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Prior L. R. Sips geeft
stokje  na 12 jaar over

In dit nummer

DANSFESTIJN

SCHUTTERIJ

WOLLENBOLLEN

NIEUWE PRIOR

OPENING DIJK

Op  zondag 10 juni a.s. wordt in
sporthal de Stappert te Haps voor
de 23 ste keer de dansmanifestatie
voor en door ouderen gehouden.
Deze keer doen er 16 dansgroepen
uit het hele Land van Cuijk met
gezamelijk zo’n 300 dansers mee.
Het zijn meest ouderen die
wekelijks actief dansen in het
kader van het ‘Meer bewegen voor
ouderen’ Om deze leeftijdsgroep
te stimuleren tot bewegen en
sociaal contact, organiseren de
‘Stichtingen Welzijn Ouderen
Land van Cuijk’ jaarlijks deze
manifestatie. De dansenden en
organisatie hopen  op veel publiek.
Niet alleen de ouderen zijn
welkom, er wordt voor iedereen
gedanst.
Kom dus zondag 10 juni naar
Haps, vanaf 13.00 uur staan de
deuren open en klinkt er de
dansmuziek.

DANSMANIFESTATIE
VOOR EN DOOR

OUDEREN

Cryptogram
De vorige opgave luidde: met
zo’n snelheid kom je nog ‘ns
ergens.
De oplossing “Hemelvaart“
kregen wij binnen van Gaston
Ledoux. Natuurlijk houden wij
u ook deze maand weer bezig
met het volgende cryptogram:

Frans Zonnenberg hecht
er veel waarde aan.

Het antwoord bestaat uit een
woord van 12 letters.

Louis Reinier Sips. Dat is de
volledige naam van de prior
die na twaalf jaar prior te
zijn geweest van de kruishe-
ren te St.Agatha het vaandel
overdraagt.

En dat mag ook wel, vindt hij.
Hij is nu  zevenenzeventig jaar
en het is mooi geweest. De ko-
mende periode wil hij meer tijd
besteden aan zijn hobby's.
Zoals het lezen van mooie boe-
ken. Vooral moderne literatuur.
Maar, zegt hij,"ik ben nog een
eind achter en ik moet eerst nog

heel wat lezen voordat ik weer
'bij' ben.
Verder wil ik wat meer familie-
bezoekjes afleggen, want daar
is ook niet zo veel van geko-
men door alle drukke werk-
zaamheden. En dan is er nog de
computer. Mijn achterneefjes
en nichtjes zeggen dat deze
oom nog zo bij de tijd is, dat hij
ook dit moderne apparaat nog
best kan leren gebruiken.
Een nieuwe uitdaging dus. On-
der begeleiding van een des-
kundige ga ik mij verdiepen in

deze electronica.  Misschien
wel de snelweg op: internetten
en e-mailen."
De oud-prior blijft gelukkig
wonen in het klooster en dus
inwoner van St.Agatha. De re-
dactie wenst hem een aangena-
me en gezonde tijd toe.

De nieuwe prior is op vakantie:
ademhalen voor het werk in het
klooster hier. Zijn naam is
Frans Zonnenberg. Volgende
keer meer over hem.
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De maand april is voor de
schutterij altijd een van haar
drukste maanden. In deze
maand begint het schieten weer,
hetgeen wil zeggen dat het
materiaal  weer allemaal
nagekeken moet worden. De
geweren moeten weer opnieuw
getest worden omtrent de
zuiverheid. Het materiaal wat
op de bomen ligt ( de wippen )
moeten er weer opgezet worden.
Het terrein moet weer in goede
orde zijn om gasten te kunnen
ontvangen.Als dat alles weer
klaar is kan het schieten weer
beginnen.
Het begon dan ook dit jaar weer
met koningschieten. Altijd een
b i j z o n d e r e  s p a n n e n d e
aangelegenheid voor de
schutters. Bij Oranje Agatha
kan alleen de beste schutter
koning worden en niet zoals bij
gilden waar de persoon met het
meeste geluk koning wordt.
Dit jaar werd na 23 rondes  de
beste schutter gevonden. Het
s ch i e t en  i s  e en  s o o r t
afvalsysteem. Per ronde vallen
de personen die mis schieten af.
Vincent Jans werd alweer  voor
de derde keer koning,
onderkoning werd C. Remmers
en als derde M. Dijkstra.
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Wellicht kent u het gezegde
‘’praten en breien’’. Nou, dit
wordt door de bejaarden van St.
Agatha in praktijk gebracht.
Voor jaren terug hebben zij een
oproep in De Dorpskrant gedaan
om breigaren in te leveren zodat
een breiproject opgezet kon
worden voor de minder
bedeelden in Polen. Nu jaren later
is de bodem van de woldoos in
zicht maar onze  ouderen willen
door. Het breien is een leuke
bezigheid voor hen en het dient
nog een goed doel ook. De vraag
aan u: Heeft u nog ergens wat
wol of breigaren liggen
waarmee je waarschijnlijk toch
nooit meer iets doet? Kleur en
maat doen er niet toe.  Lever
het in bij Jo Jacobs in de
Veerstraat nummer 10.

KLEDINGINZAMELING

Een aantal keren per jaar wordt
er door de ouders van onze
basisschool ‘ Lindekring ‘ kle-
ding ingezameld. de school
krijgt dan per kilogram kleding
en schoenen uitbetaald. Nu
willen wij alle mensen in St.
Agatha vragen om ons mee te
helpen met inzamelen. U kunt de
zakken met kleren voor 9 uur ‘s
morgens bi j  de  school
neerzetten. Dit kan gebeuren in
week 23 (van 4 juni), week 39
(van 24 sept)  en week 50 (van
10 dec). Op welke dag weten we
op dit moment nog niet. U kunt
dit zien op de poster die aan het
begin van elk van die weken op
het schoolraam zal hangen. Wij
zijn heel blij als u ons hierbij
helpt. Alvast bedankt.

Praten en breien

Eind april hebben we weer ons
eigen concours gehad welk weer
succesvol is verlopen. Over het
aantal deelnemers en de opbrengst
waren we weer tevreden. Dank
nog aan de schutters en de
vrijwilligers die ons geholpen
hebben om deze dag goed te laten
verlopen.
Mocht U kunnen schieten kom dan
het eens proberen bij Oranje
Agatha. Evenzo staan we klaar
voor Uw club of familie om een
keer bij ons te komen schieten.
Vraag om inlichtingen bij H. v
Elst, Hertraksestraat te St. Agatha.

Laatste nieuws
Oranje Agatha

St. Agatha op reis

Lezers van De Dorpskrant
brachten het  het idee in om een
rubriek ‘St. Agatha op reis’ te
openen. De bedoeling is dat u een
foto van liefst een plaats-
naambord van een St. Agatha
elders in de wereld aan ons
doorgeeft voor plaatsing in uw
krant. Het zou ook leuk zijn
wanneer er wat te vertellen valt
over de contacten die u daar met
de plaatselijke bevolking gehad
heeft. Het begin is gemaakt.
Welliswaar geen plaatsnaambord,
maar in dit geval de naam van een
soor t  r e i sburo  op  Corfu
(Griekenland). Flip en Pluis vd
ven zijn de inbrengers van het idee
en de foto. Wie volgt ?
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