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grond van de Fam.
Odendaal.
Het Gemeenteplan
was op 1 mei dit
jaar te starten met
het bouwrijp maken
van het Kepser ter-
rein, dat bij realise-
ring van het project
voortaan Kepser-
plein zal gaan he-
ten.
Echter, tegen een
vrijstellingsbesluit

kan men in beroep gaan en dat is
gebeurd.
Er is bij de Rechtbank in ‘s Herto-
genbosch een bezwaarschrift inge-
diend.
Het wachten is nu dus op  wanneer
de rechter deze zaak zal gaan be-
handelen en uiteraard op zijn uit-
spraak.
Zeker is in elk geval dat een start
van de werkzaamheden op 1 mei
niet haalbaar zal zijn en dat er met
een vertraging van maanden reke-
ning gehouden moet worden.
Hopelijk is er in december meer
bekend over de uitspraak aldus
Kees Peters.

Wanneer u  wat verder in de tijd
terug gaat vindt u al met regelmaat
berichtgeving over “de locatie
Kepser”  in De Dorpskrant vanaf
Juli 1997.
12½ jaar is een tijdspanne die vaak
reden geeft tot vieren.
Het zou mooi voor St. Agatha zijn
wanneer dit jubileum aan ons dorp
voorbij zou gaan.

Redactie van de Dorpskrant:
Willem Cranen en Theo Visser

Adres: Kuilen 6 en 4
Telefoon: 314671 en 314583
theodorus.visser@planet.nl

Bezorging Roy van den Broek

Terugbladerend in de ordner met
Dorpskranten viel het de redactie op
dat   er, voor wat betreft de woning-
bouw in ons dorp en dan met name
op de locatie Kepser, stilte heerst.

Vorig jaar, 21 februari 2008, is er
onder auspiciën van de Dorpsraad in
café de S-Bocht een bijeenkomst
geweest waarop de Dorpsraad sa-
men met de Gemeente, Projectont-
wikkelaar Hofmans Wonen B.V. en
architect Wim Kol, het Dorpsplan
voor de locatie Kepser heeft gepre-
senteerd. Een plan overigens dat
werd geselecteerd voor de Wel-
standsprijs Noord-Brabant 2008,
maar wat helaas niet door de laatste
ronde gekomen is.

Nu, een jaar verder lijkt het tijd om
eens te informeren naar de stand
van zaken, wanneer gaan we bou-
wen?

Kees Peters, beleidsmedewerker
ruimtelijke ontwikkeling bij de Ge-
meente Cuijk, heeft het ontwikke-
lingsplan Kepser onder zijn hoede
en vertelt:
B en W heeft vrijstelling verleend
van dit bestemmingsplan voor de
bouw van 14 (koop)woningen: 11
zgn Hofmans woningen waaronder
4 starterwoningen en 3 woningen op

Jenaplanschool brengt de wereld
voor kinderen dichterbij.
Wilt u een indruk krijgen hoe wij dit
doen: kom kijken op zondag 5 april
a.s.
Dan houdt onze basisschool haar
jaarlijkse open dag. Iedereen wordt
uitgenodigd. Wij vertellen u hoe wij
op onze school werken en de kinde-
ren laten iets van hun werk zien in
een presentatie.
Er kan  een praatje gemaakt worden
met de stamgroepleiders, de ouders,
en andere betrokkenen.

De deuren
gaan om
11.00 uur
open en om
13.00 weer
dicht. Van
11.30 uur tot 12.30 wordt  iets ver-
teld over het jenaplanconcept en
presenteren de kinderen zich in een
kleine viering.
Er is koffie en kinderopvang.

U bent van harte welkom op zon-
dagmorgen 6 april a.s.

Kepserplein: de stand van zaken UITNODIGING
Open dag

Jenaplanschool Lindekring

Dansgarde Crazy Girls

Ook dit jaar maakten zij de show
tijdens de carnaval maar, de dames
kijken alweer vooruit naar het vol-
gend carnavalsseizoen.
Lees meer  op pagina 2, kolom 3.
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Zondag 24 mei vindt weer het toer-
nooi kinderen versus ouders en het
4x4 toernooi plaats. Bij de 1e activi-
teit strijden kinderen en ouders voor
de titel "beste sportman of sport-
vrouw des huizes" deze happening
begint rond 10.00 uur en zal duren
tot +/- 12.30 uur. Aansluitend volgt
het jaarlijkse 4x4 toernooi. Houdt
dus een gaatje vrij in uw agenda en
kom deze dag naar sportpark Veld-
zicht te St.Agatha!

Veel plezier met
4x4

Voor het jaar 2009 staan dus weer
het jaarlijkse concours, dat Oranje
Agatha organiseert en (zeer belang-
rijk ) het koning schieten op 3 mei.
Dan moet weer de nieuwe koning
voor de dag komen.

Daarnaast  heeft Oranje Agatha
weer het jaarlijkse dorp schieten op
21 mei Dit is op Hemelvaartsdag.
De vereniging meent dat dit een
hele mooie dag is om zo iets te or-
ganiseren. Men hoopt weer net als
vorig jaar veel verenigingen en fa-
milies hier te mogen ontmoeten.
Het mooie is dat alle soorten van
verenigingen hier aan deel kunnen
nemen. Voor de kosten hoeft men
het echt niet te laten. Dus: hoort en
zegt het voort en zet alvast in je
agenda: 21 mei Dorpschieten!

Zondag 19 April 2009 is het weer
lammetjesdag op de Hofseweide.
Natuurlijk mogen de kinderen deze

dag tussen
de kippen,
schapen en
geiten lo-
pen, ze aai-
en, en som-
mige dieren
zelfs ook
vastpakken.
Ook zijn er

de shetlandschapen te zien die bij
het maasheggenvlechten de show
steelden. Voor koffie, thee en limo-
nade wordt gezorgd. Eigenlijk mag
niet gezegd worden dat er ook dit
jaar weer een attractie voor de kin-
deren staat, dus verklappen we niet
welke.
Van 11:00 tot 16:00 uur bent u wel-
kom op de Hofsestraat 1 St. Agatha.

Tot dan, Femke en Johan.

Lammetjesdag

De winter is uit en men kan weer
buiten gaan schieten. Zo ook weer
voor Oranje Agatha.
Standaard begint het jaar van de
vereniging met een jaarvergade-
ring en met een jaarverslag. Speci-
aal worden dan de behaalde prij-
zen vernoemd, en ook wie de
meest succesvolste schutter was
van afgelopen jaar. H. Goossens
betrof het dit keer. Dit jaar had de
vereniging dubbel zoveel prijzen
als het jaar daarvoor. En hierbij
ook nog 4 keer de eerste plaats als
vereniging weten te bemachtigen.
De vereniging heeft niet alleen
alle concoursen bezocht maar ook
andere werkzaamheden moeten
doen. Zoals bomen knotten, het
terrein bijhouden en het dorp
schieten.
De eerste activiteit voor dit jaar
was op 28 feb. haar jaarlijkse teer-
dag. Deze werd door alle leden
met hun aanhang bezocht en niet
vergeten onze jongste schutter
Gerwin Bovee, die net zijn eerste
jaar heeft meegedraaid was ook
van de partij.

Op 15 maart is men naar een over-
dekte schietbaan te Gennep ge-
weest. Voor iedereen toch weer
een heel andere ervaring. Met pis-
tool en met zwaar kaliber. Dat het
een goede activiteit was bleek uit
de grote opkomst en ook uit de
leden zelf die zeer te spreken wa-
ren over dit uitstapje.
Op zaterdag 4 april begint het
schieten weer op het terrein aan de
Hertraksestraat, naast Lombok.
Personen, die misschien eens een
keer willen komen schieten kun-
nen elke zaterdag van 19.00 tot
20.00 uur hier terecht.

Nieuws van
Oranje Agatha

We hebben er met Prins Egbert d’n
twedde en al zijn volgelingen waar-
onder onze dansgarde de Crazy
Girls weer een geslaagd carnaval
opzitten.
Nu even verder over de dansgarde :
Ilse Jacobs, Kim Verdijk en Lisa
Verdijk hebben besloten te stoppen
na geweldige jaren zich te hebben
ingezet voor de dansgarde Crazy
Girls. Wij willen de meiden hier
hartelijk voor bedanken. Dit wil ook
zeggen, dat er volgend jaar nog
maar drie dames van de partij zijn,
namelijk Anne Thoonen, Marjan
Thijsen en Floor Daanan. Daar wil-
len we natuurlijk een paar nieuwe
dames bij hebben. Dus, ben je ouder
dan acht jaar, vindt je het leuk om te
dansen en heb je ‘n beetje gevoel
voor ritme, geef je dan snel op. Mis-
schien kunnen wij niet iedereen se-
lecteren om lid te worden van de
dansgarde maar wij hopen dat je
hiervoor begrip kan opbrengen. He-
laas moeten wij ook afscheid nemen
van onze geweldige trainster Petra
Bulkens. Zij gaat niet ver weg, want
ze begint bij de Durdouwers als
saxofonist. We hopen haar daarbij
nog vaak te zien.

Meiden geef je op!!!
Dit kan op tel: 06-48 96 82 36

Groetjes Petra en Anna

Hallo allemaal

Zaterdag 4 april
Oudijzeractie

Zaterdag 4 april halen leden van de
fanfare weer oud ijzer op. De op-
brengst hiervan wordt gebruikt voor
de aankoop van nieuwe instrumen-
ten en uniformen.
De inwoners van St. Agatha worden
gevraagd om het oud ijzer vanaf
08.30 uur aan de straat te zetten
Koelkasten en motoronderdelen met
olie worden niet meegenomen.

Henk Goossens


