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Dinsdag 27 maart is er in de
Schouwburg in Cuijk een succesvol-
le Sponsoravond gehouden in sa-
menwerking met VCA en de Busi-
ness club van JVC Cuijk.
Dit jaar hadden we t.g.v. het jubile-
um, de 10e editie, iets groter uitge-
pakt en voor een speciaal en interac-
tief Bureau Voetbal (met ‘n knipoog
naar het TV programma Bureau
Sport) gekozen, waarvoor wij twee
gastsprekers hadden uitgenodigd.

Deze maakten ook bekend welke
clubs op 4 en 5 augustus tijdens de
10e editie gaan strijden om de Copa
del Agatha en dat zijn:
NEC Nijmegen (N), Odense BK
(D), Standaard Liege (B),  Figuei-
rense (Br), Leicester City (E)  en
Paris Saint Germain (F).
De Winnaar van de Copa del Agat-
ha 2017: The Glasgow Rangers.

De organisatie hoopt dat er ook dit
jaar weer vele vrijwilligers zullen
zijn die dit weekend mee willen hel-
pen het toernooi in goede banen te
leiden. En, natuurlijk hopen wij dat
de weergoden ons goed gezind zul-
len zijn, dat komt en het toernooi èn
de publieke belangstelling ten goe-
de!
Ook organiseert de Copa op 6 april
nog een voetbal-quiz in de Agaat,
waarvoor je je tot uiterlijk 1 april (is
geen grapje) nog kunt inschrijven.
Hoofdprijs € 250,-!!

Dorpsraad Sint Agatha krijgt
weleens meldingen van inwoners
van Sint Agatha over achterstallig
groenonderhoud van de gemeente.
Dorpsraad Sint Agatha kan die
klachten overbrengen aan de ge-
meente.
Maar weet u dat u dat zelf ook
rechtstreeks kan melden en wel via
de vernieuwde Fixi-app.
Sinds begin vorig jaar kunnen inwo-
ners van de gemeente Cuijk met de
zogenaamde Fixi-app meldingen
doen over de openbare ruimte
(bijvoorbeeld achterstallig groenon-
derhoud, zwerfafval, een gat in de
weg, kapotte straatverlichting of een
losliggende stoeptegel).

Onlangs heeft de
leverancier van Fixi-
app een nieuwere,
snellere versie aan-
geboden via de App-
store en Google
Play. Omdat het
geen automatische
update betreft, maar
een compleet nieu-

we versie van de app, moeten ge-
bruikers de oude app van hun mo-
biele apparaat verwijderen en ver-
vangen door de verbeterde versie
(opnieuw aanmelden aub).
Vanaf 29 januari 2018 maakt de

Nieuwe, verbeterde fixi-
app voor meldingen aan

gemeenten

Woensdag 21 maart was het zo
ver, u mocht uw stempel drukken
op de samenstelling van de Ge-
meenteraad in Cuijk door het uit-
brengen van uw stem. En natuur-
lijk heeft u dat ook gedaan. Dat
heeft geleid tot de volgende ver-
kiezingsuitslag in Sint Agatha.

Partij 2010      2014 2018
CDA 53           49 57
ABC 46 91 89
VVD 40 35 22
PvdA 63 43 25
Groen links 11 2 16
PLC 9 4 3
D66 38 19 13
SP x 29 12
LVC x              x 35
Totaal          260 272 272
Tijdens het tegelijkertijd gehouden
referendum over de inlichtingen-
wet  (sleepwet) was u hier 140 x
voor en 107 x tegen.

En jawel hoor, eindelijk
was het zover, op woens-
dag 28 februari kon er,
na enkele nachten met
zo’n 10 graden vorst,
geschaatst worden op de
Kuilen. Een prachtig
gladde ijsvloer en ‘n stra-
lende zon  boden de lief-
hebbers nog een laatste
kans op ‘n dagje ijspret.

Eindelijk kon het weer eens op natuurijs: schaatsen!

gemeente Cuijk gebruik van de
nieuwe app. Vanaf eind februari is
het niet meer mogelijk om via de
oude app meldingen te maken.
Download dus snel de nieuwe Fixi
-app.
Heeft u geen mobiele telefoon,
dan kunt u natuurlijk nog steeds
gewoon via www.cuijk.nl of tele-
fonisch via 0485 396600 uw mel-
ding doen.    De dorpsraad

De nieuwe licht-
groene App.
De oude was
blauwgroen.

Gemeenteraads-
verkiezingen 2018
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De maand maart staat in de regio in
het teken van het Maasheggen
vlechten. Het oude ambacht van
heggenvlechten wordt nieuw leven
ingeblazen, door o.a. het aanplanten
van nieuwe bomen en het NK Maas-
heggenvlechten.

De Lindekring hield haar eigen
vlechtwedstrijd. Op dondermiddag 8
maart haalden de kinderen van Jena-
planschool Lindekring buiten naar
binnen. In de aula rook het heerlijk
want er lagen vele wilgentakken.
Henk Klaassen en John Coenen
maakten samen met alle kinderen
per stamgroep een mooi gevlochten
wilgenmat. Om 14.00 uur kwam
Theo van Lankveld een kijkje ne-
men. Theo is een van de beheerders
van het Maasheggengebied rondom
Boxmeer. Een ervaren kenner dus.

Om 14.45 uur kwamen we bij elkaar
in de aula voor de viering.
Theo legde uit waar een gevlochten
heg aan moet voldoen. Theo, Henk
en John waren onder de indruk van
de inzet en de prestaties van alle
kinderen. Elke stamgroep ontving
daarom uit handen van Theo de
“GOUDEN HIEP”. Deze werden
vol trots en bewondering in ont-
vangst genomen. Elk kind kreeg ook
nog een prachtige button en een
stikker.

De gevlochten matten worden ge-
plaatst tegen het hek op de speel-
plaats van de onderbouw. Kom
maar eens kijken in Sint Agatha!

Groet, Linda Beumer namens Jena-
planschool Lindekring

Heggen vlechten op de
Lindekring

Jenaplanschool Lindekring
brengt de wereld dichterbij

11 maart vond ter hoogte van het
Veerhuis in Oeffelt de 13e editie
van het Nederlands kampioen-
schap Maasheggenvlechten 2018
plaats. Zo’n 180 vlechters,  ver-
deeld over 44 ploegen, gingen met
elkaar de strijd aan.
Onder hen
vlochten twee
deelnemers uit
ons dorp mee,
Martien en
John Coenen.
Zij maakten
deel uit van
het team Coe-
nen uit Oeffelt
en deden mee in het vlechtwerk.

Martien: Zo’n 8 jaar geleden vroeg
neef Gertjan aan John en mij of
wij zijn vlechtteam wilden komen
versterken. Dapper van hem, want
nog John, nog ik konden maasheg-
genvlechten. Heel wat oefen- en in
instructieochtenden waren het ge-
volg. Naarmate onze kundigheid
vorderde begonnen wij het ook

Jawel, het is alweer Hemelvaart voor
je er erg in hebt en traditioneel vaart
in dat weekend het Voetveer Zelden-
rust. Daarom nu alvast ‘n tip van de
sluier opgelicht aangaande het vaar-
programma, zodat je het e.e.a. in je
p l a n n i n g  o p  k u n t  n e m e n .

Op Hemelvaartsdag10 mei, vrijdag11, (zaterdag12?) en zondag13 mei heeft
u weer de gelegenheid met vv. Zeldenrust naar de overzijde van de maas
gebracht te worden en daar deel te nemen aan een uitgezette fietsroute terug
naar ons dorp of een wandelroute richting ‘t Genneperhuis en weer terug
met het voetveer. In de Dorpskrant van mei volgt meer informatie hierover!

Coentjes winnen Gouden Hiep Maasheggenvlechten

10 mei wordt het “Kerkenpad Zeldenrust” weer gevaren!

echt leuk en uitdagend te vinden.
Wij mochten dat jaar direct al mee
doen en werden  gedeeld 6e!
Het vlechten is ontstaan als afschei-
ding tussen twee  weilanden om het
vee van verschillende boeren ge-
scheiden te houden, er was toen ten-

slotte nog geen
prikkeldraad.
Als materiaal
worden mei-
doorn scheuten
gebruikt, die
tot op ‘n  en-
kele millimeter
na ingezaagd
worden zodat

deze dan makkelijk gebogen en ge-
vlochten kunnen worden.
Nu 7 jaren verder hebben ook wij de
smaak van de overwinning mogen
proeven, winnaar van het traditione-
le maasheggenvlechten, kicken!!
Wij hebben de organisatie al toege-
zegd volgend jaar onze titel te ko-
men verdedigen, sterker nog, wij
zullen er alles aan doen  deze weer
mee naar huis te nemen!

Enige tijd geleden is de dorpsweb-
site www.sintagatha.info opge-
richt. In het begin was deze actu-
eel, maar inmiddels wordt de web-
site niet meer geactualiseerd. Van-
uit de werkgroep “Toekomstbesten
-digheid Sint Agatha” is er nu de
wens om de website weer nieuw
leven in te blazen. De aanleiding
hiertoe is er om te voorkomen dat
vanuit de verenigingen meerdere

activiteiten op één dag gepland wor-
den èn om geïnteresseerden infor-
matie te geven van de verschillende
verenigingen.  Om de website nieuw
leven in te blazen hebben de ver-
schillende websitebeheerders van de
verenigingen de koppen bij elkaar
gestoken om ideeën uit te werken
zodat zo eenvoudig mogelijk de
website actueel gemaakt en vooral
gehouden wordt. Op dit moment is
de website nog niet online, maar
wanneer dit weer het geval is zullen
we dit publiceren in De Dorpskrant.

Update
www.sintagatha.info

www.dorpskrant-agatha.com
www.sintagatha.info

