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keer, dus een mooi moment om
deze funcite over te dragen. Ik wil
iedereen hartelijk bedanken voor
de fijne tijd die ik heb gehad, maar
vooral de leiding en de leden en
zeker voor de geweldige stukjes,
die donderdag tijdens het
kampvuur zijn opgedragen.”

Groeten van Ronny Graat

Terwijl de ouderen feest vierden
in het dorp, trok de jeugd er
traditiegetouw op uit onder de
deskundige begeleiding van onze
oudere jongeren. Een van het, en
wel de ‘big boss’ liet ons het
volgende weten:

“Kamp 2003 zit er weer op. Dit
jaar verbleven we in Wellerlooi,
op het terrein Hazenleger. Met 42
kinderen en heel mooi weer was
het opnieuw een geweldige week.
Het kampvuur dit jaar was wel
heel speciaal, omdat er allerlei
toneelstukjes en liedjes gemaakt
moesten worden ter ere van mijn
afscheid als hoofdkampleider. Het
was voor mij al weer de zesde
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Bezorging Roy van de Broek

We gingen zaterdag 19 juli
naar het kamp in Wellerlooi.
We gingen eerst de tenten in-
ruimen en eten. Darna het bos
verkennen. De volgende dagen
deden we allerlei bosspelen en
andere leuke dingen. Mijn lie-
velingsspel is levend statego.
Dat is hetzelfde als op het
bord, maar dan in het bos met
personen. Op de sportdag doen
we leuke spelletjes en het
wordt ook wel eens een beetje
nat. Op de themadag moet je
een hut bouwen en een spel
bedenken, dat met het thema
te maken heeft. Dat vind ik ook
erg leuk om te doen. Propjes
rapen is minder leuk. Ik vind
het jammer, dat Ronny Graat
stopt als hoofdleider, want hij
deed het heel goed.

Wouter Bosma

DORPSFEEST MET SPEKTAKEL
Op zaterdag 19 juli werd door VCA het jaarlijkse Dorpsfeest georganiseerd.
Het feest stond in het teken van BUS, dat wil zeggen met een grote nadruk
op alles wat uit St.Agatha dreigt te verdwijnen: zoals de bomen, de bitter-
ballen, het bier en de bus. Een feest met een vleugje weemoed dus. Op zich
was daar niet zo veel van te merken. Er is nog volop leven in het dorp.
Vooral toen het even heel donker werd en onverwacht een badman opdook.

Met verbazing aanschouwden de
aanwezigen het buitenaardse wezen
dat uit het donker naar hen toekwam.
Hoog verheven, op stelten, en met
breed uitgespreide vleugels kwam hij
stap voor stap dichterbij. In het felle
licht en met de onheilspellende
muziek leek het allerminst op de
nieuwe spits van VCA. En dat was hij
ook niet. Uitgeput van zijn tocht kreeg
hij een glaasje bier aangereikt. En
toen hij eindelijk zijn masker afdeed
zagen we het allemaal: ‘Bob’ is de
naam en hij straalde als een Prins.

Jeugd op kamp

Op 05-07-2003 is er een HI SIM-kaart
gevonden bij sportpark VELDZICHT
in St.Agatha. Diegene die nu zijn of
haar SIM-kaart mist kan deze ophalen
bij A.Heijsterman,Liesmortel 44 .
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CONCERT FANFARE
Op zondag 29 juni werd er een
bijzonder concert gehouden in
St.Agatha. Het thema was een
‘muzikale reis om de wereld’.
Via Oostenrijk, Duitsland gingen
we met de fanfare naar Amerika en
het Verre Oosten. En niet alleen met
klanken maar ook met beelden deze
keer. Voor de exotische sfeer zorg-
de Michael Shalton met zijn arties-
ten. Dwars door de acts liep de
Maas- en Niers-wandelmars. Maar
dat kon de pret alleen maar vergro-
ten. Het Centrum van ons dorp was
een aangename trekpleister. Met dit
fantastische initiatief van de Fanfare
is opnieuw aangetoond, dat St. Aga-
tha een dorp met mogelijkheden is.

Het cryptogram
“Volgens de bakker zit ’r
muziek in ” was de cryptische
opgave in de krant van juni. De
oplossing ‘Koren’ kregen wij
van Jeanny Jilisen, zij is
winnaar van deze ronde. Kitty
Ledoux, Annette Verhoeven en
Albert Heijsterman hadden ook
het juiste antwoord.
De nieuwe opgave luidt:

Als hij nog scherper is,
vliegen ze erin

De juiste oplossing is een
woord van vijf letters.

Gert-Jan
Derks met
zijn voor
beschou-
wingen op
het
nieuwe
seizoen.

Gert-Jan Derks is de trainer van
VCA. Onder zijn leiding bereikte
het eerste voetbalteam de vijfde
klas.Wat is zijn geheim? “Och, dat
is allemaal niet zo bijzonder”, zo
duwt hij de complimenten  met een
glimlach van zich af. “Het gaat
vooral om betrokkenheid en open-
heid. We leven in een kleine ge-
meenschap en dan is de sfeer en de
verbondenheid doorslaggevend.”
Maar er moet natuurlijk wel gevoet-
bald worden. Hoe zit het met de
selectie voor het volgende seizoen?
“Er gaan spelers weg en er komen
gelukkig ook spelers terug. Paul
Caspers gaat weer het veld in en
Marcel neemt zijn taak als team-
coach over. We hebben net genoeg
spelers voor een goede ploeg. Er
wordt zelfs al gezegd door enkele,
dat we naar de vierde klas kunnen,
maar dat vind ik wel erg ver ge-
dacht. Op 7 september beginnen we

weer en dan ontmoeten we ook
weer nieuwe tegenstanders zoals
bijvoorbeeld Heijen.”
Wat is de tactiek, welk systeem
gaan we zien? Ook daar tilt Gert-
Jan niet zo zwaar aan, maar na
enig doorvragen wil hij wel kwijt,
dat  ‘we’ opnieuw met een ausput-
zer spelen, die ook nog opkomt.
Verder zijn er ook geen echte
vleugelspelers, maar wel opko-
mende middenvelders, “want je
moet wel diepgang hebben”, zo
redeneert Gert-Jan. Het enige wat
de trainer nog kwijt wil, is dat hij
supporters en vrijwilligers van
groot belang acht voor het succes
van het team en hij nodigt ze uit
om Veldzicht en alles wat zich
daarop afspeelt het komende sei-
zoen te ondersteunen.
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