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Waren het vorig jaar Peter Hendriks
en Bart Prinsen, nu was het de beurt
aan Mevrouw Thea Hermans van
der Zwaan, om op de dag vóór Ko-
ningsdag te gast te zijn in de

schouwburg
alwaar zij
zich door
Burgemees-
ter Hillenaar
een Ko-
n i n k l i j k e
Onderschei-
ding mocht
laten opspel-
den.

Een jaar geleden vonden Dion Jile-
sen en Peter Hendriks dat Thea zo-
veel verdienste had voor het Dorp
en daar buiten, dat zij het verdiende
om daarvoor te worden onderschei-
den.
De twee heren vroegen Gerard Smit
en Dick Blokland en het viertal
zocht contact met de Gemeente.
Tijdens een eerste gesprek bleek al
direct dat er zoveel verdienste wa-
ren dat een aanvraag logisch was.
We moesten deze voor 1 juli 2016
indienen.
Vanuit het dorp verzamelde het
team vele feiten en we vonden de
oud directeur van Maasland Mooi-
land bereid om de verdienste bij
deze woningbouw coöperatie aan te
leveren. Hier betrof het een lange
periode die al begon bij de Cuijkse
coöperatie Cevelum.
Na het invullen van de reeks formu-
lieren werd het wachten. In januari
kwam de verheugende boodschap,
het Capittel heeft besloten om aan
Thea een Koninklijke Onderschei-
ding toe te kennen.
Voorbereidende overleggen met het
team en met de kinderen werden
georganiseerd en na een spannende
tijd, Thea meende dat zij in de
schouwburg was om een uitreiking

mei  2017

Koninklijk Lintje voor
Thea Hermans

De week van de goede doelen ligt al
weer achter ons en het is een en al
tevredenheid wat je er over hoort.
De collectanten overhandigden u de
Goede Doelen enveloppe en meld-
den u gelijk wanneer deze weer op-
gehaald zou worden.
U als goede gever wist dus waar u
aan af was en u kon rustig bepalen
aan welk doel of doelen u uw gaven
wilde besteden. Volgens de collec-
tanten die de enveloppen weer kwa-
men ophalen, lagen deze vrijwel
overal al voor hen klaar.
Spannend was voor de organisatie
de telling, zou het resultaat meer of
minder zijn als op de oude manier.

Nou deze, hier voor de eerste keer
georganiseerde, vorm van collecte-
ren was een groot succes met een
geweldige opbrengst.
Het resultaat:
Reumafonds € 300,80 - Nederlandse
Hartstichting € 391,30 - KWF Kan-
kerbestrijding € 409,80 - Nierstich-
ting € 284,80 - Brandwondenstich-
ting € 241,80 - Kinderhulp € 299,80
en de  Longstichting € 300,05, teza-
men een opbrengst van  liefst €
2228,35 !
U gaf aan dat u het prettig heeft ge-
vonden dat nu alle collectes in één
handeling gedaan werden.
Wilt u als coördinator/vertegen-
woordiger van een goed doel in Sint
Agatha deelnemen aan de Goede
Doelen Week 2018, meld u dan aan
bij onze kerngroep: Edgaer Claes,
Toon en Annie Gerrits, Ans Cuppen
en Ellen de Clerck.

Onlangs is bij de Agaat een con-
tainer geplaatst waar men inconti-
nentiemateriaal en baby-luiers in
kan gooien. De container staat nu
nog vlakbij de container waar lege
flessen in moeten; mogelijk wordt
de nieuwe container nog ver-
plaatst.
De nieuwe container is er geko-
men na een gesprek met de ge-
meente en de dorpsraad. Een goe-
de ontwikkeling!

En verder
Het inleveren van boeken voor de
bibliotheek van de Agaat is een
groot succes geworden. Na een
aanvankelijk aarzelend begin moe-
ten we nu vaststellen dat we teveel
boeken krijgen.
We hebben een aantal kasten mooi
gevuld; we hebben een voorraadje
zodat we soms wat boeken kunnen
wisselen.
Daarom stellen we nu even een
stop in op het aanleveren van boe-

Opbrengst Week van
de Goede doelen

Van de Dorpsraad

bij te wonen aan Ans van Zeeland
uit Haps. Ans zat aan tafel en
vroeg vlak voordat Thea op het
podium genodigd werd nog, span-
nend hé Thea? , de reactie was,
ach spannend, maar ik vind het
wel leuk. Kort daarna werd Thea
gevraagd om het podium te betre-
den en kwamen de kinderen met
aanhang enkele familieleden en de
8 kleinkinderen de zaal binnen.
Op dat moment was de immer rus-
tige Thea even de regie kwijt.
Er volgde een waardige ceremo-
nie, een gezellige koffietafel, een
receptie van 15.00 tot 17.00 uur en
een geweldige afsluiting in de fa-
miliesfeer bij v.d. Valk.
We zijn er van overtuigd dat we
Thea een onvergetelijke dag heb-
ben geboden.
Namens het team, Dick Blokland.

ken. Voor dit moment hebben we er
genoeg en daarvoor zeggen we u
hartelijk dank.
Voor lenen bent u allen van harte
welkom.
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Beste allemaal,
De voorbereidingen voor de Copa
del Agatha zijn alweer in volle
gang. Op zaterdag 12 en zondag 13
augustus a.s. is het weer genieten
van dit internationale A-junioren
voetbaltoernooi op het VCA-terrein
in St. Agatha. Zoals ieder jaar heb-
ben wij alle vrijwilligers erg hard
nodig om het voetbaltoernooi tot
een succes te maken.
Dus ook nu doen we een oproep, wij
hebben u als vrijwilliger nodig om
ons bij te staan tijdens het toernooi.
Ook in de week voorafgaand en na
afloop van het toernooi hebben we
ook hard mensen nodig die willen
helpen met de op- en afbouw.

Kom en versterk ons Copateam!!!
De onderdelen waarvoor we mensen
nodig hebben zijn: horeca, parkeren,
ballenkids, technische dienst en de
hand-en spandiensten. Heeft u een
voorkeur om bij een bepaald onder-
deel te worden ingedeeld kunt u dit
uiteraard aangeven.
Waar en hoe kunt u zich inschrij-
ven?U kunt een e-mail sturen naar
vrijwilligerscopa@hotmail.com
Neem anders een kijkje op
www.copadelagatha.nl
Voor verdere informatie of vragen
kunt u altijd bij ons terecht.

Van de Dorpsraad

Het was een mooie woensdagmid-
dag waarop onze dorpsgenote Thea
Hermans een koninklijk “lintje”
kreeg en de werkgroep Ontmoeten
een gezamenlijke bijeenkomst met
aansluitend een etentje organiseer-
de. De bijeenkomst en het eten is
bedoeld voor iedereen die in Sint
Agatha woont of gewoond heeft. En
het is ook bedoeld voor jong en oud.
En dat we deze keer in die opzet
geslaagd zijn, daarvan getuigt deze
foto.
Op de foto is te zien de jongste gast,
Yinthe van drie en de oudste gast,

Miet Thoonen
van eenenne-
gentig.
En zo hoort
het: jong en
oud bij elkaar.
Als activiteit
op die middag
hadden wij
baby- en
jeugd-foto’s
op grote vel-

len papier geplakt. De aanwezigen
moesten raden wie die personen
waren. Iedereen deed zijn/haar ont-
zettende best en het “geraad” was
niet van de lucht. Tenslotte had
Toon Gerrits de meeste goed en hij
kreeg als beloning een doosje oranje
tompoucen. Als u ook van een ge-
zellige middag en lekker eten houdt,
kom dan de volgende keer. Dat zal
waarschijnlijk in oktober zijn. Houd
de brievenbus in de gaten!!
Werkgroep Ontmoeten.

Sinds 1 mei zijn wij, inwoners en
bezoekers van Sint Agatha, verwend
met een schitterende,
comfortabele en veilige
(max 60 km per uur)  toe-
gangsweg naar ons dorp!

Bij voorbaat hartelijk dank voor
uw behulpzaamheid en enthousias-
me!!!!!!   Met sportieve groet,
Ans Cuppen, Leonie Goossens en
Sanne Arts, namens het team van
de Copa del Agatha.

Van de DorpsraadRondom de kruising Heerstraat-Hertraksestraat zijn onlangs zogenaamde
‘piketten’ (houten paaltjes) geplaatst. Het lijkt er zodoende op dat er werk-
zaamheden gaan plaatsvinden. Dit is ook het geval.
De gemeente Cuijk is in voorbereiding op het project ‘herinrichting krui-
sing Heerstraat-Hertraksestraat’. Dit project komt voort uit het gemeentelijk
verkeer- en vervoersplan (GVVP). Het doel is om met name fietsverkeer
een veiligere oversteek te bieden en de rijsnelheid van het verkeer op de
Heerstraat rondom de kruising te minderen.                  .
Door het inpassen van een ‘middeneiland’ inclusief verkeersgeleiders wordt
dit bereikt. De uitvoering staat gepland voor het najaar van 2017. Momen-
teel is er nog geen exacte planning bekend. De piketten zijn geplaatst om de
contouren van het nieuwe ontwerp zichtbaar te maken, zodat het ruimtege-
bruik van de kruising met de omwonenden kon worden besproken.
Zodra er meer bekend is over de voortgang van het plannen en het proces
zal dit gecommuniceerd worden. Indien er in de tussentijd vragen zijn kunt
u contact opnemen met de gemeente Cuijk.
Bij dit artikel was een (grote) situatietekening bijgevoegd, maar hiervan
bleef op ‘Dorpskrant formaat’ weinig over. In een volgende krant meer!

Kruising Heerstraat / Hertraksestraat Ontmoeting en Samen Eten

Oproep Vrijwilligers Copa Del Agatha 2017

De zon hoog aan de hemel, een
bries die voor verkoeling zorgde,
een goede organisatie en velen met
vrije dagen, zie hier het recept
voor geslaagde Kerkenpad dagen.

De formule van een wandel / fiets-
route waarin een oversteek van de
Maas met het “Varend Monu-
ment” v.v. Zeldenrust en de nodi-
ge rustpunten en exposities onder-
weg trok vele belangstellenden.

Eindelijk, mooi he!!

Succesvolle
Kerkenpad dagen

Wie wil daar niet aan meedoen en
wie wil er nou geen revanche?
Nou, dat kan op zaterdag 1 juli
vanaf 11.00 uur aan de Maas in
Sint Agatha!  Dus, geef je nu snel
op bij: www.ulewappers.nl. onder
de link Highlandgames 2017.

Highlandgames 2017
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