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Er zijn vele jaren van stilstand
aan vooraf gegaan. Vergadering
op vergadering werd hoop
gegeven op een voorspoedige
sloop van het Kepsercomplex ten
gunste van een fraai nieuw-
bouwplan. En nu, nu is het zo ver:
het definitieve einde van een
tijdperk; het begin van een
nieuwe ‘wijk’ in ons dorp.
Zo stond het te lezen in ‘De
Dorpskrant’ van augustus 2003. In
het afgelopen jaar is er op diverse
nivau’s veel gesproken, onderhand-
deld en gepland. En weer gaan we
een nieuwe fase in. De gemeente
heeft de Dorpsraad gevraagd een
informatieavond te beleggen waarop
een delegatie van de Gemeente
Cuijk, onder aanvoering van
Wethouder Ingrid Kloosterman, een
presentatie wil geven van het
verkavelingsprincipe. Architect
W.Kol, heeft een stedebouwkundig
plan ontwikkeld voor deze locatie.
Dit plan voorziet in de realisatie van
vrijstaande en half-vrijstaande
woningen aan weerszijden van een
ontsluiting van de Kloosterlaan naar
de Appelgaard. Hij is het die zijn
plan zal toelichten. Over het type
woningen kan nog niet gesproken
worden omdat de Gemeente “nog
moet bezien of een betere aanslui-
ting op de locale woningbehoefte
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Bezorging Roy van de Broek

voor ouderen en starters
mogelijk is”.
Alle reden dus, voor u
als geïnteresseerde
dorpsbewoner, om op
deze avond aanwezig te
zijn. Immers, het verka-
velingplan geeft in grote
lijnen aan hoe deze nieu-
we wijk er straks uit zal
gaan zien. Bovendien,
wanneer de Gemeente

aangeeft de locale woningbehoefte
in het oog te willen houden, geeft
dat perspectief aan de door u neer-
gelegde verwachting daaromtrent.
De Dorpsraad, Dhr. Wim Kol en
de afvaardiging van de Gemeen-
te Cuijk, verwachten u op 20
oktober om 19.30 uur in het Pa-
rochiehuis.

Tekst en uitleg over ‘plan Kepser’ Pluim voor basisschool
“ De Lindekring”

Deze week viel bij mij thuis het
kwaliteitsonderzoek van de onder-
wijsinspectie, uitgevoerd op
Jenaplanschool “De Lindekring“, in
de bus. Zelf ben ik nu ruim twee
jaar woonachtig in het prachtige
dorp St. Agatha en fiets elke dag
naar mijn (onderwijs)-werk in Box-
meer.
Als ik de school passeer, valt het
mij op dat de collega’s daar al aan
het werk zijn. Hetzelfde is te zien
als ik weer thuis kom. Er staat altijd
nog wel een auto van een van de
leerkrachten. Conclusie: Er wordt
daar heel hard gewerkt.
Zoals verwacht is de de uitslag van
het onderzoek dan ook een felicita-
tie waard! Op alle onderdelen scoort
de school voldoende terwijl het
schoolklimaat (de sfeer op school)
er nog eens flink bovenuit springt.
Het dorp mag trots zijn op zo’n
school waar kinderen met plezier
naar toegaan en waar aantoonbaar
kwaliteit geleverd wordt.
Directie en team zullen zich niet
snel op de borst kloppen, daarom
dan maar een groot compliment uit
de hoek van een dorpsbewoner die
ook zijn hart bij het onderwijs heeft
liggen !

Peter van Dijk  Odiliadijk 27

Vunderseizoen geopend
Het is weer zover. De stembiljet-
ten zijn opgehaald, de stemmen
geteld en de nieuwe Prins Carna-
val 2005 is bekend. Tenminste, bij
een select gezelschap. In al hun
goedheid is de supergeheime prin-
sencommissie bereid een tip van
de sluier op te lichten. Zij doen dit
middels de onderstaande crypti-
sche omschrijving. Veel succes!!

Hij heeft geen moeite met
zijn naam, hij wil die zelfs
iedereen laten zien.

Sleutel verloren
Op zich niet zo’n pakkende koptekst
Sta je echter stil bij de gevolgen die
dit kan hebben, dan kun je je voor-
stellen dat de verliezer naarstig op
zoek is naar het kleinood. Je zult
maar niet meer binnen kunnen of er
niet meer bij kunnen, afhankelijk
waar het slot zit, dan wordt het toch
een ander verhaal. Goed nieuws! De
sleutel is op de Liesmortel gevon-
den en bij de Redactie op te halen.
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De Ulewappers bestaan dit jaar 44
jaar. Om het Ulenest met dit jubile-
umjaar een extra feestelijk tintje te
geven, is het idee ontstaan om een
vlag te laten maken. Een uitgevlo-
gen uul. Lydia van Laake vonden
we bereid om een ontwerp te maken
voor de Ulevlag. Op deze vlag staat
natuurlijk het logo van de Ulewap-
pers maar ook de Nederlandse kleu-
ren zijn erin verwerkt. Op de vlag
staat het oprichtingsjaar “1961” ver-
meld dus de Ulevlag kan ook na dit
jubileumjaar nog vele jaren mee.
De Ulevlag kan bijvoorbeeld ge-
bruikt worden om het huis, de tuin,
de auto of de carnavalswagen te
versieren. De vlag is er in twee af-
metingen. De kleine vlag is 50 cm
bij 80 cm en kost € 11,-. De grote
vlag is 80 cm bij 125 cm en kost €
22,-.
Wil je ook zo’n leuke vlag hebben
of iemand cadeau doen, kun je deze
bestellen bij:
Johan Broekmans tel. 0485-311006
of Peter Kamps tel. 06-50512273
De vlag kan besteld worden tot vrij-
dag 5 november 2004 en dient voor-
af, bij de bestelling, betaald te wor-
den.
Op de foto wordt de grote vlag ge-
toond door de eerste koper en
Johan.
Voor bedrijven die hun naamsbe-
kendheid willen vergroten en/of de
club willen steunen is er de moge-
lijkheid om een sponsorvlag te ko-
pen. Deze vlag zal tijdens de carna-
val in de feesttent worden opgehan-
gen. Deze sponsorvlag ziet er het-
zelfde uit als de grote Ulevlag zoals
hiernaast te zien is op de foto. Uw
bedrijfsnaam wordt vermeld op de
daarvoor bestemde plaats: het witte
gedeelte van de vlag. Bent
u of is uw bedrijf geïnteres-
seerd om uw (bedrijfs)
naam op de sponsorvlag in
de feesttent te laten hangen
kunt u contact opnemen
met Johan Broekmans of
Peter Kamps.

De K.V.O. St.Agatha heeft in haar
56 jarig bestaan heel wat bete-
kend voor de vrouwen van ons
dorp. Voor lange tijd waren stu-
die en ontwikkeling van het groot-
ste belang voor de vrouwen. Mo-
menteel staat de K.V.O. in de eer-
ste plaats voor ontmoeting, ont-
spanning en gezelligheid.
Maar in deze tijd met het enorme
aanbod op het gebied van ontspan-
ning en ontmoeting moeten wij, met
pijn in ons hart, bekennen dat de
K.V.O. in St.Agatha haar doel be-
reikt heeft.
Na vele pogingen van het bestuur,
waarin tot het laatst nog twee leden
actief waren, is het niet mogelijk
gebleken nieuwe leden te werven of
warm te maken voor een bestuurs-
functie. Opheffing van de vereni-
ging was nog de enige optie.
Op 15-09-04 zijn de leden uitgeno-
digd om de ‘opheffingsvergadering’
bij te wonen, daar het bestuur van
mening was een en ander op een
juiste manier af te sluiten, zoals het
protocol voorschrijft. De vergade-
ring was goed bezocht en zoals in
het protocol vermeld was 2/3 van
het totaal aantal leden vertegen-
woordigd. De stemming voor of
tegen de opheffing van de K.V.O
werd schriftelijk gehouden en van
de 46 stemmen die door de stem-
mingscommissie geteld zijn, waren
38 voor en 7 tegen opheffing, ter-
wijl 1 stem ongeldig was. Dit bete-
kent dat de K.V.O.-afdeling
St.Agatha definitief ophoudt te be-
staan.
De leden van van de K.V.O. willen
op de allereerste plaats Pastor
Michielse bedanken. Hij heeft de
K.V.O. vele jaren geestelijk on-
dersteund in alle activiteiten waar
de K voor staat: Katholiek.
Verder danken wij alle inwoners
van St.Agatha voor de ondersteu-
ning, in welke vorm dan ook, in
het 56 jarig bestaan van de
K.V.O. St.Agatha.

Het bestuur van de K.V.O.

‘Dorpelingen en hun hobby’s’ is
jarenlang een met veel intresse
gevolgde rubriek in de
Dorpskrant geweest. Marcel
Bulkens, zelf ‘n verwoed
verzamelaar, wil graag deze
hobbyisten nu eens echt voor het
voetlicht laten treden.

Marcel: “Het is toch zonde dat al
die prachtige verzamelingen en
hobby’s binnenshuis blijven. Het
is zo fantastisch om je hobby zo te
zien groeien. Je begint ergens aan
om er vervolgens niet meer mee
op te kunnen houden. Steeds
verleg je je grenzen en jaag je
verder om weer
een uniek stuk
bij je verzame-
ling te leggen
of een lijn
compleet te
maken. Zo ook
met een ‘doe’
hobby waarin
de hobbyist
steeds weer
professioneler
zijn of haar kunst uitoeffent. Wat
mij nu geweldig lijkt, is om alle
mensen uit St.Agatha of met een
link aan ons dorp bijeen te
brengen in het Parochiehuis, waar
zij hun hobby aan elkaar en aan
alle dorpsbewoners kunnen
presenteren. Het is een unieke
gelegenheid om ekaar  te
stimuleren- helpen en beter te
leren kenen. De bedoeling is e.e.a.
te organiseren op 12 december
2004 van 11.00 uur tot 16.00 uur”.
Spreekt dit je aan, laat dit dan
weten aan Marcel Bulkens tel:
314705 . Doe mee!!

K.V.O. St.Agatha
opgeheven

Vlaggenactie
Ulewappers
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Hobbymarkt in het
Parochiehuis

Ieder heeft  zo z’n
eigen verzameling


