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Hij was bij de officiële opening
van De Agaat nog druk bezig alle
schoonheden en mogelijkheden
van de accommodatie aan de ge-
nodigden aan te prijzen, toen hij
plots zelf in het middelpunt van de
belangstelling kwam te staan.

Het heeft Hare Majesteit de Ko-
ningin namelijk behaagd, Willy
Thijssen te benoemen tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Burge-
meester Wim Hillenaar kon geen
mooier moment kiezen om Willy
hiermee te verrassen dan hier in
een volle Agaat, die voor een be-
langrijk deel door zijn inspannin-
gen is gerealiseerd en waarvan hij
ook nog de naamgever is. Ook zijn
brede medewerking bij de Ule-
wappers en sportieve inzet bij
VCA waren niet onopgevallen
gebleven  en stonden op de lijst
van zijn maatschappelijke betrok-
kenheid. Proficiat Willy!

De nieuwe multifunctionele accom-
modatie (MFA) De Agaat is vrijdag
31 augustus officieel in gebruik ge-
nomen. Het gebouw werd geopend
met veel mooie woorden van Ar-
nold van de Wollenberg namens de
beheerstichting, wethouder Gerard
Stoffels en burgemeester Wim Hil-
lenaar. De leerlingen van basis-
school De Lindekring, die voor hun
gymlessen de sporthal gaan gebrui-
ken, lieten onder begeleiding van
een robot en steltenloper hun bal-
lonnen los.
Over de bijdrage vanuit de provin-
cie door projectleider voor idop’s
(integrale dorpsontwikkelingsplan-
nen) Berna Kousemaker, zal nog
lang worden nagesproken. Haar ver-
basteringen van de naam Wollen-
berg geven voldoende inspiratie
voor de komende carnaval. De mu-
zikale ondersteuning kwam van
Creation met het afscheidslied, ter-
wijl de Maasklanken voor het eerst
het nieuwe Agaatlied ten gehore
brachten.
Na de opening op vrijdag - waar één
van de initiators van De Agaat, Wil-
ly Thijssen, een koninklijk lintje
kreeg opgespeld - volgde op zater-
dag de open dag. Tientallen bezoe-
kers  kwamen een kijkje nemen in
De Agaat, waar alle verenigingen en
(vaste) gebruikers van de MFA zich
lieten horen en zien op de vereni-
gingsmarkt in en om de MFA. Het
was een gezellige drukte terwijl op
de opnieuw aangelegde sportvelden
de jeugdteams van VCA en Quick-
Up hun eerste wedstrijden van het
nieuwe seizoen speelden.

Het verenigingsleven van Sint Agat-
ha is weer voor vele jaren onder de
pannen. De Agaat is daarmee een
flinke impuls voor de leefbaarheid
in het dorp.                   .

Woensdag 12 september was het
weer zover, u mocht uw voorkeur
voor de samenstelling van de 2e
Kamer kenbaar maken op het stem-
bureau in het Poorthuis.

Natuurlijk bent u benieuwd of uw
mede inwoners van Sint Agatha ook
de juiste keuze gemaakt hebben met
het rode potlood.
Bekijk het hieronder maar eens en
bedenk dan maar, dat u het in ieder
geval goed gedaan heeft.

Partij nov 06 juni 10 sept 12
VVD             51 72 93
CDA 145          83 57
SP 44 63 50
PvdA            46           39 48
D66                3 15 28
PVV               x           21 17
P.v.d. D          2 6 7
Gr. Links      16 10 4
Piratenpartij   x 1 4
Chr. Unie       3 1 3
50PLUS x x 3
Totaal 331 312 314

MFA De Agaat
officieel geopend

Juiste keuze gemaakt?

Flessenactie en Heitje
voor karweitje

Het heeft Hare
Majesteit behaagd…..

Aanleg struinpaden

De Gemeente heeft een aanvang
gemaakt met de aanleg van twee
“struinpaden’ tussen de stier in
Cuijk en de Veerstraat. Op de foto
het plaatsen van een Dijktrap thv
De 7 Dwergen.  In de volgende
Dorpskrant krijgt u meer info over
dit dan reeds gerealiseerde project.

Hierbij een oproep van de jeugd van
Ouick-Up om uw statiegeldflessen
de komende weken  op te sparen.
Op ZATERDAG 27 OKTOBER
hebben wij weer onze jaarlijkse in-
zamelingsactie en komen wij ze
graag bij u ophalen ! Tevens is er de
mogelijkheid om de flessen aan te
leveren bij MFA  De Agaat.  Ook
helpen wij graag met wat kleine
klusjes !
Dit doen we
om geld in te
zamelen voor
de jeugdacti-
viteiten.
Namens onze
jeugd alvast hartelijk bedankt voor
uw medewerking aan deze actie!
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Het  programma van 11 en 12 au-
gustus jl. met aansprekende clubs
als de nationale ploeg van Chili
onder 19 jaar, Feyenoord Rotter-
dam, Racing Genk (België), Sun-
derland (Engeland), Wisla Krakow
(Polen) en VVV-Venlo/Helmond
Sport én het prachtige zomerweer
hebben de 4e editie van Copa del
Agatha tot een geweldig succes
gemaakt.

De  haast 2000 bezoekers oordeel-
den unaniem, zij hebben zich kos-
telijk kunnen vermaken met zeer
attractief voetbal en zagen uitein-
delijk Feyenoord A2 op knappe
wijze de Copa del Agatha cup
winnen. In de finale bleek deze
ploeg uiteindelijk na penalty's te
sterk voor het sterke nationale
jeugdelftal van Chili.
KRC Genk werd derde, Wisla
Krakow eindigde als vierde en
VVV-Venlo/Helmondsport werd
vijfde. Enigszins verrassend was
de laatste plaats voor Sunderland.
De Premier Leagueclub pakte
slechts twee punten.

Het op een nieuwe grasmat en
rond de pas geopende Agaat per-
fect georganiseerde toernooi krijgt
volgend jaar op 10 en 11 augustus
zijn vervolg, het 1e lustrum voor
Copa del Agatha!

Aankondiging bewonersavond
Donderdagavond 25 oktober houdt
de dorpsraad zijn najaarsbijeen-
komst voor alle bewoners van Sint
Agatha.  Uitnodiging en agenda ont-
vang je de week hieraan vooraf-
gaand bij de krant. Onder andere
wijkagent Alex Gijsbers komt zich
voorstellen en Jeroen van de Ven
zal ons meenemen in het werk van
de gemeentelijke buitendienst. Je
kunt deze avond ook nog voor € 5,-
een telefoonkaart kopen.

Oproep projectvoorstellen
Dit jaar is het derde jaar dat de ge-
meente zijn budget Sociale Vernieu-
wing aan leefbaarheidprojecten in
wijken en dorpen besteedt via de
wijk- en dorpsraden.  Ook wij als
dorpsraad hebben in 2012 € 3.000,-
te verdelen. De dorpsraad roept
daarom alle inwoners en verenigin-
gen van Sint Agatha op om project-
voorstellen in te dienen  bij één van
de dorpsraadleden. Dit kan tot en
met vrijdag 19 oktober.  Met het
budget willen we minstens 2 projec-
ten vooruit helpen, die de leefbaar-
heid in ons dorp verbeteren en waar-
bij ook sprake is van een eigen bij-
drage (in euro´s of uren). Als er
meer dan 2 projecten worden inge-
diend, dan zullen deze op 25 okto-
ber worden gepresenteerd en kan er
worden gestemd door alle aanwezi-
ge dorpsgenoten.

Vrijwilligersfeest
De beheerstichting en de dorpsraad
willen graag alle vrijwilligers be-
danken die hebben meegeholpen bij
de realisatie van de Agaat. Heb je
aan of in het gebouw gewerkt, aan
het vernieuwde veld of heb je aan
een geldinzamelingsactie bijgedra-
gen, dan ben je van harte welkom
op vrijdag 26 oktober vanaf 20.00
uur in de Agaat. Om niemand te
vergeten wordt niemand op naam
uitgenodigd. Degenen die het betreft
weten zelf wel of deze uitnodiging
op hen van toepassing is. Ken je
vrijwilligers, die ook hebben gehol-
pen maar niet in Sint Agatha wonen,
geef hen deze uitnodiging dan svp
door.

Van de Dorpsraad Veel belangstelling
op Copa del Agatha

keurige rijen voor elke deelnemer
wel een camper, bus of vrachtwagen
opgesteld, en werden daar nog snel
de laatste afstellingen aan de moto-
ren uitgevoerd.

De crossers hadden zich te houden
aan strenge milieuregels, zo moes-
ten de motoren geparkeerd staan op
milieumatten, werden er geluidsme-
tingen gedaan zowel voor als tijdens
de wedstrijden en werden de moto-
ren gevolgd met transponders, mede
om overtredingen op geluid te kun-
nen meten.

De 265 deelnemers hebben met ple-
zier gereden en gestreden voor wat
zij waard waren. Zo’n 1250 cross-
liefhebbers waren op deze zonnige
dagen, het circuit was zo droog dat
er met regelmaat gesproeid moest
worden tegen opstuivend zand, ge-
tuige van prachtige motorsportwed-
strijden.
Organisatie, rijders en publiek te-
vreden, wat wil je nog meer als or-
ganiserende vereniging.
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Motorcrossclub CCC organiseerde
in het weekend van 10, 11 en 12
augustus zijn jaarlijkse senioren-
cross op het crosscircuit Lombok.
Liefst 265 deelnemers, de jongste
16- en oudste 72 jaar, streden in
15 (!) klassen om de winst.
In het rennerskwartier stond in

Motoren strijden op
circuit Lombok

De Kuilen vóór

en ná dat Arie Arts
langs geweest is!
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