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Op maandag 27 mei werd door het
Gilde Heilige Agatha het jaarlijkse
Koningsschieten georganiseerd.
Vanuit het Gildehuis marcheerde de
stoet via de Gildeweg naar de Kui-
len, waar de schietboom staat. Dit
jaar waren het veertien schutters, die
met elkaar de strijd aangingen om
het koningsschap. Het was prachtig
weer en er waren vele toeschouwers
naar het evenement gewandeld om
van dichtbij de vogel te zien vallen.
Maar dat duurde nog een hele tijd.
Hij zat stevig verankerd op de paal
en pas na 162 schoten viel het laat-
ste stuk naar beneden.

Dion Broekmans was verantwoor-
delijk voor het laatste goed gerichte
schot en werd door zijn collega’s
gefeliciteerd met deze overwinning.
Al een keer eerder (in 1986) was hij
koning van het gilde. In het Gilde-
huis de S-Bocht werd de nieuwe
koning gehuldigd en uiteraard werd
er traditiegetrouw geproost op het
feit dat St. Agatha met het Gilde en
zijn nieuwe koning het weer een
jaar ‘veilig kan houden’.
Op onze website www.gildeheilige
agatha.nl , kunt u middels een film-
pje deze avond nog even “beleven”.

De nieuwe Gildekoning Kloosterlaan te zagen, weg te sle-
pen en te versnipperen.

Daarna waren al snel de lindes in
de Liesmortel aan de beurt. Het
werk verliep vlekkeloos en de
overlast was minimaal. Als je op
dit moment in de Liesmortel rijdt
of loopt, is het wel een beetje een
treurig gezicht. Maar gelukkig
blijft het niet zo! In het najaar
worden nieuwe, jonge bomen ge-
plant. Uiteindelijk is er gekozen
voor Corylus colurna ‘VDB Obe-
lisk” oftewel de hazelaar.
Het zal nog wel een tijdje duren
voordat er weer een mooi straat-
beeld verschijnt maar in ieder ge-
val zijn de bewoners voorlopig
van veel overlast af o.a. van over-
dadig bladval en van de
“luizentroep”.

Kraaijenbergseplas te water kunnen
en dus kilometers moeten varen
voor er tempo gemaakt kan worden,
is de Gemeente Cuijk op zoek naar
een geschikte plaats voor een boot-
helling in het snelvaarvak. Een
boothelling is een stukje weg het
water in, van waar  een boot van een
boottrailer gelost kan worden.
Een woordvoerder van de Gemeente
vertelt:
In eerste instantie werd gedacht aan
de veerstoep in Katwijk, maar dat
stuitte daar op bezwaren ivm de te
verwachten drukte en parkeerpro-
blemen van auto’s met aanhangers.
Daarna viel het oog op de oude
veerstoep in Sint Agatha, maar ook
daar zouden de verkeers- en par-
keerbewegingen tot problemen kun-
nen leiden.
Een geschikte locatie lijkt nu gevon-
den op de grens van ons dorp, na-
melijk vanaf de parkeerplaats onder
bij de dijkovergang (bij de stier) aan
het begin van de Odiliadijk.

Het voorstel tot aanleg van de hel-
ling en het vrijmaken van gelden
daartoe, zal binnenkort in de Ge-
meenteraad behandeld worden.
Daarna zal Rijkswaterstaat, de Ge-
meente is al in gesprek met deze
instantie, nog zijn fiat moeten ge-
ven.  Watersport in Sint Agatha?  In
juli leest u de afloop van deze on-
derhandelingen in uw Dorpskrant.

Lindes leggen het loodje
(Van de Dorpsraad)

Het zou een dichtregel kunnen zijn
maar het is de harde werkelijkheid.
Op maandag 27 mei begonnen de
machines van boomverzorgingsbe-
drijf Arie Arts de eerste lindes in de

Zo zie je ze niet elke dag voorbij komen!

Op de Maas mag maar beperkt
hard gevaren worden. In deze re-
gio is dat het Maasvak tussen
Nutricia, aan de overkant vd Maas
ziet u het aanduidingsbord daar-
van, en de brug in Gennep. Omdat
de speedboten nu alleen in de

Boothelling in Maas

Idyllische plekjes in ons dorp, hier:

poel aan de rijtjes onder aan de dijk.

Mooi Sint Agatha
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Willem te bekijken, klikt u de link
aan en kopieert deze naar Google,
safari of iets dergelijks en dan be-
gint het genieten. Probeer het
maar:
http://www.youtube.com/watch?
v=hk5JY3Fxd4o&feature=youtube_g
data_player
Deze handelswijze geldt voor alle
links in De Dorpskrant. Simpel he!

Al jaren lopen er schapen op de dijk
langs de Odiliadijk. Zij begrazen de
dijk en vaak levert dat mooie en
vertederende beelden op, vooral
wanneer hun lammeren er bij lopen.
Er schuilt ook een negatieve kant
aan, voor de vele fietsers en wande-
laars is het slalommen en is er bij
nat weer eigenlijk geen doorkomen
aan door de vele uitwerpselen van
de schapen.
Waterschap Aa en Maas, verant-
woordelijk voor het onderhoud van
de dijken, heeft nu sinds kort zijn
maaibeleid gewijzigd.
Het blijkt, zo zegt Peter vd Ven,
technisch medewerker waterkerin-
gen bij het Waterschap, dat je bij 2x
per jaar maaien een veel grotere
ecologische potentie krijgt dan bij

schaapbeweiding. Met andere woor-
den, een veel grotere diversiteit van
begroeiing, waardoor een steviger
zode en daardoor een betere be-
scherming van het dijklichaam.

Na 1 oktober gaan de schapen weg
en wordt er begonnen met het ver-
wijderen van alle hekwerken aan de
straatzijde van de dijk en de afzet-
tingen overdwars. Dit over de gehe-
le lengte van de Odiliadijk.
Waterschap Aa en Maas hoopt dat
hiermee tevens een einde komt aan
de klachten over besmeuring die zij
over deze druk bewandelde en be-
fietste dijkroute ontvangen.
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Schapen weg van dijk Weet waar je bent
Nu het zitje aan de Maas op een wat
veiliger plek gesitueerd ligt, wordt
er met regelmaat gewerkt aan de
aankleding daar-
van. De stoelen
en fietsenrekken
waren al ge-
plaatst, en nu is
na vele jaren ook
de plaatsaandui-
ding in ere her-
steld.
Aan eenieder die
nu voorbij vaart,
wordt duidelijk
gemaakt wáár zij
op de Maas bewegen: ter hoogte van
Sint Agatha!
De productie van dit moois was in
handen van Christ Gerrits en Toon
Minten.

Zo simpel was ‘t niet

Na 1 okt. een schoon  fiets- wandelpad

In de vorige Dorpskrant, die van
mei, adviseerde de Redactie u om,
om het filmpje met lentebeelden te
bekijken, de link hiervan in de tekst
aan te klikken. Ik weet niet hoe het
u vergaan is, maar bij mij geen film-
pje! Het was wat simpel gedacht
van de redactie. Om de film van

Staagje in de verkoop

Het gebouw, wij hebben het over
’t Staagje, met zoals dat heet een
beeldbepalende gevel, stamt uit
begin 1900 en heeft in ieder geval
twee maal dienst gedaan als wo-
ning voor het hoofd van de school.
Het werd in ons dorp ook wel ‘het
schoolhuis’ genoemd. De laatste
ruim 50 jaar doet het in alle vor-
men dienst als jeugdhonk, jonge-
rencentrum, kinderopvang en het
(oude) thuis voor de Stichting
jeugd en jongerenwerk ‘t Staagje.
Het gebouw heeft een rijk verle-
den, maar gaat nu een nieuwe toe-
komst tegemoet!

Nu het jongerenwerk verhuisd is
naar De Agaat, staat het gebouw
leeg, heeft het geen functie meer.
Eigenaar Gemeente Cuijk, laat het
pand nu verkopen door Marc Pe-
ters Makelaars.

Op het ± 710m2 grote perceel
staat het Staagje met een ongeveer
gelijk aantal m3 inhoud.
De gevel is beeldbepalend maar
het gebouw is geen monument.
De Gemeente heeft geen voor-
waarden gesteld maar wil wel, in
overleg met de koper, de gevel en
structuur van het huis zoveel mo-
gelijk in tact houden.

Benieuwd wat het  oude school-
huis’ ons nu weer gaat brengen.

Drollen

Geachte Dorpsbewoners,
Sommige mensen hebben katten of
honden, anderen hebben goudvissen
of hamsters, weer anderen hebben
bijvoorbeeld kleinkinderen. Ik be-
hoor tot de laatste groep en ben re-
gelmatig met die kinderen aan de
wandel. De laatste keren wat dich-
terbij huis, op de groene driehoek
aan de Kuilen. Daar staat ook een
speeltuintje. Ik ben weer snel ver-
trokken omdat daar in dat groene
gras op heel wat plekken HON-
DENDROLLEN liggen. Waar kin-
deren spelen, waar toeristen even
pauzeren.
Ik doe, hopenlijk namens vele ande-
ren, een dringend beroep op de hon-
deneigenaren om beter op te letten,
honden niet los te laten en de drol-
len op te ruimen. Datzelfde geldt
natuurlijk ook voor andere plekken
in ons mooie dorpje. Asjeblief hon-
denliefhebbers, houdt ons dorpje
mooi en aantrekkelijk!
Willem Cranen
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