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Hallo Sintaagte!
In 2010 zijn er veel mooie dingen
gebeurd, één daarvan is het dorps-
plan. Mijn vriendin Vivianne en ik
zijn één van de gelukkige die een
huis hebben mogen bemachtigen.
Wij zijn dolblij dat we gaan sa-
menwonen in dit mooie dorpje.

Er zijn dit jaar
ook minder leuke
dingen gebeurd
en daarom wens
ik iedereen heel
héél veel gezondheid toe en laten
we er een gezellig jaar van maken
zoals Sintaagte dat kan.
Een knallend 2011

Gr. Roy  Heijsterman

Redactie van de Dorpskrant:
Theo Visser en Willem Cranen

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

Bezorging Roy van den Broek

Beste inwoners van Sint Agatha.
Een nieuw jaar staat voor de deur.
Voor vele van ons bracht 2010 goe-
de, maar ook minder goede dingen.
Ook het nieuwe jaar zal
voor vele van ons veras-
singen inhouden. Gewel-
dig  is het enthousiasme
en de spontane inzet, en
acties van vele inwoners,
om geld in te zamelen voor de in-
richting van het te bouwen MFA.

Hier laat een klein dorp weer op-
nieuw zien hoe groot het kan zijn.
Laten wij op deze weg doorgaan en
vertrouwen hebben in elkaar en in
de toekomst. Een goed jaar gewenst.

Peter Hendriks

Hallo dorpsgenoten,
Sinterklaas is weg, komt de kerst-
boom weer op en komt de Kerstman
weer langs en mijn grootste wens is
dat het een witte kerst wordt en een
mooi nieuw jaar voor iedereen.

Ik wil graag iedereen een
heel gelukkig nieuwjaar
en een mooi kerstfeest
toewensen. En ik hoop dat
iedereen met kerstmis de
vrede vindt en ik hoop dat

die ook voor altijd blijft en met
nieuwjaar hoop ik dat het een knal
fuif word met al dat mooie vuur-
werk elk jaar maar weer en ik hoop
dat in het nieuwe jaar iedereen ge-
zond is.

Groetjes Anouk Wijnen

De Redactie van De Dorpskrant wenst u veel goed nieuws in 2011

Donderdagavond 18 november was
er in café de S-Bocht een goed be-
zochte verkoop/informatieavond
over de te bouwen woningen aan het
Kepserplein. Martijn Willems van
Marc Peters Makelaars & taxateurs,
was blij verrast met de ruime op-
komst en enthousiast over het en-
thousiasme van de geïnteresseerden.

Er waren heel wat vragen, ook kriti-
sche. Alle bouwtechnische, ver-
kooptechnische alsook financiële
vragen  werden beantwoord door
een team, samengesteld uit afge-
vaardigden van Aannemingsbedrijf

Hofmans Wonen, Marc Peters Ma-
kelaars en de Rabobank.

Het enthousiasme mag blijken uit
de huidige stand van zaken. Voor
de in totaal elf aan te bieden wo-
ningen, zijn er al zeven zeer seri-
euze optanten, te weten voor de
vier starterswoningen, twee hoek-
woningen en de vrijstaande wo-
ning.
Er zal hoe dan ook gebouwd gaan
worden, ongeacht het aantal ver-
kochte woningen weet Martijn
Willems te vertellen.
De grond is gezuiverd en hij ver-
wacht de start van de bouw ergens
in maart/april 2011 en de opleve-
ring in de  zelfde periode in 2012.

Wanneer je behoefte hebt om tussen
alles wat je beleeft met de komende
feestdagen even de benen te strek-
ken, dan zou je eens het laarzenpad

kunnen
lopen.
De na-
tuur is
daar  nu,
onder
een wit

sneeuwdek, zo adembenemend
mooi, zo feeëriek en stemmig dat dit
precies past bij de beleving van laat-
ste da-
gen van
het jaar.

Trek een
paar
stevige
schoenen of laarzen aan en geniet
van een prachtig stukje Sint Agatha.
Fijne wandeling!

Positieve start verkoop
woningen Kepserplein

Iedereen gezond Een gezellig jaar Enthousiasme

Tip: ‘t Laarzenpad
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Ja… Wij zijn op zoek naar jou bij
Creation! Ons koor bestaat uit ze-
ventien leden, in de leeftijd van 18
tot en met 52 jaar. Iedere zaterdag-
avond repeteren we, afwisselend in
Cuijk en Sint Agatha. Daarnaast
wordt er één keer per maand in de
St. Martinuskerk in Cuijk en  één
keer per maand in de H. Agatha in
Sint Agatha gezongen. Het repertoi-
re wat we zingen is zeer gevarieerd
en bestaat voor een klein gedeelte
ook uit eigen werk. Maar, het beste
kun je even naar onze site gaan,
want daar kun je ons beluisteren.
We zingen veelal driestemmig en
worden begeleid door een pianist.

Buiten de kerk zingen we ook wel
eens op andere plaatsen, zoals Vi-
zier in Gennep, bejaardenhuis Maar-
tenshof in Cuijk en op de pronkzit-
ting in St. Agatha en tevens op an-
dere leuke locaties.

Denk je: “Goh, dat koor lijkt me wel
leuk, dit is iets voor mij!” Wij zijn
nog op zoek naar:
 Een pianist.
 Enthousiaste zangers en zan-

geressen.
Naast het zingen, staat Creation ook
voor gezelligheid. Wij zijn op een
leuke en ontspannen manier bezig
met muziek!

Heb je interesse kom dan gerust
eens een keertje luisteren of een
avondje meedraaien.
Voor meer informatie bellen of mai-
len naar Marleen Daanen: 0485-
323007 / marleendaanen@hetnet.nl
Nieuwsgierig?!: ga dan even naar
http://home.kpn.nl/creation/

Ons koor, de Gemengde Zangvere-
niging de Maasklanken bestaat al 57
jaar! Dit jaar is voor ons een bijzon-
der jaar geweest. We hebben nieuwe
liedjes geleerd, mooie muziek ge-
maakt en we zijn plezierig met el-
kaar omgegaan. We hebben 2 nieu-
we leden mogen verwelkomen.
We hebben met Kees Michielse zijn
40-jarige jubileum mogen vieren.
We zijn een vereniging geworden
en heel blij dat we weer voor zoveel
mensen hebben mogen zingen.

En op 27 november hebben wij tij-
dens ons Ceciliafeest, 3 jubilarissen
mogen huldigen. Tiny Jilissen is al
50 jaar een enthousiaste tenor van
ons koor. Hij is een begrip in Sint
Agatha. Net als bij de korfbalvereni-
ging en VCA steekt hij ook bij ons
de handen uit de mouwen. Iedere
maandagavond zet hij de stoelen
klaar en zorgt hij voor het orgel en
de spullen voor de dirigente.
Gerry Coenen is sinds 1993 onze
voorzitter en sinds 1970 een van
onze tenoren. En dan hebben we
Miet Jilissen, zij zingt al 40 jaar
haar altpartij in ons koor en is altijd
aanwezig als een gezellige tante.

Wij zijn heel blij met zulke trouwe
leden. De consul van de KBZON
heeft onze jubilarissen toegesproken
en onze dirigente, Heleen Stevens
heeft er weer voor gezorgd dat wij
als koor een ode konden brengen
aan onze jubilarissen. Dit was het
begin van een geslaagd Ceciliafeest.
Riet Geurts,
Secr. Gemengde Zangvereniging de
Maasklanken Sint Agatha

De Dorpskrant op WWW.dorpskrant-agatha.com overal en altijd te lezen

Zanggroep Creation is op
zoek naar… jou!

Gemengde Zangvereni-
ging de Maasklanken

De 3 jubilarissen:  Gerry 40, Tiny 50
en Miet 40 jaar lid! Foto Gerard Smits

Zoals gebruikelijk sluit Jeugd en
Jongerenwerk ‘t Staagje het jaar af
met een kerstactie en een gezellige
middag in ons jeugdhuis. De kin-
deren “produceren” tijdens de
clubavonden zelf datgene wat tra-
ditiegetrouw voor kerst door de
kinderen huis aan huis in ons dorp
verkocht wordt.

Dit jaar
zijn het
heel bij-
zo ndere
s l e u t e l -
hangers.
In groep-
jes gaan
ze op pad
om na een paar uurtjes terug te
komen in ‘t Staagje waar dit jaar
heerlijke broodjes knak met cho-
comel op hen wachtte. We bedan-
ken de dorpsgenoten die weer en-
thousiast bij de kinderen gekocht
hebben en van de opbrengst van
zo’n actie kunnen we weer leuke
activiteiten voor de jeugd organi-
seren.
Tevens was vanmiddag de prijsuit-
reiking van de ballonnenwedstrijd
die we tijdens ons jubileumweek-
end gehouden hebben.
De eerste prijs was voor Ilse Ja-
cobs (R), haar ballon waaide 210.5
km ver weg. Twee was Yet Gerrits

( h e l a a s
niet op de
foto) met
172.5 km
en de der-
de prijs
was voor
A n o u k
W i j n e n
(L) met

146.5 km, allemaal in de Belgi-
sche Ardennen.
Het was een leuke afsluiting van
een goed jaar en wij gaan met veel
enthousiasme op weg naar 2011.

Fijne feestdagen voor iedereen!

Choco en broodjes
knak in ‘t Staagje

Robin, een van de vele
enthousiaste verkopers
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