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Op vrijdag 29 juni is de kruising
Boulevard, Hapsebaan, Odilia-
dijk , Heerstraat,  vrijgegeven
voor gemotoriseerd verkeer.
Na vanaf september te maken te
hebben gehad met gebrekkige ver-
bindingen en grote omwegen van en
naar Cuijk en de laatste  tijd zelfs
ervaren te hebben wat het betekend
om met je dorp aan een doorgaande
weg te liggen, is de rust wederge-
keerd in St. Agatha.  Gelukkig is het
bij ongemak gebleven en is ons
dorp  nu weer vanuit alle richtingen
veilig   binnen te komen of te verla-
ten. Er ligt nu een prachtige, over-
zichtelijke en goed verlichtte Heer-
straat van de Grotestraat tot ter
hoogte van de inrit van Josten.

De reconstructie van wegen  is nog
niet helemaal klaar, maar het schiet
al op. 27 juni zal de weg met zijn
aansluitingen en fietspaden officieel
geopend worden. E.e.a . met festivi-
teiten rond het Leo Shopping Cen-
ter, vanaf het dak waarvan boven-
staande foto gemaakt is.

In het kader van de Wet BAG
moet het grondgebied van de ge-
meente ingedeeld worden in een
of meerdere woonplaatsen door
middel van een zogenaamd woon-
plaatsbesluit. Aan de hand van
bestaande registraties is gekomen
tot het woonplaatsbesluit. Dit be-
staat uit een besluit en een bijbe-
horende kaart.
Enkele straten worden doorsneden
door woonplaatsgrenzen en moe-
ten aanvullend vast worden ge-
steld door het college.
Er komen geen ‘administratieve
verhuizingen’ voor burgers of be-
drijven voor. Zowel TNT Post als
VROM kunnen zich vinden in het
woonplaatsbesluit en VROM heeft
de zogenaamde woonplaatscodes
toegekend.

Zo luidt  de tekst van het college-
besluit van 10 juni 2008

Wat betekent de tekst van het colle-
gebesluit hiernaast voor St. Agatha?

Heel simpel, dat er op de planologi-
sche tekentafel van de Gemeente
Cuijk wat lijntjes verschoven zijn
en dat er bij TNT Post een andere
postcode voor het gebied de Messe-
maker aangevraagd is, een die aan-
sluit bij Cuijk.

Jammer, jammer voor de Parochie,
jammer voor de verenigingen, jam-
mer voor de school, jammer voor
het dorp St. Agatha. Jammer ook
voor De Dorpskrant die zijn oplage
niet met 44 stuks verhoogt ziet.

Jammer Gemeente Cuijk dat dit
voor u kennelijk zo moest gebeuren.

Einde van ‘n tijdperk in St. Agatha.

Kruising open, rust wedergekeerd in Sint Agatha

De Messemaker  Sint Agatha  Cuijk
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Beste inwoners,
Enkele inwoners hebben te kennen
gegeven weer eens te willen tennis-
sen. Derhalve hebben we actie on-
dernemen en reeds enkele zaken
onder handen genomen. Een baan is
inmiddels helemaal speelklaar en op

de tweede dient alleen nog het net te
worden geplaatst. Arie Martens en
Peter Angenendt hebben hier veel
tijd in gestoken. Ook zijn beide ba-
nen en de omgeving gespoten tegen
het onkruid en ligt alles er prachtig
bij, waarvoor dank aan Noud Ver-
dijk. De familie van Rijn heeft ook
het groengebeuren weer opgepakt
en o.a. het gras al weer enkele keren
gemaaid. Ook hebben Yvon Fick en
haar vriendinnen onze kantine on-
derhanden genomen en deze ziet er
weer schoon uit.
Nogmaals allemaal bedankt.

Nu al dit werk erop zit kunnen we
weer tennissen en willen we graag
belangstellenden kennis laten ma-
ken met onze sport. Daarom organi-
seren wij op zondag 14 juni van
14.00-17.00 uur een open dag en is
een ieder van harte welkom om een
balletje te slaan. Tevens wordt er
info gegeven over onze vereniging.
Voor sportievelingen die geen rac-
ket hebben zijn er enkele aanwezig.
Let wel, tennisschoenen dienen
gladde zolen te hebben. Peter Ange-
nendt wil graag met de jeugd iets
doen en derhalve stimuleren we
vooral de jeugd om eens een balletje
te komen slaan. Peter kan en wil dit
echter niet alleen doen en dus zoe-
ken we nog enkele ouders of be-
langstellenden om hier samen de
schouders onder te zetten. Dus, alle-
maal tot zondag 14 juni op het ten-
nispark te Sint Agatha.
Namens het Bestuur van TC
Poortje, Wilfred Bosma.

Hemelvaartsdag 21 mei hield
Oranje Agatha weer haar jaarlijkse
dorps schieten.
Het weer  en de stemming zat de
club goed mee. Iedereen  kon men
op 4 palen inschieten , daarna ook
als groep kon men zijn kansen
wagen of zijn geluk beproeven
door op klosjes te schieten.
De beste schutter haalde de volle
buit binnen, door 36 punten te sco-
ren. Dit was Ramon Geurts, goede
2e en 3e werden respectievelijk
Gert Jan Derks en Franny Elders,
met 34 en 32 punten. Allen ont-
vingen een prachtige beker om
thuis bij de familie  te pronken.
Als beste vrouwelijke schutter
werd Franny ook nog beloond met
een extra beker. Voor haar kon de

dag niet
meer stuk.
Bij het
k l o s j e s
s c h i e t e n
won Diny
van de
Bosch van
T h e o
T hoonen ,

die weer voor Henk van de Bosch
bleef.
Daarna werd geschoten in clubver-
band. Men moest viertallen heb-
ben om hieraan deel te nemen.

Open dag T.C. Poortje
zondag 14 juni 2009

Nieuws over Oranje
Agatha’s dorps schieten

Deze moesten dan ook niet alle-
daagse namen hebben. De groepen
die bovenaan zaten waren: De Dol-
lies, Spätläse, Elbo’s, de Vutters, en
de Toppers.

Beste ploeg werd dit jaar de Elbo’s
onder aanvoering van Noud van
Elst , zij schoten direkt 11 punten
en dit werd door anderen niet over-
troffen.
Ondanks een mindere deelname
was iedereen weer trots toen de be-
kers uitgereikt waren. Op naar 2010
zeiden de deelnemers, met minder
schutters heb je ook eerder kans op
een prijs.
Helaas is het Oranje Agatha niet
alleen daar om te doen.
De vereniging wil op deze dag de
schietsport promoten om zo meer
personen vertrouwd te maken met
schieten. Uiteindelijke doel blijft
om de club levensvatbaar te laten
blijven en dit kan alleen als op tijd
nieuwe leden zich aanmelden.

Franny Elders

De beste ploeg met v.l.n.r. Hent van de
Bosch, Fermien van Elst , Noud van
Elst en Diny van de Bosch

Pit genoeg

In de vorige Dorpskrant heeft u
kunnen lezen over de kersenboom-
gaarden van Noud en Piere Ver-
dijk.
Op onze vraag, waarmee u ‘n paar
kilo kersen kon winnen, is niet
gereageerd. De Redactie wil u het
juiste aantal bomen echter niet
onthouden, het zijn er precies:

15996

De Heerstraat ligt er nu nog kaal bij
maar in het najaar zullen er, na
grondverbetering toegepast te heb-
ben, bomen geplant worden.
Als soort is gekozen voor de Tilia
cordata ofwel in gewoon Neder-
lands de Winterlinde.
Deze boomsoort die bijzonder
‘wintervast’ is en die in 10 jaar zo’n
6 meter hoog wordt zal de weg weer
prachtig aankleden.

Nog kaal maar komt goed
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