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king van die plannen heeft echter tot
de conclusie geleid dat ze niet haal-
baar zijn. Voor zowel Stichting Sint
Aegten als Het Groene Kloosterhuis
is dit een flinke teleurstelling; zij
werken in goed overleg aan het be-
ëindigen van de samenwerking.
De leden van Het Groene Klooster-
huis zijn op zoek naar een nieuwe
plek om hun idealen te kunnen
vormgeven.              .

Daarnaast vernam Stichting Sint
Aegten in januari van de Kruisheren
dat zij hun aanwezigheid in het
klooster voor de toekomst willen
continueren, in internationaal ver-
band. Beide ontwikkelingen maken
dat de verbouwplannen voor de
zuidvleugel zullen worden bijge-
steld. De verwachting is dat hier-
over in de loop van 2018 meer dui-
delijkheid komt".
Marga Arendsen, namens Stichting
Sint Aegten.

U bent toch niet een van
die (te)hard rijders?

Bij de in januari gehouden inwo-
nersochtend, zijn er klachten geuit
over de wateroverlast op de Odilia-
dijk.
Hieronder leest u een samenvatting
van de reactie van de Gemeente.
De Odiliadijk is onlangs aangepast
omdat er vanuit Sint Agatha klach-
ten waren over de opstaande gestor-
te randen aan de zijkant van de weg,
de oneffenheden in de weg en de
grote kans op gladheid in de winter.
Bovendien kwam de weg naar voren
voor groot onderhoud na inspectie
in 2016.
Daarbij kwam het Waterschap AA
en Maas met de vraag  of de weg
aangelegd kon worden  met afwate-
ring naar één zijde (zoals nu gereali-
seerd), dit omdat er, in de oude situ-
atie, teveel water tegen de dijk
kwam te staan waardoor op dat stuk
veel groei was van het ongewenste
grassoort Pitrus.
Nu de afwatering naar één kant van
de weg loopt groeit er veel minder
van de ongewenste grassoort èn er
blijft minder water tegen de dijk
staan. Wel loopt na regenval het
water nog enige tijd over de weg af
naar de andere zijde.

Wij, de Gemeente en Waterschap
AA en Maas, zijn van mening  dat
de ondergrond en de opgebrachte
grond eerst tot rust moet komen,
waarna het water beter wegzakt in
de bodem. Het waterschap en de
Gemeente houden dit in de gaten,
het is al minder geworden, maar
mocht het niet snel genoeg gaan, zal
het Waterschap samen met de Ge-
meente kijken naar een oplossing.
Wij als Gemeente  mogen niet zo-
maar bij de dijk werkzaamheden
verrichten omdat deze eigendom is
van het Waterschap.

Reactie Gemeente op
klachten wateroverlast

op Odiliadijk
Op maandag 5 februari stond de
dag in het teken van de Heilige
Agatha. Theo Lamers sprak tijdens
de  dienst in de kerk over de ver-
dienste van deze patroonheilige.
Terug in het Gildehuis (de S-
Bocht) werd aan het slot van de
jaarvergadering Gerrie Coenen
naar voren geroepen. Daar werd
hij toegesproken door de voorzit-
ter van het Gilde.
Veertig jaar trouw lid van de vere-
niging, in die periode driemaal het
Koningschap verworven en altijd
aanwezig op de dagen dat het Gil-
de zich presenteert.

Meer dan voldoende voor een on-
derscheiding: de zilveren Gilde-
speld. Samen met zijn vrouw Ans
werd hij gefeliciteerd en op kosten
van de huidige Koning, Jan van
Haandel, werd er een verdiende
toast uitgebracht.

Gildedag mét een
jubilaris

Nieuwe ontwikkelin-
gen rond Klooster

In de afgelopen weken vonden er
nieuwe ontwikkelingen plaats
rond de herbestemming van het
klooster.          .
In oktober 2017 verhuisden vier
leden van de woon- en werkge-
meenschap 'Het Groene Klooster-
huis' naar Klooster Sint Agatha.
Het voornemen was om de zuid-
vleugel van het klooster voor hen
te verbouwen tot woonruimte en
gastenkamers. Een nadere uitwer-

De Odiliadijk, de druk bereden en
befietste toe- of uitgangsweg van
ons dorp, de weg die onlangs van
nieuw asfalt voorzien is en wellicht
mede daardoor uitnodigt harder dan
de toegestane 60 km te rijden.
Het is ook de weg waarover veel
jonge en oudere inwoners uit ons
dorp naar school of
werk fietsen.
Wanneer je met auto
of motor 60 km per
uur rijdt doe je er
van begin tot eind 97 seconden
over, bij 80 km per uur ben je 14
seconden sneller! Dat is toch het
risico niet waard vind je wel?
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Het was weer een
geweldige zittingsavond

Om de paar jaar geeft De Dorps-
krant u een inzicht in de bevolkings-
samenstelling in ons dorp.
Was er tot 2016 nog een neergaande
trend in het aantal inwoners, nu is
deze lijn omgezet in een klein plus-
je. Hieronder treft u het totale over-
zicht op geslacht en leeftijd.

Hieronder een overzichtje van inwo-
ners in leeftijdsgroepen:
Per  1 jan.         2016       2018
<   10 jr 27 31
<   25 jr 103 99
<   50 jr 117 112
<   65 jr 138           141
<   80 jr 92             97
<   99 jr                24             24

U ziet dat over de hele lijn gezien er
vanaf  01-01-2016 over het aantal
inwoners als ook over de aantallen
inwoners per leeftijdsgroep nauwe-
lijks verschillen zijn waar te nemen.
Het positieve uit deze cijfers  is dat
er in plaats van krimp een groei is
door nieuwe geboortes en dat het in
dit dorp kennelijk gezond wonen is,
wij worden met z’n allen ouder!
Op www.dorpskrant-agatha.com
ziet u in de De Dorpskrant van fe-
bruari 2016 het vorige overzicht.

In café de S-Bocht vond zaterdag 3
februari de finale plaats van het
jaarlijkse biljarttoernooi over rood,
georganiseerd door B.V. de S-
Bocht.
De 6 finalisten uit een deelnemers-
veld van 118 (!) personen uit de he-
le regio streden om de fel begeerde
Kél Trofee. Dit toernooi werd ge-
speeld in drie categorieën waarbij
de drie finalisten uit elke categorie
speelden voor de poule winst. De
poulewinnaars maakten vervolgens
in een onderlinge strijd uit wie de
winnaar werd van het toernooi.
Batiaan v/d Hoogen was hierbij de
sterkste en nam trots de Kél Trofee
mee naar huis!

Hieronder ziet u de volledige uitslag
van de finale dag:
Gem. 1.81 tot 3.00  A  Poule:
1e Harry v/d Burgt
2e  Harrie Cuppen
Gem. 1.01 tot 1.80  B  poule:
1e Batiaan v/d Hoogen
2e Joop Wolfs
Gem. 0.00 tot 1.00  C  Poule:
1e Nando Broeren
2e Marian Dekker

Bastiaan v/d Hoogen wint
felbegeerde Kél Trofee

Bevolkingssamenstelling
Sint Agatha, miniem+je

Leeftijd Man Vrou
w

Totaal

0 - 4 11 5 16
5 - 9 7 8 15

10 - 14 12 9 21
15 – 19 19 26 45
20 – 24 16 17 33
25 – 29 11 6 17
30 – 34 8 6 14
35 – 39 6 10 16
40 - 44 14 9 23
45 – 49 20 22 42
50 – 54 36 23 59
55 – 59 26 24 50
60 – 64 16 16 32
65 – 69 19 15 34
70 – 74 23 18 41
75 – 79 13 9 22
80 – 84 7 6 13
85 – 89 3 3 6
90 - 94 1 3 4

Totaal 268 236 504
Febr. 2016 263 238 501

95 - 99 0 1 1

Ze staan er prachtig bij dit jaar, de
Maasheggen, lijken wel geschoren!
Hierdoor heb je een schitterend uit-
zicht over de omgeving. Doen dus!

Wandel eens langs de
Maasheggen!
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