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Het is al weer een aantal jaren gele-
den, vier jaar om precies te zijn, dat
u in De Dorpskrant een overzicht
aan trof over de bevolkingsopbouw
in Sint Agatha. Voor de school,
verenigingen, de Dorpsraad en na-
tuurlijk voor u, lezer van deze krant,
zijn deze cijfers, van 01-01-2013,
interessant om mede met behulp
hiervan uw beleid, strategie of plan
voor de toekomst af te stemmen.

De Dorpsraad, (WillyThijssen,
Truus van de Goor, Henk Lefers,
Anny van Tiel), wil de inwoners
van Sint Agatha heel hartelijk be-
danken voor de geweldige respons
op de enquête over de leefbaarheid
in Sint Agatha. Een tiental vrijwilli-
gers heeft de enquêtes bij u huis-aan
-huis aangeboden en in de meeste
gevallen een week later weer opge-
haald. In sommige gevallen kwa-
men de vrijwilligers voor een twee-
de keer aan de deur en ze deden dat
met plezier. Mede door hun inzet
maar bovenal door uw bereidheid
om de enquête in te vullen, kunnen
we spreken van een groot succes.
Voor de cijferaars onder u : aan alle
inwoners boven de achttien jaar in
Sint Agatha werd een enquête uitge-
reikt, in totaal zijn er 402 inwoners
boven de achttien jaar (bron : Be-
volkingsgegevens Kern Sint Agatha
per 01-01-2013).
Er kwamen 254 ingevulde formulie-
ren terug. Dat is 63,18 % van alle
uitgereikte formulieren.
Volgens deskundigen die vaker wer-
ken met enquêtes is deze 63 % een
heel mooi percentage.
En daar zijn we blij mee.
Op het moment dat u dit leest, heeft
Stichting Radius in de persoon van
Wendy Huijbers al heel veel werk
verzet. Zij heeft alle gegevens in
een computerprogramma gezet, de
percentages erbij laten berekenen en
er een duidelijk leesbaar, helder sa-
mengevat rapport van gemaakt.
Met dit rapport in de hand gaan wij
als Dorpsraad weer verder. We gaan
kijken wat we met de gegevens kun-
nen doen. Kunnen we met deze ge-
gevens aan de slag om het dorp nóg
leefbaarder, nóg mooier en nóg
meer samenwerkend te maken?
We gaan ons er grondig in verdie-
pen mede met de Visiegroep en de
andere deelnemers van de leefbaar-
heids werkgroepen.

Van de Dorpsraad Bevolkingsopbouw in
Sint Agatha

Eén ding is al wel duidelijk  : het
overgrote deel van u woont heel
prettig in ons dorp, is tevreden met
de rust en de ruimte en kan het
goed vinden met zijn/haar buren.
Maar we streven naar het uiterst
haalbare.
Nogmaals onze hartelijke dank en
u hoort nog van ons.
De Dorpsraad

Leeftijd Man Vrouw Totaal
0 - 4 10 8 18
5 - 9 11 9 20

10 - 14 19 24 43
15 – 19 15 21 36
20 – 24 12 7 19
25 – 29 8 6 14
30 – 34 7 7 14
35 – 39 10 7 17
40 - 44 17 22 39
45 – 49 35 19 54
50 – 54 27 26 53
55 – 59 14 16 30
60 – 64 19 18 37
65 – 69 25 20 45
70 – 74 16 11 27
75 – 79 6 12 18
80 – 84 10 5 15
85 – 89 1 4 5
90 - 94 2 2

.101 1 1
Totaal 262 245 507

95 - 99 1 1

Ten opzichte van het overzicht in
De Dorpskrant van april 2009 is het
aantal inwoners met 1 gedaald waar
wellicht groei verwacht mocht wor-
den ivm de gepleegde nieuwbouw.
Zorgelijker is, dat er na vier jaar 12
inwoners minder beneden de 15 jaar
geteld zijn! Juist zij zijn belangrijk
voor de toekomst van school en ver-
enigingen en dus ook voor de leef-
baarheid van/in ons dorp!
Het vergelijkbare overzicht van
2009 vindt u  op www.dorpskrant-
agatha.com , maand april.

De boothelling waarover in De
Dorpskrant van juli werd geschre-
ven gaat er hoogstwaarschijnlijk
komen.
Contact met Dhr. Jos Hoeijmakers
van de Gemeente Cuijk geeft de
redactie de volgende informatie:

Rijkswaterstaat heeft haar goed-
keuring verleend aan de Gemeen-
telijke plannen een boothelling in
de Maas, ter hoogte van de stier
aan te leggen.
In de raadsvergadering en begro-
tingsbehandeling van 7 november,
zal de raad gevraagd worden voor
realisering van deze helling
€75.000,00 vrij te maken.
Wanneer de raad hiermee akkoord
gaat, kan/mag, in de hoogwaterpe-
riode mag er niet aan de dijk ge-
werkt worden, na 1 april 2014 met
de werkzaamheden hiertoe begon-
nen worden.

Deze werkzaamheden zullen be-
staan uit de aanleg van een helling
van de wal het water in, deze vlak
maken en het verharden hiervan
middels het uitrollen van een mat,
bekleed met klinkers. Tevens zal
de parkeergelegenheid terplekke
verruimd worden.

Boothelling in de Maas

Voorbeeld van een boothelling
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Mijnheer Koch uit Meerlo belt naar
een adres in de Liesmortel.
Afspraak gemaakt en dan volgt zijn
vraag, “wat betekent eigenlijk lies-
mortel”?  “Geen idee, eigenlijk
nooit over gedacht” is het antwoord.
Dan wil vrager het echt weten en hij
belt het Gemeentehuis. Hoe zegt u,
Liesmortel? Geen idee!
Mijnheer Koch laat het er niet bij
zitten en gaat googelen, komt bij De
Dorpskrant uit en denkt nu heel
dicht bij de oplossing gekomen te
zijn! Helaas, ook uw redacteur kan
geen verklaring bieden, maar be-
looft op zoek te gaan bij de Foto
Archief Dienst in Cuijk.
Dan meldt zich de medewerker van
het Gemeentehuis, die daar nog na-
vraag gedaan heeft en een antwoord
denkt te kunnen krijgen bij het Bra-
bants Historisch Informatie Cen-
trum in ‘s Hertogenbosch.
Mijnheer Koch heeft een bewonde-
renswaardige vasthoudendheid en
deponeert daar zijn vraag.
Een paar dagen later valt het ant-
woord bij de Redactie in de maibox:

Lies is in de botanie bekend als
vlotgras (in het latijn: Glyceria).
Het groeit op lage, natte grond.
Die plekken zijn altijd vochtig en
her en der is de grond lemig, ideaal
als grondstof voor bakstenen. Deze
grond(en), waar vaak het Liesgras
op groeit, worden ook Mortel ge-
noemd. Waarmee dus de elementen
‘lies’ en ‘mortel’ van de naam Lies-
mortel zijn verklaard!
Met dank aan het B.H.I.C. in Den
Bosch en natuurlijk aan Dhr. Koch!
Wil u uw straatnaam verklaard?
Probeer het eens bij uw Redactie!
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Hoezo Liesmortel? met ons aan te gaan. Organisato-
risch heeft dat veel inspanning  ge-
vergd, maar we zijn trots dat hier-
door 7 VCA-leden met veel plezier
hier blijven voetballen. De spelers
blijven bij hun eigen vereniging lid.

De trainingen worden op maandag
in Cuijk afgewerkt, op woensdag in
Sint Agatha. Teun Thomassen en
Bas Hendriks zijn de trainers. De
najaarscompetitie doen we in de
kleuren van VCA en spelen we de
thuiswedstrijden in Sint Agatha. De
voorjaarscompetitie doen we in de
JVC-kleuren en in Cuijk. De leiders
komen zowel van VCA (Ria Meijer,
Peter Rooijakkers) als van JVC
(Gertjan Arts).Na enkele maanden
waarin ook een heuse teambuil-
dingsdag in de kano is genoten,
blijkt het al goed te klikken tussen

de spelers,
leiders en
ouders.  .
Wij heb-
ben dan
ook het
volste ver-
t r o u w e n
dat dit een
s u c c e s
gaat wor-
den.

Binnenkort proberen we ook voor
de jeugd van 5 tot 8 weer een team
te formeren.
Heb je interesse, bel 322732.
Iedereen is natuurlijk van harte wel-
kom om de VCA-sterren van de
toekomst eens te komen bekijken.
Alle jeugdelftallen spelen op dezelf-
de dag thuis. De D om 10 uur, de C
om 12 uur en de B om 14 uur. Op 2,
16 en 23 november spelen we thuis.
Met sportieve groet, Gerwin Meijer.

Idyllische plekjes in ons dorp, zo-
als hier, op een bankje aan de vij-
ver in de Kloostertuin.

Zoals beloofd: de 40 jarige “Motorclub De S-Bocht”

Mooi Sint Agatha

We zijn de competitie ingegaan
met 3 teams: B, C en D. De B en
D zijn lekker gestart en staan in-
middels in de top 3. De C moet
nog op gang komen en staan nog
even laat-
ste.
De B heeft
inmiddels
de 3e ron-
de van de
bekercom-
petitie be-
reikt, heus
een unieke
prestatie!

Dankzij de vele vrijwilligers kun-
nen de jongens en het ene meisje
met veel plezier voetballen. Helaas
is de aanwas in ons dorp te klein
om volledige teams te vormen.
Daarom zijn we afhankelijk van
spelers uit omliggende dorpen.

Om het D-team mogelijk te maken
zijn we op zoek gegaan naar een
combinatiepartner. Gelukkig was
JVC bereid om een D-combiteam

VCA jeugd
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