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Binnenkort meer
duidelijkheid

Natuurlijk werd er 17 januari
op  de bijeenkomst van Dorps-
raad en B&W ingegaan op de
behoefte tot woningbouw in St.
Agatha. De verantwoordelijke
wethouder Mevr.  Ingrid
Kloosterman wist hierover het
volgende te melden:

Er wordt door de
Gemeente hard
gewerkt aan de
concrete inricht-
ingsplannen van
het plan Kepser
waarvoor nog
verschillende mo
gelijkheden open

zijn en waarover nog druk overleg
is met een ’n eventuele (project)
ontwikkelaar. Daar de Gemeente
nog met enkele betrokkenen om de
tafel zit wil Mevr. Kloosterman
hier niet verder op in gaan. In
aug / sept verwacht zij de concrete
plannen voor te kunnen leggen
waarna het in oktober in de
commissie komt. Wanneer het
mee zit zou het plan in november
met een meerderheid door de raad
aangenomen kunnen worden. Dan
is het de tijd  om de inwoners van
St. Agatha te informeren waarvoor
zij dan ook graag in samenwerking
met de Dorpsraad  een avond wil
beleggen.Wanneer dan aan het
eind van dit jaar het besluit door
de Gemeente genomen wordt is de
verwachting dat er binnen een jaar
tot anderhalf jaar (afhankelijk van
de binnenkomende bezwaren) met
de bouw begonnen kan worden.
Wij blijven u hierover informeren.

K.B.O. In Parochiehuis
De katholieke bond voor ouderen
nodigt iedere 55 plusser uit op
haar jaarvergadering/informatie-
middag op 13 maart in het Paro-
chiehuis. Deze bijeenkomst met
veel nieuws begint om 14.00 uur.

‘De Zeven Dwergen’
Donderdag 21 febr. rond 22.00
uur heeft er een korte, felle brand
gewoed in het pannenkoekenhuis
Hoewel snel geblust leverde deze
veel rookschade op. Gelukkig
was er geen persoonlijk letsel.

Geheel onverwacht kwam het
maaswater opzetten.
Pompen werden geinstalleerd en
de emmers en zandzakken
stonden al weer klaar om het
binnen droog te houden.
Gelukkig bleef het ongemak
deze keer beperkt en leverde het
water, mede door het schitteren-
de weer, dit soort prachtige,
idyllische plaatjes op.
St.Agatha blijft ’t aanzien waard!

Gods water over Gods akkers

Cryptogram
Deze keer zijn er geen goede
oplossingen binnengekomen. Het
gezochte woord was Voorlichter
n.a.v. het Dorpsraad-artikel. Wel
kregen wij een orrigineel
alternatief van Gaston namelijk:
dijenkletser.

Voor deze maand zoeken we een
woord van  10 letters uit de zin:

Dan rest alleen ‘t
allerlaatste.

Ingrid Kloosterman
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.Jawel hoor, iets later dan
andere jaren maar op 6 april is
het weer zover. Dan verzamelen
zich in het Parochiehuis weer de
talenten voor  de:

Volop muziek, zang en dans. Het
spektakel kan weer beginnen voor
klein en groot. Ook voor de loterij
wordt weer rondgegaan door jong
en oud. Wat de loten  kosten?
Slechts Euro 0.45 Er zijn weer
schitterende prijzen te winnen
zoals bijvoorbeeld de hoofdprijs:
een luchtballonvaart t.w.v. 160
Euro gesponsord door ABAB.
Wil je als artiest nog meedoen op
deze avond, heb je nog een leuk
stukje of liedje, geef je dan op bij
Anja Thoonen,  Appegaard 5, tel:
318257. Je hoort dan direct of je
nog mee kunt doen.
Tot 6 april in ‘t Parochiehuis!!

Op 2 februari werd alles
duidelijk. Het voor de
tweeentwintigste keer door
biljartverreniging de S-Bocht
georganiseerde tournooi 20
over rood zat er op.

186 deelnemers streden er in
twee poules om de de eer en de
vele prijzen. In de eerste ronde
waren er dagprijzen (bierboxen)
te verdienen terwijl ook de
hoogste serie en hoogste partij in
beide poules beloond werden. De
finalepartij zou uiteindelijk
gespeeld worden door de
winnaars van beide poules, de
heren R. Thijsen en H. Usgun.
Bij verhindering van H. Usgun
werd Remco Thijssen tot
winnaar uitgeroepen. Hij was
degene die uit handen van
voorzitter Gerrit Graat de
felbegeerde Kel Trofee in
ontvangst mocht nemen.
De totale uitslag luidt:

Poule A (gemiddelde 1.25-3.00)
1. R.Thijsen Cuijk
2. M. Pouwels Vianen
3. J. v/d Hoogen Cuijk
4. G. Kersten Gassel

Poule B (gemiddelde 0.00-1.25)
1. H. Usgun Cuijk
2. W.Repkes sen. Oeffelt
3. J.Wolfs Oeffelt
4. L. Looye Cuijk

De prijzen werden beschikbaar
gesteld door Egbert wijnen en de
biljartvereniging de S-Bocht.
In zijn slotspeech bedankte
voorzitter G. Graat iedereen die
van dit 22ste tournooi weer een
geslaagd sportief feest maakte.

Ook de dansmarieke’s wervelden
over het podium alsof zij al jaren
niet anders deden. Kortom, drie
avonden die zeer de moeite
waard waren. De boerenbruiloft
was zoals een bruiloft hoort te
zijn. ‘n Geweldig bruidspaar met
gasten die dansen, hossen, eten
en drinken en ‘n muziekkapel die
hoog van de toren blaast. Het is
altijd weer een bijzonder schouw-
spel om zo’n overwegend  in
stijlvol zwart/wit geklede groep
bruiloftsgasten bezig te zien.

Ook de regiooptocht was er een
van formaat. Er kwam geen einde
aan. In de Kuilen, de Heikantse-
weg en op de Odiliadijk stonden
de wagens, groepen en eenlingen,
opgesteld om ‘n rondje zonder
kop of staart (zo lang was de
stoet) in het dorp neer te zetten.
Er viel voor het in grote getale
opgekomen publiek heel wat te
genieten langs het parcours en
daarna in de tent. Maar het houdt
een keertje op.  Op de ‘day after’
werd er bij Egbert met plezier
een einde aan ’gescheld’.

Soundmix /
Playbackshow

Remco Thijsen
winnaar ‘20 van rood’

Wanneer je
in ‘n kleine
gemeen-
schap een
groot feest
wil opzetten
moeten alle
(feest) neuzen wel de zelfde kant
op staan. Dat dit in St. Agatha dat
dit jaar weer het geval was, bleek
bij alle festiviteiten welke de
Ulewappers organiseerden. De
zittingsavonden waren terecht
goed bezocht. De acts waren
verzorgd, verassend en werden
met veel enthousiasme gebracht.

“Now the carnival is
over”
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