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De Dorpskrant geeft u, vanaf 2003,
om de drie jaar een overzicht over
de bevolkingsopbouw in ons dorp.
U ziet het hieronder, de neergaande
lijn, v.w.b. het inwoneraantal, heeft
zich ook in de afgelopen 3 jaar
voortgezet. En hoe, best zorgelijk!

Het aantal inwoners is sinds 2003
met 45 teruggelopen!
Het aantal kinderen onder 10 jaar
met 47!
De oudere jeugd beneden de 15 jaar
sinds 2007, 39 kinderen minder!
En waren in 2007 nog 88 inwoners
ouder dan 65, nu zijn er dat 116!

Doemdenken levert nooit winst op,
maar de realiteit is dat deze cijfers
niet positief zijn voor de leefbaar-
heid in ons dorp en een aantal in-
stellingen aan het denken zal
(moeten) zetten.
De dorpsschool, sportverenigingen,
horeca, dorpsraad maar eigenlijk
ook wij inwoners, allen zullen moe-
ten bedenken hoe om te gaan met de

Weer in de min!

Het schiet al op, 13 maart is het zo-
ver, dan wordt er gestreden om het
N.K. Maasheggenvlechten 2016.
Marion Hermanussen wil dan met
haar Gemeente-team weer hoge
ogen gooien en laat daarbij niets aan

het toeval over. Oefenen dus, samen
met haar man Hans, dicht bij huis
deze keer terwijl de wedstrijd dit
jaar juist wat verder weg is, name-
lijk in Vierlingsbeek.
Daar bent u op de tweede zondag
van maart vanaf 11.00 uur welkom
voor het gratis publieksprogramma.
Borden wijzen u naar het terrein.
Voor meer informatie  wordt u ver-
wezen naar de Maasheggenvlech-
tenwebsite:  www.maasheggen.nl.

terugloop van het inwonertal  en
vooral, hoe de jeugd voor ons
dorp te behouden en zich daaraan
te laten binden. Het gezegde luidt
immers niet voor niets: Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst!

Oefenen voor de
grote wedstrijd

hetzelfde adres wederom ingebro-
ken.              .
Tussen 16-02-2016 19.30 uur en 17
-02-2016 23.10 uur werd er ingebro-
ken in een woning aan de Kuilen.
Mochten mensen iets gezien of ge-
hoord hebben dat mogelijk verband
houdt met deze feiten, dan hoor ik
het graag.                             .
Ik ben bereikbaar via email:
hans.ooms@politie.nl of via het al-
gemeen nummer 0900-8844.

februari 2016

Leeftijd Man Vrouw Totaal
0 - 4 6 5 11
5 - 9 9 7 16

10 - 14 13 21 34
15 – 19 19 23 42
20 – 24 14 13 27
25 – 29 10 3 13
30 – 34 4 3 7
35 – 39 10 9 19
40 - 44 18 15 33
45 – 49 24 21 45
50 – 54 32 25 57
55 – 59 29 23 52
60 – 64 15 14 29
65 – 69 19 20 39
70 – 74 22 14 36
75 – 79 10 7 17
80 – 84 7 7 14
85 – 89 1 6 7
90 - 94 1 1 2

Totaal 263 238 501
Okt. 2013 262 245 507

95 - 99 0 1 1

Foto Hans Schiet

Snel internet in Sint Agatha, ja
zeker, ook in het buitengebied!
Onlangs is er een coöperatie opge-
richt om in het gehele  land van
Cuijk een glasvezelnet aan te leg-
gen. .
De plannen zijn in een ver gevor-
derd stadium en nu wordt er op
zondag 13 maart om 11.00 uur in
De Agaat uitgelegd hoe het e.e.a.
werkt. Ook voor gezinnen die aan-
gesloten zijn op het kabelnet  is
deze ochtend nuttig omdat het ka-
belnet niet toekomst bestendig is.
Deze morgen wordt  samen met de
dorpsraad georganiseerd, maar
mocht je toch nog vragen hebben
dan is voor Sint Agatha, Noud
Verdijk de contact persoon.
U kunt hem mailen via:
glasvezelagatha@gmail.com

Snel internet in
Sint Agatha

In de nacht van 12 op 13 februari
werden op de Heerstraat drie per-
sonen aangehouden die in een
voertuig reden dat als gestolen
stond geregistreerd. .
Tussen 12-02-2016 23:00 uur en
13-02-2016 03:00 uur werd er in-
gebroken in een woning aan de
Heerstraat. Op de 14e werd er op

Politieberichten
Sint Agatha februari

Op de Odiliadijk geld een max.
snelheid van 60 km per uur. U doet
er dan van begin tot eind 97 secon-
den over. Rijdt u 80 km dan doet u
er maar 14 tellen korter over!
Voor die paar seconden neemt toch
niemand het risico op deze drukbe-
fietste weg. Toch?
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Op de mooiste herfstdag van het
jaar (eind oktober) zijn we met de
jeugd en leiding van Quick-Up op
pad geweest in het dorp om plastic
flessen in te zamelen voor de fles-
senactie en een heitje voor een kar-
weitje uit te voeren. De zon stond
hoog aan de hemel, iedereen had er
een week vakantie opzitten, dus
niets hield ons tegen. De buit was
dan ook veel: met bolderkarren en
auto’s vol kwam iedereen weer te-
rug bij De Agaat alwaar we alles
gezellig gezamenlijk in het zonnetje
hebben gesorteerd. .

We hebben met zijn allen het mooie
bedrag van ongeveer € 200,00 opge-
haald! Dit bedrag gaat rechtstreeks
naar de jeugd voor activiteiten.
Namens de jeugd en het bestuur
willen we iedereen hartelijk bedan-
ken voor alle bijdragen en we hopen
volgend jaar weer een beroep op u
te mogen doen.

Het 36e biljart  toernooi van Rood
bij Biljartvereniging de S-BOCHT
is gewonnen door Frank Toonen.
Hij was het die in de voorrondes
met 138 deelnemers, de uiteindelij-
ke finale met acht medestrijders
wist te halen en deze eindstrijd in
zijn voordeel wist te beslissen.

Na een spannende en sportieve
strijd lag er de volgende  uitslag op
het groene laken gedrapeerd:
A poule: 1e plaats Mat Veekens 2e

Frans Burgers 3e Harry v/d Burgt
B poule: 1e plaats  Twan Goossens
2e Loek Looye 3e John Gieterman
C poule: 1e plaats  Frank Toonen 2e

Henny van Gemert 3e Egbert Moors
Biljartclub de S-BOCHT.
Gerrit Graat

struinen! Kenteken nog onbekend.
Om u aan te sluiten bij de groep
moet u uw mobiel telefoonnum-
mer doorgeven aan Willem Cra-
nen, Email  wcranen@gmail.com
of telefonisch op nr 0653633651
Voorwaarde is ‘Whatsapp’ op uw
mobiel!  Willem Cranen

Flessenactie Quick-Up
“voor en door de jeugd”

Om samen de veiligheid in ons
mooie dorpje te vergroten is er al
enige tijd geleden, zie Dorpskrant
september 2015, een app-alert in het
leven geroepen.
Daar komen dan bv onderstaande
berichten in, door een van de aange-
sloten leden opgegeven zoals:
“Let Op!”
Er is deze week al op twee adressen
ingebroken (Kuilen en Heerstraat)
en daar is ook al twee avonden een
zwarte Golf gezien, zonder verlich-
ting en met lui die rondom je huis

Sint-Agatha-Rode is een dorpje in
de Belgische provincie Vlaams-
Brabant, tussen en iets ten zuiden
van de steden Leuven en Brussel,
in het heuvelend gebied tussen de
valleien van de
Dijle en die van
de Laan, twee ri-
viertjes    waarop
je heerlijk kunt
kanoën. Ten noor-
den van de dorps-
kom van
Sint Agatha Rode
mondt de Laan uit in de Dijle. De
oostgrens van de deelgemeente
vormt ook de taalgrens met Waals-
Brabant. Sint-Agatha-Rode heeft
zich ontwikkeld van een land-
bouwdorp tot een landelijk woon-
dorp. Het Grootbroek is een laag-
gelegen broek in de Dijlevallei

met moerassen en vijvers aan de
oostgrens van Sint-Agatha-Rode.
Het gebied werd in 1978 beschermd
als landschap. . Ook het . Sint
Agatha   Rodebos  is een prachtig

natuurgebied. Dit
natuur-reservaat .
ligt op de oostflank
van de  Laanvallei.
en heeft een opper-
vlakte van 90 hec-
tare.  De vallei,
omringende heu-
vels en occasionele

boscomplexen maakt de deelge-
meente typisch voor de streek van
de Brabantse Ardennen. In de als
dorpsgezicht beschermde kern vindt
u naast een gotische kerk en ’n en-
kel historisch gebouw ook een schit-
terende B&B: In Between.
Foto’s groot en in kleur op website!

Hoelang nog zullen we kunnen
genieten van de fraaie vergezich-
ten vanuit Sint Agatha als we kij-
ken vanaf de dijk of vanuit de ui-
terwaarden over de Maas?

Niet lang meer als het aan Kleve
en Kranenburg ligt, die in het
Reichswald 12 windturbines van
200 meter hoog willen plaatsen.
Hiervoor wordt een uniek cultuur-
historisch waardevol bos, gelegen
in een heuvelgebied met stuwwal-
len uit de ijstijd, van in totaal 200
hectare gekapt.
Deze horizonvervuiling en natuur-
vernietiging kunnen we stoppen.
Daarom roepen we jullie op om
het Reichswald te behoeden voor
windindustrie.
Teken de petitie op http://
www.tegenwindreichswald.nl

Dat andere Sint Agatha: Sint Agatha Rode in België

Red de vergezichten
vanuit Sint Agatha!

Help mee om het Reichswald te
beschermen en teken ook!

Frans en Christel van Bragt

Frank Toonen
winnaar van Kél trofee

Veiligheid in ons dorp
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