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Bezorging Roy van den Broek

zijn verenigingen en de school de
beste optie is; een nieuw gezamen-
lijk gebouw of renovatie van de be-
staande gebouwen. Hierover hebben
de voorzitters samen gesproken en
daaruit is naar voren gekomen dat
iedereen voor de verenigingen goe-
de voorzieningen wenst.
Vorig jaar heeft de dorpsraad samen

met de visiegroep een enquête ge-
houden, waaruit naar voren is geko-
men wat de verschillende wensen
van de verenigingen zijn ten aanzien
van de gebouwen waarin zij hun
activiteiten nu uitvoeren. Het ver-
slag van deze enquête is aan de
voorzitters uitgereikt, zodat ieder-
een van elkaars wensen op de hoog-
te is of misschien op ideeën wordt
gebracht.

Verder is afgesproken dat het goed
zou zijn om 1 à 2 keer per jaar met
alle voorzitters bij elkaar te komen.
Voor de Dorpsraad is dit een goede
gelegenheid te horen wat er speelt
binnen de verenigingen.

N.b. Redactie: De foto’s in dit artikel
zijn door de Redactie bijgevoegd.
Het zijn de ruimtes die momenteel door
verenigingen in St. Agatha gebruikt
worden.
Het haalbaarheidsonderzoek zal uitwij-
zen wat uiteindelijk voor St. Agatha het
beste is, de bestaande locaties of een
multifunctionele ruimte.

Van de Dorpsraad

Nee nee, nee we noemen geen namen, wie zal dit zijn (op z’n fiets) ?

Deze foto is vorige week geschoten en aangeleverd door Pluis van der Ven

Woensdag 16 mei heeft de Dorps-
raad voorzitters van verenigingen
uit ons dorp uitgenodigd om deze
op de hoogte te brengen van de
laatste stand van zaken rondom
het multifunctionele gebouw. Alle
aangeschreven verenigingen wa-
ren aanwezig.

Het haalbaarheidsonderzoek ten
aanzien van een multifunctionele
ruimte in St. Agatha zou volgens
de planning van de gemeente in
april gestart moeten zijn. Dit haal-
baarheidsonderzoek moet duide-
lijk maken wat voor St. Agatha en

In het najaar van 2006 heeft Sandra
Derks medegedeeld dat zij op ter-
mijn zou willen stoppen met haar
lidmaatschap van de Dorpsraad.

Voor ons als overige leden van de
Dorpsraad lag er dan de taak, ie-
mand te zoeken om Sandra te ver-
vangen. Na enig denkwerk kwam er
een naam te boven, Erma Coenen.
Wij hebben haar benaderd en ge-
vraagd of zij lid wilde worden van
onze Dorpsraad. Enthousiast stemde
zij daar direct mee in.
Erma zal de taak van Sandra, het
secretariaat van de Dorpsraad, over
nemen.

Heel veel plezier en succes Erna in
je nieuwe job, waarin je de belangen
van ons dorp mee behartigt.

Namens ons als Dorpsraad willen
wij jou Sandra, bedanken voor jouw
tijd en inzet die je in de Dorpsraad
geïnvesteerd hebt.

Namens de Dorpsraad,
Noud Verdijk

Nieuw gezicht in de
Dorpsraad
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Op 24 en 25 augustus viert  Quick-
up het 50 jarig jubileum.
Ter ere van dit jubileum heeft de
vereniging een Jubileumloterij met
als hoofdprijs een rondvlucht t.w.v.
€ 150.00. Daarnaast nog diverse
andere prijzen.
De lootjes kosten € 1.00 per stuk.

De leden van de korfbalvereniging
zullen de aankomende maanden de
lootjes verkopen. De trekking van
de Jubileumloterij vind plaats op 25
augustus om 17.30 uur in de kantine
van sportpark Veldzicht. De uitslag
van de trekking word vermeld in de
dorpskrant. De prijswinnaars krij-
gen ook persoonlijk bericht.

De opbrengst van de loterij wordt
aangewend om de creatieve en spor-
tieve activiteiten voor de jeugd tij-
dens ons jubileum, te bekostigen.
Het programma van de festiviteiten
rond dit jubileum volgt in de vol-
gende dorpskrant.

BELANGRIJK
BELANGRIJK

Noteer nu in uw agenda!

18 augustus 2007
Dorpsfeest St. Agatha

Nadere informatie volgt!

In april j.l. bent u geïnformeerd
omtrent de stand van zaken t.a.v.
TC ‘t Poortje. Inmiddels is een
baan speelklaar gemaakt en kun-
nen de leden weer tennissen. We
zijn momenteel ook bezig met ie-
mand die voorlopig het groenon-
derhoud op zich gaat nemen. Zo
hopen we toch dit seizoen voor de
huidige leden een mooie baan en
omgeving te realiseren.

Natuurlijk zijn we ook nog op
zoek naar nieuwe leden. Daarom
krijgen alle inwoners van St.
Agatha tijdens de maand juni de
gelegenheid gratis kennis te ma-
ken met het prachtige tennis-
spel. ‘n Racket, gymschoenen
(zonder diepe groeven) en een
paar tennisballen zijn voldoende
voor de eerste kennismaking.

Ook de jeugd is zeer welkom,
maar om deze goed te kunnen be-
geleiden is het noodzakelijk dat
enkele ouders hierbij ook een rol
gaan spelen. Denk o.a. aan het
organiseren van onderlinge wed-
strijdjes en tennislessen.
Uiteraard zal in het begin onder-
steuning plaatsvinden.

Je kunt je als lid aanmelden of info
opvragen bij Wilfred Bosma.

Met vriendelijke groet,

Arie Martens, stationsstraat 34,
5431 CD Cuijk tel: 318118
Wilfred Bosma, kuilen 36, 5435
XS St. Agatha tel: 320476

De perfect afgewerkte tennisbaan,
klaar voor veel sportief plezier.

Probeert u het ook eens!

Zin in ‘n feestje?

Quick-up 50 jaar

Op 27 mei, eerste Pinksterdag, wa-
ren de weergoden Oranje Agatha
gelukkig gunstig gezind. Men ging
er vanuit dat het veel zou regenen,
maar niemand wist wanneer die
dag.
Het is te danken aan de optimisten
die toch kwamen, dat het schieten
ook dit jaar weer een succes werd.
Er werd volop én goed geschoten!
Ongeveer 9 prijzen waren er te ver-
dienen. Voor het beste viertal, voor
de  drie beste schutters en voor de
beste vrouwelijke schutter.
Voor het eerst was er dit jaar ook
het klosje schieten. Hierop kon
iedereen  schieten en proberen het
klosje er af te krijgen. Dit bleek bij
velen goed in de smaak te vallen.

De prijzen van de individuele  gin-
gen naar: 1e Ramon Geurts, 2e Rudy
Gerrits en 3e Marion Gerrits. De
beste vrouwelijke schutter was de-
gene die ook al de 3e prijs had n.l.
Marion Gerrits.
De club die de meeste punten had
geschoten was: Elbo uit St. Agatha.
De prijsverdeling voor het klosje
schieten was alsvolgd:
1e Diny vd Bosch, 2e Piet Pouwels,
3e Leo Graat en 4e Noud v Elst.

Daarna werd op een officiële wijze
de nieuwe Keizer van Oranje Agat-
ha, dhr. Harrie v Elst gehuldigd. Hij
ontving een keizerlijk koningskruis.
Iets wat bij de vereniging erg onge-
woon was. Want het was 57 jaar
geleden dat Oranje Agatha een kei-
zer had. Met recht was de voorzitter
trots op deze keizer en roemde Har-
rie om zijn trouw lidmaatschap en
het vele werk wat Harrie voor de
vereniging doet.  Hij werd als een
van de motoren van de vereniging-
genoemd. Na deze lovende woorden
werd Harry nog door de aanwezigen
gefeliciteerd.

Tot slot ging iedereen nog naar bin-
nen bij Lombok om een succesvolle
dag en het kronen van de Keizer
waardig en gezellig te vieren.

Maak gratis kennis
de met tennissport!

Dorpsschieten Oranje
Agatha  weer ‘n succes


