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FF Voorstellen: Ruud & Lotte
Aan de Liesmortel wonen Ruud Claassen (30) en Lotte 
Hendriks (30). Dit leuke jonge stel zou graag in de toekomst 
een hond willen en dan het liefst een Nova Scotia Duck 
Tolling Retriever. Nu besteden ze hun vrije tijd voornamelijk 
aan hardlopen, wandelen, klussen en het werken in de tuin. 
Ruud werkt als project engineer bij Peka Kroef. Hier draagt 
hij er zorg voor dat alle aspecten van diverse projecten 
met alle belanghebbenden worden afgestemd en zodanig 
uitgevoerd. Lotte werkt als docent Nederlands op een 
middelbare school en is in opleiding tot zorgcoördinator. Ze 
vindt gedrag en ontwikkeling heel interessant en is veel bezig 
met wetenschappelijk onderbouwd onderwijs. 
Mooiste moment 2020:
Het mooiste moment van 2020 was tijdens de warme 
zomerdagen afgelopen jaar. We waren een weekendje in 
Spa waar het niet vol te houden was door de warmte. Toen 
besloten we om eerder naar huis te gaan, omdat we een 
eigen tuin met schaduw hadden waar we een tentje konden 
opzetten om de warmte enigszins te ontlopen.  
Fijne plek:
We vinden het superfijn om in de tuin te zitten. Afgelopen 
jaar kon dat vaak, omdat het zo lang mooi weer was. Op 
het terras in de loungebank, aan de picknicktafel of in de 
hangmat… We hebben enorm genoten!         
Waarom Sint Agatha:                                                                                                                                                                         
Wat we zochten voor we in Sint Agatha kwamen wonen, was 
een fijn huis in een mooie omgeving. Met de Maasheggen in 
de ‘achtertuin’ is die mooie omgeving natuurlijk wel gelukt. 
We vonden het ook heel fijn om dicht bij onze vrienden en 
familie te blijven wonen. Sint Agatha leek ons een klein en 
knus dorp. Dat bleek ook wel zo te zijn, veel mensen kwamen 
meteen even een praatje maken. Dat vinden we gezellig!              
Lekker eten:
Ruud vindt barbecueën heel lekker en gezellig. Wij gaan 
ook beiden graag uit eten, bijvoorbeeld bij Proeflokaal of bij 
Meesterproef. Daarnaast vinden we het ook leuk om zelf te 
koken en diverse gerechten uit te proberen. Lotte vindt een 
gerecht uit de tajine ook heel lekker.
Vakantie:
Onze mooiste vakantie tot nu toe was toch wel op La Gomera. 
Een absolute aanrader als je houdt van natuur, een heerlijk 
klimaat en genieten zonder al te veel toeristen. Voor komend 
jaar hebben we een back-up-plan: een bezoekje brengen aan 
iedere provincie in Nederland met een camper.                                                                                                                            

Wat zou je doen?
De Gemeente Cuijk wil van ieder Dorp graag horen wat de 
bewoners voor plannen hebben, voor na de fusie van de vier 
gemeenten. Dit plan mag worden ingevuld door de bewoners 
zelf. Twee avonden worden daarvoor gereserveerd in ons 
dorp. Graag zien we een afvaardiging van de verenigingen, 
van de school, van de bedrijven, etc.. De dorpsvereniging wil 
dat graag coördineren. Daarnaast wil de gemeente Cuijk geld 
opmaken voordat in januari 2022 de gemeente op gaat in het 
grotere Land van Cuijk. Bewoners kunnen ideeën aandragen 
om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Per plan kan 
15.000 - 100.000 euro besteed worden. De dorpsvereniging 
wil graag jullie ideeën verzamelen. Er zal samen met de 
gemeente gekozen worden welk idee gerealiseerd kan 
worden. Op de website www.agathaleeft.nl staat meer info 
en komen de plannen te staan. 

Klein Geluk
Sinds 2018 heeft peuterspeelzaal Klein Geluk een prachtig 
plekje in het schoolgebouw van jenaplanschool Lindekring. 
Op maandag- en woensdagochtend zijn de deuren geopend 
en wordt er volop gespeeld in de bijzondere hoeken met 
uitdagend en natuurlijk materiaal. Ook zijn we graag buiten 
en maken met de bolderkar een wandeling naar de kalfjes 
of de Kloostertuin. Het is mogelijk om één ochtend in de 
week te komen spelen bij Klein Geluk. Voor meer informatie: 
www.peuterspeelzaalkleingeluk.nl 

Partij Sept '12 Mrt '17 Mrt '21
VVD 93 89 93
CDA 57 76 46
SP 50 48 21
PvdA 48 12 15
D66 28 41 55
PVV 17 33 29
P.v.d.D 7 11 12
Gr. Links 4 25 15
Piratenpartij 4 1 4
SGP 0 1 1
Chr. Unie 3 3 2
50PLUS 3 6 2
Vnl x 3 x
FvD x 2 11
BIJ1 x x 3
JA21 x x 8
Volt x x 7
JONG x x 1
Splinter x x 2
BBB x x 4
NLBeter x x 1
TROTS x x 1
DFP x x 1
Blanco 0 3 1
Totaal 314 354 335

Verkiezingsuitslag Sint Agatha 2021



VCA bestaat 60 jaar!
Op 22 maart 1961 was de eerste ledenvergadering van de 
nieuwe voetbalclub in Sint Agatha: V.C.A. Voor die tijd werd 
er ook al gevoetbald in Sint Agatha. In de jaren dertig had 
St. Agatha al een voetbalclub. De naam was DIOS (Dit Is 
Onze Sport). Deze club heeft ongeveer acht jaar bestaan. In 
1953 waren er enkele voetballers die het oude DIOS weer 
wilden laten herleven. Het veld lag nog gereed. Er werden 
wat wedstrijden gespeeld, maar de club kreeg helaas geen 
erkenning. Hierdoor gingen enkele voetballers uit St. Agatha 
elders spelen. Uiteindelijk besloten drie man door te gaan 
tot de oprichting van V.C.A. een feit was. Een van hen was 
Allard Kooijmans, nog steeds de erevoorzitter van V.C.A. 
Na de eerste vergadering op 26 december 1960 werd onze 
club opgericht op 18 mei 1961. Op de website van V.C.A. 
staat de geschiedenis van de club zeer mooi en uitgebreid 
beschreven. Vanwege Corona zullen er nu geen festiviteiten 
plaatsvinden om het jubileum te vieren, dat houden we 
tegoed voor volgend jaar. Wel vinden wij het leuk om nog 
wat foto’s uit een roemrijk verleden met jullie te delen. 
Hopelijk kan menigeen zich hierop terug vinden. 
Het is fijn en knap dat V.C.A. nog steeds springlevend is. 
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We hebben drie seniorenteams op zondag, een 
veteranenteam op zaterdag, vier jeugdteams (onder 8, onder 
9, onder 10 en onder 12) en sinds deze week zijn ook weer 
zes mini’s (onder 7) begonnen bij V.C.A. Hier zien jullie ze 
op de eerste training. Gedurende de gehele Coronaperiode 
hebben we wel bij de jeugd door kunnen trainen. Het is ook 
fijn dat sinds 3 maart ook bij de senioren weer getraind kan 
worden. Bij alle teams is aanwas altijd welkom. Dat kan door 
een mail te sturen naar info@vca-stagatha.nl of een van de 
bestuursleden aan te schieten: Bas Toonen, Pierre Gerrits, 
Martijn Jilisen, Stijn Verdijk en bij de jeugd John Heijsterman 
of Gerwin Meijer.

Nieuwe website dorpsvereniging
De website van de dorpsvereniging: www.agathaleeft.nl is in 
de lucht. Hierop zijn alle edities van de dorpskrant van 1994 
tot heden terug te vinden onder nieuws/ archief dorpskrant. 
Ook is er een facebook site van de dorpsvereniging online 
die je kunt volgen.

Masterplan Wonen Sint agatha
De Gemeente heeft een paar jaar geleden de Dorpsraad 
uitgenodigd om mee te denken over een ‘meerjarenplan 
wonen’ in Sint Agatha. Daarvoor is toen een ‘werkgroep 
wonen’ opgericht. Na veel vergaderen is er een Masterplan 
tot stand gekomen. Het is een ‘startdocument’ genoemd, 
omdat er is afgesproken dat het ieder jaar met Sint Agatha 
afhankelijk van de ontwikkelingen kan worden aangepast. In 
het plan is een driedeling gemaakt: plannen op korte termijn 
(vanaf nu), op middellange termijn(1 tot 6 jaar) en op lange 
termijn (vanaf 6 jaar).
Op korte termijn:
1. Bebouwen van beschikbare kavels op het Kepserplein; 
2. Aanvragen van woningsplitsing binnen bebouwde kom; 
3. Aanvragen van mantelzorgwoningen; 
4. Aanvragen van Pré mantelzorgwoningen. 
Een mantelzorgwoning is een woning bouwen bij- of aan je 
eigen huis om het ‘zorgen voor’ een familielid of partner te 
vergemakkelijken. 
Op de middellange termijn:
1. Locatie tennisbanen (gelegen binnen de dorpsrand maar 
buiten de provinciale begrenzing landelijke kern); 
2. Particuliere initiatieven voor zover gelegen binnen de 
provinciale begrenzing landelijke kern.
Op de lange termijn: 
Plannen buiten de kern vereisen een wijziging van het 
bestemmingsplan en dat duurt dus veel langer. Dat wil 
zeggen dat we daarover wanneer de coronamaatregelen 
dat toelaten op een later tijdstip met de Gemeente van 
gedachten kunnen wisselen. Wat zowel de Gemeente als de 
werkgroep Wonen/de Dorpsvereniging betreft, gaan we zo 
spoedig mogelijk in gesprek hierover met iedereen uit Sint 
Agatha die daarvoor interesse heeft. Wanneer dat vanwege 
de Corona-beperkingen mogelijk is, nodigen wij u daarvoor 
van harte uit.

Bloemenactie Quick-up
De lente komt er weer aan! De bomen worden weer 
groener en alle tuinen staan weer bijna in bloei. Nog niet 
alle bloemen en planten in huis? Geen probleem! Als alle 
coronamaatregelen het toelaten gaat Quick-Up op zaterdag 
24 april a.s. weer het dorp rond met een kar vol perkplanten. 
Houdt uw brievenbus begin april in de gaten voor de folder 
met alle informatie.

Het inleveren van stukjes voor de volgende 
dorpskrant kan tot 8 mei!


