de presentatie van zoveel (ex)hoogwaardigheidsbekleders denkt de Re-
dactie het Carnavalsseizoen  2011 op een waardige wijze af te sluiten.

www.dorpskrant-agatha.com : de site waar je jezelf terug ziet!

Bouw Harry Kepserplein
gaat van start

Op zaterdag 19 maart gingen maar
liefst 40 kinderen, er waren een paar
kinderen uit Padbroek bijgevoegd,
langs de wegen in ons dorp om
zwerfvuil te rapen. Het was een ge-
zellige happening en de “opbrengst”
aan rommeltjes was enorm!

De financiële opbrengst werd ge-
schonken aan de nieuwe MFA.

Landelijke opschoondag
en het Staagje
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Weet u het nog en heeft u het al bij
elkaar gezocht? Zaterdag 9 april
vanaf 09.00 uur komen de mensen
van de Fanfare bij u langs om oud
ijzer op te halen. De opbrengst
wordt dan weer gebruikt voor bv de
aanschaf  van muziekinstrumenten.
De Fanfare financieel geholpen en
ons dorp voorlopig weer verzekerd
van muziek, mooi toch!

Oud ijzer klaarzetten!

Fons, weet je wel, van TV
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Tijdens de wandeling en aansluitend
in de S-bocht heeft hij gesproken
met de daar aanwezige vertegen-
woordigers van de beheerstichting
en enkele verenigingen.

De dorpsraad heeft met name aan-
dacht gevraagd voor het behoud van
het tempo van realisatie van De
Agaat, voor de verkeersveiligheid
en inrichting van de uitrit van het
Harry Kepserplein en bij de Linde-
kring en voor de wens van een vol-
gende woningbouwlocatie in ons
dorp.
De heer Hillenaar gaf aan onder de
indruk te zijn van het eigen initia-
tief, de inzet en het gezamenlijk op-
trekken van de bewoners in Sint -
Agatha.
De Dorpsraad kijkt terug op een
prettige en nuttige kennismaking.
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