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DE TOEKOMST VAN SINT AGATHA IN DE OPENBARE
DORPSRAADSVERGADERING
Ondanks sneeuw en gladheid waren weer heel wat dorpelingen
naar het parochiehuis getogen om
daar met de Dorpsraad te praten
over de toekomst van St.Agatha.
Dat was het belangrijkste agendapunt. Maar er was meer dan dat.

punten op te voeren.

Lindebomen
Na een korte inleiding van de voorzitter Flip van der Ven werd door
Chris Cobussen het woord gevraagd
over de problematiek van de Lindebomen. Er is door de gemeente een
brief naar de Rechtsbijstandsverzekering gestuurd waarin de dorpsraad
werd genoemd, die zich, volgens de
spreker, al te positief uitsprak over
de reductie van de overlast. Dit ondermijnt min of meer het beroep dat
door enkelen is aangetekend tegen
de weigering van de gemeente om
de bomen te kappen.
De betreffende dorpelingen hadden
zelf een schriftelijke reactie opgesteld. De voorzitter wilde niet de
brief van de spreker ondertekenen,
maar wel na enige discussie een
brief
namens
de
Dorpsraad
schrij ven,
waarin men
zich terughoudend
opstelt met
betrekking
tot het de genoemde reductie.
Wordt vervolgd.

vang, cultuur en natuur, vervoer
enzovoort. Het wordt opgezet als
een project, waarbij samenwerking
is gevonden met de organisatie
Pantein, Thuiszorg en de woningbouwcorporatie Maasland. Er zal
voor dit project ook financiële ondersteuning gegeven worden,
waardoor het als voorbeeld kan
gaan dienen voor andere kleine
kernen. Binnenkort zullen de partijen weer om tafel gaan om een en
ander uit te werken. Op de vraag
uit het publiek of ook de stem van
de dorpelingen regelmatig gehoord
zal worden, is het antwoord van de
Dorpsraad, dat in de Dorpsraad en
de werkgroep Visie al rekening
gehouden is met een goede afspiegeling van de dorpsgemeenschap.
Daarnaast is het een goed idee om
regelmatig via overleg in het Parochiehuis de plannen af te stemmen. Aldus wordt besloten. In
maart al komt het gemeentebestuur naar St. Agatha en ook dan is
er gelegenheid om zelf agenda-

Visie St. Agatha
De Dorpsraad is doende om samen
met een werkgroep VISIE een beeld
te schetsen van de toekomst van St.
Agatha. En wel op een paar belangrijke terreinen zoals: woningbouw,
veiligheid, voorzieningen, jeugdop-
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Reconstructie buitengebied
Vervolgens treedt Peter Broekmans naar voren om mededelingen
te doen over de toekomst van het
buitengebied. Het is een heel verhaal, dat voor een deel echt van
belang is voor het dorp. Het gaat
over waterbeheer, over recreatie,
over agrarische activiteiten, over
natuurbeheer en over nog veel
meer. Het blijkt wel dat het nog
niet zo duidelijk is of het allemaal
wel betaald kan worden. Verder
zullen de belangen behartigd worden door de meepratende partijen.
En dan is er nog de procedure van
inspraak voor ieder, maar of er dan
nog iets in te brengen is, daar twijfelt men erg aan. Ook hier geldt
het motto: wordt vervolgd.
Veiligheid
Er komen verkeersremmende
maatregelen op de Odiliadijk bij
de borden St. Agatha. Verder zijn
er nog suggesties gedaan door bewoners aan de dijk om iets te doen
aan de gevaren op de dijk. Het is
soms echt een racebaan. Aan de
gemeente zal gevraagd worden of
er een snelheidsbeperking van 60
km kan komen van Cuijk tot
St.Agatha. Uit het gehoor kwam
ook nog de opmerking, dat het
ieders verantwoordelijkheid is om
veilig te rijden, los van de overheidsmaatregelen. Instemming
alom!!
Tenslotte
De voorzitter van de Dorpsraad
dankt eenieder voor de bijdragen
en verwijst naar de vergadering
van 11 maart voor het overleg met
de
gemeente Cuijk. Aanvang
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PRINS GEERT 1ste

Kindermiddag
Op 10 januari heeft het prinsenbal plaatsgevonden. Tijdens dit
bal is voor het eerst het jeugdprinsenpaar bekend gemaakt.
Door jeugdprins Tom en jeugdprinses Leonie eerder bekend te maken,
kunnen zij net als het "grote" prinsenpaar
het
hele carnavalsseizoen meemaken.
Hierdoor zal de
kindermiddag
op zaterdag 21
februari
een
andere opzet
hebben
dan
andere jaren. In plaats van de onthulling van de prins en prinses vindt
er nu een echte receptie plaats. Vanaf 13:30 uur is er voor familie,
vrienden, bekenden en andere belangstellenden klein en groot, gelegenheid om jeugdprins Tom en
jeugdprinses Leonie te feliciteren
tijdens de receptie in het parochiehuis. Het prinsenpaar wordt bijgestaan door de jeugdvorst en
jeugdraad, welke in een nieuw tenue
zijn gestoken.
Aansluitend
zal omstreeks
14:30 uur de,
voor iedereen
bekende, kindermiddag
beginnen. De
middag
zal
onder andere
o p ge l ui st er d
worden door optredens van jonge
artiesten van eigen bodem.
Natuurlijk zijn deze middag ook
prins Geert dun 1e en zijn prinses
Petra met vorst, raad van elf en
dansgarde Angel aanwezig. Kortom
een gevarieerd programma voor
jong en oud! Den urste zin van de
proclamatie van jeugdprins Tom en
jeugdprinses Leonie luidt niet voor
niets:
‘Wij vieren zaterdagmiddag het
jeugdbal en hopelijk kunnen wij
terugkijken op een te gekke carnaaval’

De nieuwe Prins
Met groot applaus werd de nieuwe
Prins tijdens het Prinsenbal in het
Parochiehuis bekend gemaakt.
Geert den Urste met zijn Prinses
Petra. “Nog nooit zo druk gehad
als de laatste tijd, maar dit heeft
voorrang.” Zijn nieuwe huis is op
de afwerking na supersnel tot
stand gekomen. Nu nemen ze de
tijd om zich in het feest te storten.
En dan staat er heel wat op het
programma. Op de eerste plaats de
receptie en vervolgens de zittingen.
En ze glunderen
als ze zien dat
er zo vele op af
komen om samen met dit
fantastische
paar feest te
vieren.

Cryptogram
‘Klinkt als welverdiende muziek
in de oren’
De oplossing was: Loftrompet
Ditmaal geen goede oplossingen!
De nieuwe opgave luidt:
‘Daar helpt kappen echt niet…’
Het antwoord bestaat uit een
woord van zes letters.

ZITDe drieënveertigste pronkzitting zit
er ook al weer op. Een wervelende
show, ditmaal zeer professioneel
aaneengesproken door onze vorst
Peter Kamps. Hij deed als
‘gastheer’ niet onder voor de artiesten. Ook de andere ‘vaste’ nummers
deden het voortreffelijk: de dansmariekes, nu onder de naam Angel op
het podium, de blaaskapel De Durdouwers, die van geen ophouden
weet, de Raad van Elf. Maar we
mogen ook zeker niet vergeten al

die vrijwilligers, die ieder jaar weer
klaar staan, zoals de mannen van het
licht en het geluid, de werkers in de
zaal, die ervoor zorgen dat de glazen schoon en vervolgens weer vol
op tafel staan. De werkers in de
keuken, die voor de lekkere hapjes
zorgen. En ook al die mensen die de
zaal in orde hebben gebracht. Het is
zonder al deze belangrijke dorpsgenoten niet mogelijk om ieder jaar
weer
zo
‘Luchtig
leesvoer’ was de
i cryptische
e t s
omschrijving in de
moois
uitgave van september,
op het
‘Herfstblad’ is het antwoord
podium
wij wilden horen.
tedat
brenDeze
g e n . keer slechts 1 goede
het was dus lastig. De
Winzending;
e
winnares
is
Ledoux.
heben plezierKittie
gehad,
we hebben
De
nieuwe
opgave
luidt:meegezongelachen en we hebben
Klinkt
als (welverdiende)
muziek
gen.
De artiesten
hebben hun
beste
in
de
oren.
beentje voorgezet en zijn geslaagd!

Het cryptogram

