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In de enquête die u allen massaal
hebt ingevuld, kon u aangeven of u
samen koken/samen eten een goed
en een leuk idee vond om dit in de
Agaat in ons dorp te doen. Maar
liefst 45 personen hebben aangege-
ven dat ze dat een leuk idee vonden.
En nu gaat het er bijna van komen.
Er is een werkgroep gevormd die nu
de praktische zaken gaat uitwerken
zoals een goeie kok vinden die voor
een betaalbaar prijsje een goede
maaltijd kan maken. We denken
daarbij aan soep, hoofdgerecht en
een toetje.
We beginnen de eerste keer op een
zondag en wel op zondag 27 april
2014. Als u mee wilt doen, zet dan
die datum alvast op de kalender of
in uw (elektronische) agenda.

Het was druk op vrijdagavond 21
maart in de Agaat, waar Anja    Ja-
cobs Loeffen, samen met Burge-
meester Wim Hillenaar, haar expo-
sitie Be(te)kende Dorpsgezichten
Sint Agatha opende.

Vijfentwintig getekende portretten
van dorpsgenoten werden gepresen-
teerd, evenals een bundel met deze
tekeningen, aangevuld met informa-
tie over de geportretteerde. Ook op
zaterdag en zondag werd de exposi-
tie erg goed bezocht. Over de ver-
koop, de opbrengst komt ten goede
aan de Agaat, was Anja zeer tevre-
den! Op de foto staat ook Bart Prinsen,
die de avond in goede banen leidde.
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Op 19 maart was u weer in de gele-
genheid het stembureau te bezoe-
ken, om uw stem voor de Gemeen-
teraadsverkiezingen uit te brengen.
Het rijtje deelnemende partijen is
deze keer met 1 naam uitgebreid, de
SP doet voor het eerst in Cuijk mee.
Hieronder ziet u hoe de inwoners
van Sint Agatha gestemd hebben ten
opzichte van vorige jaren.

Partij 2006 2010 2014
CDA 82 53 49
ABC 92         46 91
VVD 38         40 35
PvdA 26         63 43
Groen links 18         11 2
PLC 12           9 4
D66 9         38 19
SP x           x 29
Totaal          277 260 272

Be(te)kende gezichten

Dat er in onze
“Fanfare Heilige
Agatha” muziek
zit, is in ons dorp
genoegzaam be-
kend. Maar wan-
neer het er om gaat
de bodem van de
verenigingskas .
bedekt te houden,
weten zij ook een
bewonderenswaar-

dige creativiteit aan de dag te leggen. Het is al min of meer traditie dat zij
eens per jaar in Sint Agatha het oud ijzer op halen. Wanneer leden dan in
De Dorpskrant van juni 2013 lezen dat het Waterschap Maas en Aa van zins
is de schapen van de Odiliadijk te weren en daarna de hekwerken langs de-
ze dijk weg te halen, komt het goede in de mens boven, zij willen wel hel-
pen!! Met het Waterschap is nu de deal gemaakt, dat de Fanfare deze klus,
het  verwijderen van het gaas en het uit de grond halen van de palen over
een lengte van ±2 kilometer, mag klaren. De opbrengst van het gaas en de
palen plus een kleine werk vergoeding, vloeit dan keurig in de Fanfarekas.

Van Rijkswaterstaat mag er niet tussen 1 oktober en 1 april aan de dijk ge-
werkt worden, vandaar dat er nu eerst het gaas los gemaakt is en dat na 1
april de palen de grond uit gaan en de (paal)gaten opgevuld worden.

Oud ijzer en kachelhout? Daar zit muziek in!

Samen eten gaat van start

Dit stukje is slechts een vooraan-
kondiging. Op dinsdag 15 april
zult u in uw brievenbus een papier
vinden met daarop uitgebreid alle
gegevens. U hoort dan de prijs, het
precieze tijdstip en de namen van
twee leden van de werkgroep met
hun telefoonnummer bij wie u zich
kunt aanmelden om mee te komen
eten. U kunt ook aangeven of u
zelfstandig kunt komen of dat u
graag gehaald en gebracht wordt.
We kunnen dus ook vervoer rege-
len.
Mocht u nu al meer willen weten,
dan kunt u bellen met een van de
leden van de dorpsraad, telefoon-
nummer 0485 372553.

Gemeenteraadsverkiezing
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Op zondag 13 april opent onze
dorps- tennisvereniging TC ’t
Poortje het seizoen 2014. Dit zal
feestelijk worden ingeluid door het
houden van een tennisclinic van
11.00 tot 16.00.
Wat wordt er dan zoal gedaan: ten-
nisdemonstraties, korte tennislessen
door tennisleraar, zelf een balletje
slaan en nog veel meer en…speciale
activiteit voor de hele kleintjes.

Vanaf 16.00 zal
er in de MFA,
onder genot van
een drankje en
iets te knabbelen,

nagepraat kunnen worden. De ten-
nisclinic zal plaats vinden op de
tennisvelden en in de Agaat.
.Iedereen is van harte welkom, wel
of geen lid, oud-leden en jong en
oud! Tenslotte is tennissen een leu-
ke en gezonde sport en kan door
iedereen worden gedaan, ongeacht
leeftijd en conditie!

Seizoensopening 2014
TC ’t poortje

www.dorpskrant-agatha.com

Afgelopen zomer hebben wij een
flessenactie gehouden voor de stich-
ting A.L.S. Door jullie hulp hebben
wij € 1500,00 opgehaald in het
dorp. Dit bedrag is al verdubbeld
door supermarkt Coop. Wij willen
iedereen bedanken voor hun bijdra-
ge van  deze flessen. Dit bedrag gaat
naar de stichting A.L.S voor meer
onderzoek naar voor deze ziekte.

Wij hebben met veel lol en plezier
eraan gewerkt. We hebben de fles-
sen zelf weggebracht naar de Coop
in Nijmegen, want onze tante werkt
daar.  Coop was heel blij met wat
wij gedaan hebben. Echt waar,
iedereen bedankt voor jullie steun
en bijdrage!! Maar daar komt ie dan,
het eind bedrag is : € 52.000.
Groetjes van Sjoerd, Mayke en
Luke Burgers

Flessenactie voor A.L.S.
was groot succes!

De Zittingsavond

De nacht van... was druk

en gezellig!

De kloosterparty

De maandag

De optocht, veel te zien

Alles onder de bezielende leiding van..

Carnaval 2014 zit er op, is zelfs al
weer vier weken geleden.
Maar mooie herinneringen opha-
len, dat mag altijd! Toch?

Nog even dan……!

Een AED is een Automatische Ex-
terne Defibrillator, een apparaat dat
elektrische schokken geeft bij een
hartstilstand. Gelukkig hebben wij
in Sint Agatha zo’n apparaat. Het
hangt aan de zijmuur van de Agaat,
dicht bij de hoofdingang. Maar voor
het apparaat te bedienen, zijn wel
mensenhanden nodig. En om het
apparaat deskundig te bedienen,
moet u wel over enige kennis be-
schikken.
Die kennis kunt u opdoen op een
lesavond. In mei wordt er een cur-
sus gegeven van 1 avond en daarin
leert u de AED te bedienen. U kunt
u opgeven bij Truus van de Goor,
telefoon 0485 316345 Uw aanmel-
ding moet voor 15 april binnen zijn
zodat we een goede planning kun-
nen maken. Voor degenen die vorig
jaar de cursus gevolgd hebben, komt
er een herhalingsavond, ook in mei.
U hoeft u niet op te geven; Truus
van de Goor benadert u over deze
herhalingsavond.  De AED kunnen
bedienen, kan een mensenleven red-
den. Geeft u dus op!!

AED kan een
mensenleven redden

Het pand Liesmortel 17, beter be-
kent als ’t Staagje, gaat na vele jaren
weer een woonfunctie bekleden.
De Redactie heeft de nieuwe eige-
naar gesproken, die zegt er naar uit
te kijken “het gebouw aan te pak-
ken”.
Van binnen zal er het nodige ver-
bouwd gaan worden om de woning
voor bewoning geschikt te maken.
Van buiten zal
het vertrouw-
de vooraan-
zicht van het
pand gelukkig
intact gelaten
worden. Wellicht zal er ook nog wat
aan de “tuin” gedaan worden weet
de eigenaar.
Goed, dat het pand na zoveel jaren
gebruik door jeugd en jongerenwerk
’t Staagje, wéér een passende func-
tie gaat vervullen in het centrum.

‘t Staagje wordt weer ’n
bewoonde woning!
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