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Dus was er nu na  57 jaar eindelijk
weer een  keizer op Lombok.
In het 114 jarig bestaan van de
Oranje Agatha is Harrie nu de 4e

keizer van de schutterij. Hij is nu
bijgeschreven bij het rijtje van
keizers nl:   dhr. P van de Bosch
( 1903), dhr L. van de Bosch
( 1914), dhr. H. Hendriks (1950) .

Warm hart
Harrie van Elst wonende aan de
Hertraksestraat, een geboren en
getogen man uit St. Agatha en ie-
mand die de schutterij zijn hele
leven al een warm hart toedraagt.
Daarna werd dit nog gevierd in
cafe Lombok
Het huldigen van de schutter zal
gebeuren op 27 mei na het dorps-
schieten om 17.30 uur.
N.B. De redactie van De Dorps-
krant wenst Harrie van Elst van
harte proficiat met zijn titel.

Redactie van de Dorpskrant:
Willem Cranen en Theo Visser

Adres: Kuilen 6 en 4
Telefoon: 314671 en 314583
theodorus.visser@planet.nl

Bezorging Roy van den Broek

Enige tijd geleden heeft het bestuur
van TC Poortje (Arie en Wilfred )
een gesprek gehad met de gemeen-
te. Dit gesprek verliep zeer prettig
en beide partijen kwamen al snel tot
de conclusie, dat het tennis voor
onze gemeenschap bewaard diende
te blijven. Gezien het geringe aantal
leden (30) is besloten voorlopig ver-
der te gaan met 1 tennisbaan. De
baan wordt binnenkort speelklaar
worden gemaakt en met de groen-
voorziening zijn we nog in onder-
handeling. Het onderhoud aan de
accommodatie zal op een laag pitje
worden gezet en na de vakantie zal
verder overleg met de gemeente
worden gevoerd.
De wens van de vereniging is, ge-
zien de huidige en toekomstig inge-
schatte omstandigheden, verder te
gaan met 1 baan. Samen met de ge-
meente zal worden gestreefd naar de
realisatie van 1 baan die qua kosten
en onderhoud voor een ieder accep-
tabel is. We zijn inmiddels gestart
met het speelklaar maken van de
banen en zoeken hiervoor nog enige
hulp evenals het verzorgen van de
groenvoorziening. Coördinatie van
het werk ligt bij het bestuur.

Tevens wordt nagedacht over een
activiteit om meer mensen met de
tennissport kennis te laten maken.

Met vriendelijke groet,
Arie Martens, stationsstraat 34, 5431
CD Cuijk 318118
Wilfred Bosma, kuilen 36, 5435 XS St.
Agatha 320476

Op 15 april heeft Oranje Agatha
weer zijn jaarlijkse koningschie-
ten  gehouden op het eigen terrein
bij Lombok.

Ook dit keer was het  zeer span-
nend. Niet alleen omdat iedereen
probeert dit te halen, maar ook om-
dat wederom de mogelijkheid be-
stond dat er een keizer zou kunnen
komen. Dit kan alleen indien men
drie jaar achtereenvolgens  koning
is geworden, dan krijgt men de kei-
zertitel. Zo was dat deze keer voor
Harrie van Elst het geval. Hij was al
twee jaar daarvoor koning en had nu
dus de kans. Echter iedereen pro-
beert hem hiervan te weerhouden.

Rijtje van Keizers
Iedere schutter mag om beurten 10
keer schieten en dan begint de af-
valrace. Alleen Harrie schoot 10
keer raak en werd dus automatisch
keizer. Daarna bleven nog de 9 pun-
ters over en daarvan wist  Mevr. F.
Jans v Druten  te winnen. Hierdoor
kreeg zij de titel van onderkoningin.
Ook dat was voor de eerste keer in
de geschiedenis.

Harrie van Elst Keizer van Oranje Agatha! V o o r t b e s t a an
T C  ‘ t  P o o r t j e ?

De met recht trotse Keizer met zijn vervaarlijk uitziende geweer
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Het Hart op de goede plaats

De collecte voor de Nederlandse
Hartstichting heeft in St. Agatha ‘t
mooie bedrag van € 384,59 opge-
bracht.
Gevers en collectanten worden na-
mens de Hartstichting hartelijk be-
dankt!

Dorpsschieten
zondag  27 mei 2007

Op veler verzoek zal ook dit jaar
weer het jaarlijkse dorpsschieten
gehouden worden. Dit zal zijn op 27
mei ( aanvang 13.30 uur) .
Eenieder kan weer met een viertal
of als individu hieraan deelnemen.
Er zijn prijzen voor het beste vier-
tal , de beste schutter, de beste vrou-
welijke schutter en de grootste
pechvogel. Dit alles tegen een mini-
male inleg.  Om 17.30 is de prijsuit-
reiking en daarna de huldiging van
onze nieuwe keizer Harrie van Elst.

ANWB Streetwise, een spannend
nieuw verkeersprogramma, is in St.
Agatha op school geweest.

Streetwise bestaat uit 3 onderdelen:

Tijdens Blik en klik leerden de kin-
deren van de onderbouw in de gym-
zaal over veilig oversteken en over
het belang van het dragen van de
gordel. Het gebruik van een auto-
stoel in de auto werd geoefend met
een spannende gele elektroauto.

Hallo auto leerde de kinderen van
de middenbouw op de speciaal af-
gezette Groeneweg over de remweg
van een auto en de invloed van reac-
tiesnelheid op die remweg. Kinde-
ren namen zelf plaats op de bijrij-
derstoel van een ANWB rijlesauto
en mochten zelf remmen. Ook het
belang van het dragen van een gor-
del kwam in deze les aan bod.

Voor de remproeven werd de weg afgeslo-
ten en stonden de leerlingen op de pedalen

Trapvaardig tenslotte trainde de
kinderen van de bovenbouw op het
schoolplein in praktische fietsvaar-
digheid. De leerlingen fietsten over
een uitdagend parcours en trainden
moeilijke manoeuvres met een zwa-
re rugzak op. Hiermee werden de
kinderen voorbereid op het zelfstan-
dig fietsen naar de middelbare
school.

In de tuin van Truus van de Goor
aan de Liesmortel Nr.12 zijn beel-
den te zien van een aantal enthousi-
aste mensen die elke woensdag-
avond o.l.v. Joke Rozijn-Arts crea-
tief met klei bezig zijn geweest.

Tevens is er een deel van de collec-
tie Afrikaanse beelden van Ursela
Voorhuis te bezichtigen.

De Beeldentuin is gratis te bezoe-
ken op 13, 17, 19 en 20 mei van
11.00 tot 17.00 uur.

Hierboven een afbeelding van een
van de te bewonderen creaties in de
Beeldentuin aan de Liesmortel

Open Beeldentuin
Liesmortel 12

Mariaviering in de Kuilen

Op dinsdag 8 mei om 19.00
uur, bent u van harte uitgeno-
digd voor  de Mariaviering bij
‘t kapelletje in de Kuilen. De
viering o.l.v. Pastor Cees Mi-
chielse, wordt ondersteund
door Fanfare H. Agatha

Verkeersonderricht op
School ‘de Lindekring’

Het laarzenpad
Het is al weer negen jaar geleden
dat het door de uiterwaarden slin-
gerend Laarzenpad geopend is.
Afgaande op geplet of weggesle-
ten gras, mag je er van uit gaan dat
het een veelvuldig gelopen rondje
is. Vanmorgen (30 apr.) nog was
de redactie er getuige van dat vier
bepakte en bezakte dames uit Arn-
hem voor deze route kozen.

Aan het Laarzenpad aan, vindt u
deze prachtig gevlochten maasheg,
die een wei van Dion Broekmans
omzoomt.
Het is nog steeds de moeite waard
om dit pad te lopen, temeer omdat
je via de uiterwaarden en een
overgang over de Oeffelter Raam
kunt doorlopen naar het Veerhuis
of verder langs de Maas helemaal
naar Boxmeer. Of nog verder...

De gevlochten maasheg langs een wei


