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Afgelopen week zijn wij, de
Dorpsraad, door een ambte-
naar van de gemeente Cuijk
geïnformeerd over de laatste
ontwikkelingen rondom het
plan Kepser.

In dit plan wordt uitgegaan van
de bouw van 11 woningen. Hier-
van staan er vier gepland als star-
terwoning. Drie patiowoningen
zouden een bestemming kunnen
krijgen als seniorenwoning.

Het is de bedoeling dat begin
januari een uitspraak wordt ge-
daan t.a.v. het bestemmingsplan.
De vraag is om binnen het huidi-
ge bestemmingsplan vrijstelling
te krijgen om te kunnen gaan
bouwen.
We verwachten dat in januari de
schetsplannen van het plan bij de
commissie welstand ter beoorde-
ling zullen liggen.

Wij hopen daarom u in januari
mee te kunnen delen wanneer wij
een informatieavond organiseren,
waarbij wij als dorpsraad u de
mogelijkheid geven het plan in te
kunnen zien.
U moet dit zien als een extra mo-
gelijkheid. Natuurlijk is het plan
ook via de standaardprocedure
van de gemeente te bekijken.

Verder heeft de dorpsraad weer
een succesje behaald.
Vanuit het dorpsontwikkelings-
plan is naar voren gekomen dat
er in St. Agatha behoefte bestaat
voor een zogenaamde JOP; jon-
geren ontmoetingsplaats.

De Redactie van de Dorpskrant
wenst al haar lezers een fijne jaar-

wisseling en een gelukkig nieuwjaar
met veel goed nieuws.

U kunt daar zelf aan meewerken
door de Dorpskrant te gebruiken als
middel om informatie, die u belang-

rijk vindt voor de gemeenschap,
daarin  ook te publiceren. Van ons
krijgt u daartoe alle medewerking.

De jongeren zijn hiervoor bena-
derd met de vraag hoe zij deze
plaats graag ingevuld zouden
zien. In samenwerking met de
school en ’t Staagje, is het plan
ontstaan om het speelterrein
achter ’t Staagje opnieuw te
verharden, te voorzien van
nieuw hekwerk, verlichting en
twee baskets en goals.

D.m.v. zelfwerkzaamheden
kunnen de kosten beperkt blij-
ven en hebben de gezamenlijke
dorps- en wijkraden van de ge-
meente Cuijk besloten ons dorp
hiervoor de geldelijke middelen
te verstrekken. In het jaar 2007
zal dit plan verwezenlijkt moe-
ten zijn.

Verder is de dorpsraad uitgeno-
digd om begin januari met de
gemeente te overleggen om-
trent een  haalbaarheidsonder-
zoek t.a.v. een multifunctionele
ruimte in ons dorp.

Natuurlijk houden wij u van al
deze ontwikkelingen op de
hoogte.
De Dorpsraad wenst u een fijne
jaarwisseling en een goed 2007.

Nieuws van de Dorpsraad

De ruimte achter het Staagje waar de
jongeren ontmoetingsplaats ingericht
zal worden.

Redactie van de Dorpskrant:
Willem Cranen en Theo Visser

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

Bezorging Roy van den Broek

B r a n d
Op maandag 18 december
werd St. Agatha wakker ge-
schud door een drietal brand-
weerwagens die met veel ka-
baal ons dorpje binnen stoven.
Aan de Liesmortel was in ‘n
slaapkamer fikse rookontwikke-
ling gemeld. Bij inspectie door
de spuitgasten, bleek een kachel-
tje de inrichting van deze kamer
aan het smeulen gebracht te heb-
ben.  Gelukkig werd het gevaar
snel ingedamd zodat de gevolgen
uiteindelijk meevallen maar toch,
het zal je maar overkomen, zo
vlak voor de feestdagen.

‘t zekere voor ‘t onzekere nemen, uit-
rukken met groot materieel!
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Zoals eenieder in een van de af-
gelopen edities van de Dorps-
krant heeft kunnen lezen, is ook
het Dorpsfeest van afgelopen
jaar weer redelijk succesvol ver-
lopen. Toch hebben we als orga-
nisatie het gevoel dat we nog
steeds niet alle inwoners van St.
Agatha (kunnen) bereiken.
Wij zouden dan graag ook eens
van die mensen die we niet mo-
gen verwelkomen, horen waarom
zij de gelegenheid niet te baat
nemen om eens rustig bij te klet-
sen met je mededorpsbewoners.
We zien jullie reactie graag tege-
moet om hiermee wellicht in de
toekomst op het Dorpsfeest ook
met uw wensen rekening te
kunnen houden.
Geef s.v.p. uw reactie door aan:
Organisatie Dorpsfeest, per
adres: René Graat, Liesmortel 5a
St. Agatha
of per e-mail:
P i ë r r e  G e r r i t s , p i e r r e -
danielle@kpnplanet.nl

Dorpsfeest naar uw
wensen? Wie weet!

Het afgelopen jaar zijn onder
aanvoering van het bestuur van
TC ’t Poortje met hulp van en-
kele leden de tennisbanen zo-
merklaar gemaakt.
Het afgelopen jaar hebben de
leden van TC ’t Poortje kunnen
tennissen op de banen.
Het afgelopen jaar had TC ’t
Poortje 26 seniorleden en  7
jeugdleden.
Het afgelopen jaar heeft het be-
stuur geprobeerd vrijwilligers
te vinden voor het onderhoud
van de tennisbanen, onderhoud
voor de groenvoorziening
rondom de banen en het vinden
van bestuursleden.

Voor het komende jaar stelt het
bestuur de vraag:
* wie wil helpen de banen zo-
merklaar maken.
* wie wil helpen het onderhoud
van de groenvoorziening
rondom de banen  verzorgen.
* wie wil het paviljoen mee
opknappen/onderhouden.
* wie zou er een bestuursfunc-
tie willen bekleden.          .

Kortom,  wie wil helpen TC ‘t
Poortje te laten voortbestaan!

Onze club zou graag ook weer
nieuwe leden uit St.Agatha en
omgeving verwelkomen. Voor
nog geen 50 euro (senioren)
kunt u alle dagen en avonden
van de week in de lente, zomer
en herfst op twee banen sportief
en sociaal bezig zijn.

.
Graag uw reacties, schriftelijk
dan wel telefonisch, naar:
Wilfred Bosma, Kuilen 36,
5435 XS St.Agatha tel: 320476

of
Arie Martens, Stationsstraat 34,
5431 CD Cuijk tel: 318118

Minder geluid
Is het u ook opgevallen, dat sinds
er zoab asfalt op de A73 gelegd
is er een duidelijke afname van
het geluid van deze weg in ons

Voortbestaan
Tennisclub ’t Poortje ?

25-01  Pronkzitting     Parochiehuis
26-01  Pronkzitting     Parochiehuis
27-02  Pronkzitting     Parochiehuis
10-02  de nacht van..   Feesttent
16-02  Kindermiddag   School
16-02  Ziekenbezoek
17-02  Sleuteloverdracht Gem. Huis
17-02  Jeugdprinsenreceptie P. Huis
18-02  Optocht Cuijk
19-02  Boerenbruiloft  Feesttent
20-02  Regio Optocht  Feesttent
03-03  Kotelettenfeest  Parochiehuis
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Nieuw in St. Agatha:
Dartteam De S-Bocht

Sinds augustus is ons dorp een
nieuwe (dart)club rijker. Een of-
ficiële club, want hij staat inge-
schreven bij de Brabant Boel
Bond. Vrijdagavond is de vaste
trainingavond in de S-Bocht,
waar op twee banen gespeeld
wordt. Er zijn momenteel zeven
leden, alle mannen.  Ze hebben
er graag nog een paar heren bij,
zodat een tweede team samenge-
steld kan worden. Voor een team
heb je namelijk vier personen
plus een reserve nodig. Het enige
wat u nodig heeft zijn darts, voor
wedstrijdkleding is
gezorgd. Er wordt
competitie gespeeld
met de huiswedstrijd
op de vrijdagavond,
de uitwedstrijden  worden  be-
paald door de ontvangend club.
Interesse?U kunt zich aanmelden
bij: Sjaak Jacobs, tel: 350112
Zie voor meer informatie op de
website van de club:
www.dartteamdes-bocht.nl
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