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Hierbij delen wij u mede dat wij op
17 februari 2012 aan Cuijkse Cross
Club een oprichtingsvergunning
krachtens de Wet milieubeheer heb-
ben verleend voor de inrichting be-
stemd voor waar gelegenheid wordt
geboden tot het gebruik van gemo-
toriseerde voertuigen in wedstrijd-
verband, ter voorbereiding van wed-
strijden of voor recreatieve doelein-
den aan de Hertraksestraat
ongenummerd te Cuijk.

Met deze en nog veel meer woorden
maakte de provincie aan de Ge-
meente Cuijk bekend dat het cross-
terrein op Lombok binnenkort weer
in gebruik mag worden genomen en
dat deze vergunning ter inzage
moest worden gelegd.

Contact met het Provinciehuis levert
ook de volgende, wat meer gedetail-
leerde, informatie op.

Wat zijn de dagen en tijden waarop
de C.C.C. van het terrein gebruik
mag maken:
1. reguliere trainingen (maximaal 3
x per week);
2. clubtrainingen (maximaal 5 x per
jaar);
3. regionale training (maximaal 1 x
per jaar);
4. de veteranen cross (maximaal 1 x
per jaar op 3 aaneengesloten dagen);
5. de nationale cross (maximaal 1 x
per jaar op 2 aparte dagen óf 2 aan-
eengesloten dagen).

De inrichting mag slechts gebruikt
worden voor reguliere motorcross-

komst van het jeugdwerk in ons
dorp liggen in en om De Agaat. Des
te meer reden om het succes van het
evenement van de afgelopen twee
jaar te overtreffen. Aan de teams die
zich aangemeld hebben voor het
beachvolleybaltoernooi zal het ze-
ker niet liggen. In no-time zat het
toernooi vol en zal de strijd op 4
mei rond de klok van 19 uur weer
door twaalf teams met elkaar aange-
gaan worden voor de felbegeerde “t
Staagje beachvolleybal trofee
2012”.
Zal het team De Padjakkers het luk-
ken de trofee voor de derde keer in
wacht te slepen? Allemaal te zien in
de weer zorgvuldig aangelegde
zandbak achter het Staagje. Vrijdag
starten we om 17.30 uur met een
actief programma voor de jeugd met
op de achtergrond een dikke beat
van DJ Rens. Gevolgd door de eer-

ste wedstrijden tot rond de klok van
0.00 uur. Zaterdag begint het pro-
gramma om 12.30 uur voor de
jeugd, rond 14 uur starten we met
het vervolg van de wedstrijden en
vanaf 21 uur is het Party Time en
zal wederom DJ Rens de sfeer naar
grote tropische sferen brengen.
Dus mis dit spektakel niet, de weer-
goden zullen ons goed gestemd zijn,
kom gezellig naar ’t Staagje!

Weer motorcross
op Lombok?

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei a.s
is het weer zover, voor de derde
keer zal dan in de kooi achter ’t
Staagje het beachevent 2012 geor-
ganiseerd gaan worden. Dit is te-
vens ook de laatste keer dat we dit
toernooi op deze locatie zullen
organiseren, na 63 jaar valt het
doek in augustus voor het jeugd en
jongerenwerk in het mooie pand
aan de Liesmortel en zal de toe-

Lente!

Dinsdag 15 mei om 19.00
uur, de traditionele Maria-
groet bij het kapelletje aan
de Kuilen.
De fanfare H. Agatha zorgt als ge-
woonlijk voor de  muzikale omlijs-
ting.
Een waardevol kwartiertje om er bij
te zijn. Komt u ook?

Beachevent  ’t Staagje

trainingen op de volgende tijden.
• op woensdag van 15.00 uur tot
19.00 uur (vanaf 1 april t /m 31
oktober);
• op woensdag van 13.00 uur tot
17.00 uur (vanaf 1 november t /m
31 maart);
• op zaterdag van 12.00 uur tot
17.00 uur;
• op zondag van 12.00 uur tot
17.00 uur;
• er mag geen gebruik worden ge-
maakt van een omroepinstallatie.

Tegen deze vergunningverlening
voor 167 (!) dagen per jaar kon
beroep aangetekend worden.
Enkele partijen uit Cuijk hebben
van deze gelegenheid gebruik ge-
maakt omdat er gevreesd wordt
voor geluidsoverlast.
De provincie zal nu t.z.t. uitgeno-
digd worden bij de Raad van State
in Den Haag om deze vergunning-
afgifte te komen verdedigen. Nog
even geen cross dus.
De Dorpskrant blijft nieuwe ont-
wikkelingen voor u volgen.
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De schutterij is sinds half maart
weer actief. De eerste werkzaamhe-
den ieder jaar zijn de schietbomen
gereed maken voor het nieuwe sei-
zoen, bakken en wippen monteren
en het terrein schoffelen. Geen pro-
bleem met de terreinmeester Harrie
v Elst die geassisteerd wordt door
een team van vier personen.

In april zijn er 3 concoursen waar de
kleuren van de vereniging verdedigd
moeten worden, de laatste in april is
op eigen terrein. Dan mag O.A. zelf
het concours organiseren en zorgen
dat alles perfect in orde is, materi-
aal, catering en papierwerk. Onder
iedere schietboom moeten twee per-
sonen zitten. Momenteel geen pro-
bleem, sinds de vereniging kan spre-
ken van een lichte ledengroei. De
schutters uit het Land van Cuijk zijn
dan te gast.

Het volgende evenement wat voor
Oranje Agatha belangrijk is het ko-
ning schieten. Dit gebeurt op 6 mei
vanaf 13:30 uur. Er kunnen 18 per-
sonen aan deelnemen en helaas voor
de koning van 2011 iedereen doet

zijn best om het ook
te worden. Op dat
moment geldt ieder
voor zich. Vorig jaar
was Vincent Jans de
koning. Nu maar
afwachten wie de
meeste treffers heeft

en hopelijk werkt het weer mee.

Het volgende evenement is op 28
mei, dan organiseert Oranje Agatha
het jaarlijkse dorps-schieten. Daar
kunnen viertallen niet alleen uit Sint
Agatha maar ook daarbuiten aan
deelnemen. Ook dit kan weer leuk
en gezellig worden. In ieder geval
zijn er weer veel bekers te verdie-
nen. En de schutters van Oranje
Agatha hebben er weer zin in om
hun schietsport op een waardige
manier te propageren. Inschieten is
dan van 13:00 tot 14:30 uur.

Dus noteer alvast deze datum in uw
agenda.

Nieuws Oranje Agatha Dassentunnel gelegd

Vincent Jans

In de vorige Dorpskrant aangekon-
digd en nu ligt hij er al, de dassen-
tunnel onder de Heikantseweg.
Arfman
een be-
drijf dat
je, wan-
neer het
om afrastering en wildvoorzie-
ningen in de natuur gaat,  overal in
Nederland tegen komt, heeft in
goed twee dagen een zeven meter
lange stalen buis met een diameter
van veertig cm op een diepte van
zestig cm onder de weg gelegd.

Precies in een
wildspoor. Om
dassen en ander
wild te leiden is
er tevens een
afrastering over
een lengte van

zo’n tachtig meter langs beide
kanten van de weg geplaatst. Een
prachtige poort naar een aanlig-
gend perceel maakt het geheel
compleet. De weg is voor mens en
dier weer een stukje veiliger.

www.sintaagte.nl organiseert dit
jaar een voetbalpool voor het EK
van 2012. Twee jaar geleden was
het al een succes met het WK van
2010 en deden er veel deelnemers
mee. We hopen dat er dit jaar nog
meer mensen mee gaan doen met
de spelvreugde. Dit jaar hebben
we de wedstrijd gedigitaliseerd. Je
kunt de wedstrijdvoorspellingen
online invullen door een account
aan te maken. Zo kun je vlak voor
de wedstrijd de uitslag nog aan-
passen en hopen we dat het spel
nog actiever gaat worden. Mensen
die geen behoefte hebben om de
uitslagen nog te wijzigen, kunnen
de standen invullen op een formu-
lier dat bij Café de S-Bocht te ver-
krijgen is of digitaal op te vragen
is via info@sintaagte.nl.

Hoe je een account moet aanma-
ken kun je vinden op de website
www.sintaagte.nl onder het kopje

“ E K  2 0 1 2  v o e t b a l p o o l ” .
Heb je geen verstand van voetbal
maar wil je toch graag mee doen,
dan kun je de voorspellingen ook
automatisch inlaten vullen. De kos-
ten zijn €10,-- per deelnemer. 90%
hiervan wordt uitgereikt als prijzen-
pot. Voor meer informatie en de
volledige spelregels kunt u terecht
op de website www.sintaagte.nl of
mailen naar info@sintaagte.nl .
Met sportieve groet, Sintaagte.nl EK
2012 voetbalpool.

Sintaagte.nl
EK 2012 voetbalpool

Donderdag 26 april heeft de eerste
officiële activiteit in De Agaat
plaats gevonden. Het gebruikers-
platform vergaderde met de beheer-
s t icht ing.  Nu nog in een
´kampeeropstelling´ met oude meu-
bels  uit het parochiehuis en met een
kratje bier uit kantine Veldzicht. Op
de agenda onder meer een presenta-
tie van interieurvormgever Radius,
met een sfeerbeeld en inrichtings-
voorstel. De gebruikers konden zich
vinden in het voorstel, in de kleur-
stelling paars-limoengroen. De be-
heerstichting kan nu  verder met de
aanschaf van bar, keuken en meubi-
lair. De vrijwilligers kunnen in-
schrijven op de klussen. En de ge-
bruikers kunnen zich gaan opmaken
voor de verhuizing, zij verheugen
zich al op hun nieuwe fantastische
onderkomen.

Van de Dorpsraad

Vind je zingen leuk??
Kom op onze
open repetitie,

zaterdag 5 mei 2012,
18.30-20.30 uur

Pastorie Martinus, Kerkstraat
10 Cuijk

(Naast de St. Martinuskerk)

Creation is een enthousiaste zang-
groep en brengt een populair reper-
toire met nummers als:
True Colors, I would stay, To make
you feel my love, Vlieg met me mee,
Halleluja enzovoort.
Behalve zangers en zangeressen,
zijn we ook nog op zoek naar een pia-
nist.
Voor meer informatie mail gerust:
info@zanggroepcreation.nl
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