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provincie. Dit houdt in dat wij
eventueel in aanmerking kunnen
komen voor een flinke vergoeding
voor de verbetering van de leef-
baarheid in ons dorp. De gemeente
had daarbij de multifunctionele
accommodatie in gedachten. Wij
waren zeer verheugd over dit initi-
atief !
Eén van de voorwaarden hierbij is
wel dat het daadwerkelijke initia-
tief vanuit het dorp moet komen.
En dat is nu juist waar we mee
bezig zijn.
We kunnen nu dan ook de visie-
groep weer bij elkaar roepen. We
hebben al een datum geprikt en de
visiegroep zal hiervoor binnenkort
een uitnodiging ontvangen.

Wat we zeker ook ter sprake heb-
ben gebracht is de zorg over de
gesteldheid van de huidige accom-
modaties. Hoe voortvarend we ook
bezig zijn met de MFA, de huidige
activiteiten moeten de nodige tijd
nog plaatsvinden in de bestaande
accommodaties. De gemeente
heeft deze zorg serieus genomen
en zal de nodige maatregelen ne-
men.

In de vorige nieuwsbrief hebben we
u op de hoogte gebracht van  het
overleg met de verschillende voor-
zitters van de verenigingen, stichtin-
gen en school. Verschillende onder-
werpen zijn hier besproken, maar
zeker ook de huisvesting.
Achter de schermen is de Dorpsraad
hier hard mee bezig geweest en me-
nen wij voor het dorp een flinke
stap vooruit te hebben gemaakt!

Omdat we denken aan een multi-
functionele accommodatie voor het
hele dorp zijn we met Pantein en
Maasland in overleg gegaan. Met
beide partijen hebben we afzonder-
lijk gesproken over de mogelijkhe-
den van zorgwoningen in combina-
tie met ruimte voor bijv. bloedprik-
ken, fysiotherapie, apothekerskast
etc. Beide partijen waren zeer posi-
tief over deze plannen, omdat deze
helemaal in het huidige maatschap-
pelijke beleid passen. Ook gaven ze
aan hierover met elkaar in overleg
te willen gaan.
Het idee dat hierachter zit is dat het
dorp kan meevaren in deze ontwik-
kelingen door de gezamenlijke
ruimte zodanig te ontwikkelen dat
de verschillende activiteiten van de
verenigingen en school ook in deze
ruimte kunnen plaatsvinden. Multi-
functioneel dus!
Afgelopen week hebben wij deze
plannen aan wethouder Blokland
voorgelegd en deze was zeer ver-
heugd over de genomen initiatieven.
Vanuit de gemeente hebben we dan
ook alle support gekregen en daar
waar nodig kunnen wij rekenen op
hun steun.

Zoals u wellicht heeft gelezen in De
Gelderlander en anders vast wel
vernomen uit de wandelgangen, had
de gemeente ons al aangewezen als
zijnde één van de Pareltjes van de
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Van de Dorpsraad
Op 19 mei j.l. was het weer zo ver. De
“groene driehoek” van de Kuilen werd
veranderd in schietterrein, compleet
met de bijbehorende borden als
“Schietterrein, Levengevaarlijk” en de
bijbehorende rood-witte markerings-
stroken om het terrein nog eens duide-
lijk aan te geven!
Voor de duidelijkheid zij
vermeld dat er niet op de
koning wordt geschoten
maar op een houten klos
in de vorm van een vogel.
Tevens moet worden ver-
meld dat het Gilde geen schietvereni-
ging of schutterij is maar een vereni-
ging die de historie en tradities van het
dorp bewaakt maar met het oog op de
toekomst om punten ter verbetering
voor te stellen.
Het Gildekoningschieten is een spel
waarbij er beurtelings op de “vogel”
wordt geschoten en degene die het laat-

ste stukje hout van de paal af schiet is
Koning gedurende één jaar.
Dit jaar was het Toon Gerrits die met
het 227-ste schot, zonder enig spoor
van zenuwen en met vaste hand en
scherp oog, de vogel zodanig wist te
raken dat hij naar beneden kwam. Van-
zelfsprekend onder gejuich en applaus
dat er weer een nieuwe koning is. On-
der de vlag werd Toon het zilver om-
hangen en koos hij Jan Gosens als hel-
per. Natuurlijk was er ook  teleurstel-
ling op sommige gezichten waarneem-
baar want wie wil er nu geen koning
worden van het illustere gezelschap
zijnde: het “Gilde van St.Agatha”.

Belangstelling voor het Gilde?  Neem
contact op met Gerrit Graat tel 316938

Jan van Kuyc tussen
hoop en wanhoop

Van donderdag 10 t/m zondag 13 juli
vindt er tussen 20.00 en 23.00 uur een
groot spektakel plaats in de uiterwaar-
den van St. Agatha. De middeleeuwen
uit de tijd van Jan van Kuyc zullen
hierin herleven. Wil je in je eigen
dorp een rol als figurant in dit stuk
vervullen, dan kun je je daarvoor op-
geven bij : Pleuniehoving@home.nl.
Ook mensen die met de opbouw wil-
len helpen zijn van harte welkom.

D
e vogel
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machtigen. Mede doordat het stralen-
de weer was het voor de organiseren-
de vereniging weer een geslaagde
dag.

Op Zondag 29 juni wil Oranje Agatha
weer het jaarlijkse Dorpsschieten or-
ganiseren. Uiteraard hoopt de vereni-
ging dat het een geslaagde dag mag
worden. Dit kan alleen maar als men
vanuit  St. Agatha  weer acte de pre-
sence geeft.  De bedoeling is om met
viertallen te schieten . Zo’n  dag  is
uitstekend geschikt om met een viertal
van een familie of van een vereniging
elkaars krachten te meten.  Oranje
Agatha  roept deze keer dan ook de
verenigingen extra  op om met een
viertal te komen naar het schutterster-
rein van Oranje Agatha . Middels een
huis aan huis reclame  welke voor die
tijd verschijnt  wil O.A nog iedereen
hier aan herinneren, ook zal nog een
extra uitnodiging gestuurd worden
aan de verenigingen. Het moet dit jaar
wederom een succes worden en zoals
iedereen weet die al vaker geweest is,
daarna wordt het pas echt gezellig.
Ook een belangrijke reden om dit te
jaarlijks te organiseren voor Oranje
Agatha  is om de schietsport te pro-
moten. Daarom aan iedereen: kom
kijken, schiet en wordt lid.
De club kan nog steeds nieuwe leden
gebruiken. En voor die personen die
niet kunnen op die zondag en wil men
toch kennis maken met schietsport
nog dit: iedere zaterdagavond om
19.00 is het trainen en kunt U gratis
meedoen. Iedereen kan zich aanmel-
den ( vrouw/man- jong /oud)
Wist U ook dat Oranje Agatha een
eigen website heeft:
www.oranje-agatha.nl

Op 20 april heeft Oranje Agatha  weer
haar jaarlijkse koningschieten  gehou-
den. Dit gaat er dan om wie de beste
schutter is. Het is een afvalrace na de
eerste serie van 10 punten. Op zich lijkt
het voor de schutters heel gemakkelijk.
Helaas is het vaak anders, vooral als je
moet schieten onder het toeziend oog
van je collega’s ( concurrenten). Ieder-
een gunt elkaar het beste, maar hoopt
wel dat iedereen eerder uitvalt als je
zelf. Het is uiteraard een psychologisch
gevecht om zonder zenuwen, te schie-
ten. Dan heb je ook de meeste kans dat
je raakt.
Na de eerste serie van 10 punten bleven
er nog 5 personen over. Deze moesten
het karwei afmaken. Van deze personen
bleven uiteindelijk 2 personen nog over
die 10 keer tegen elkaar moesten kam-
pen. Het bleek dat de keizer  van vorig
jaar ( Harrie van Elst) net niet tegen
Piet Goossens op kon. Deze won met

27 pun-
ten, Har-
rie werd
t w e e d e
( dus on-
erkoning )
en derde
met 16
p u n t e n
werd Fok-
je Jans v
Druten.
De ko-
ning van
2008 van

Oranje Agatha is geboren en getogen
in St. Agatha  en is afgelopen teerdag
gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaat-
schap bij Oranje Agatha. Hij komt uit
een schuttersfamilie en heeft in zijn
jongere jaren al diverse prijzen voor de
club weten binnen te halen, hiervoor
werd hij op 9 februari op de jaarlijkse
teerdag gehuldigd. Slechts een keer
( 1974) was hij koning geweest in zijn
veertig jaar, maar dit is nu hersteld. Op
deze teerdag werd ook  de voorzitter
door de secretaris gehuldigd voor zijn
25 jarig voorzitterschap van Oranje
Agatha.

Op 27 april heeft O.O.A zijn jaarlijks
concours weer gehad . Diverse vereni-
gingen uit het Land van Cuijk waren
naar St. Agatha gegaan om te strijden
voor de prijzen. De schutterij uit Gen-
nep wist  de eerste korpsbeker te be-

Einde aan tijdperk keizer,
nieuwe koning VCA is op zoek naar iemand die de

sportshirts van deze vereniging zou
willen wassen. Het bedrijf dat jaren
lang deze klus op zich genomen heeft is
met het wassen
gestopt, vandaar
deze oproep.
Wil u wat bete-
kenen voor onze
voetbalvereni-
ging en heeft u
interesse in het
wassen van de
sportkleding van onze cracks, neemt u
dan s.v.p. contact op met een van de
hieronder vermelde bestuursleden:
Harry Cuppen 320485
Willy Thijssen 314133
Tiny Jilisen 313335
Wij zullen dan graag afspraken met u

maken over het hoe en waarom en ui-
teraard over de vergoeding die tegen-
over uw inzet staat.

Wie o wie doet de was

Hoe attent en gastvrij de bewoners
van de Kloosterlaan zijn bewijst
bovenstaande foto. Spontaan ont-
stond daar ’n zitje waar de bewo-
ners zich nestelen onder de bomen
en tussen de bermbloemen. Ook u
als passant mag daar plaatsnemen!

Reserveer in uw agenda!
(ni hao) Hallo dorpsgenoten,
Ook dit jaar zal er weer een dorpsfeest
georganiseerd worden, en wel op zater-
dag 16 aug. 2008. U bent allemaal van
harte welkom op dit jaarlijkse spektakel
dat wederom in de Groene driehoek
plaats zal vinden. Hopelijk tot dan!!!!
Met vriendelijke groeten de activitei-
tencommissie.

Piet Goossens, de nieuwe koning

Resultaat openbare repetitie
Fanfare H.Agatha.
De Fanfare heeft tal van initiatieven
ontwikkeld om muziek niet alleen bij
de jeugd maar bij iedereen onder de
aandacht te brengen. Zo is er via de
dorpskrant een oproep gedaan om lid te
worden en maakt de Fanfare het moge-
lijk muziekles te krijgen. Ook met Car-
naval heeft de “Raad van elf” in de
pronkzitting er de nodige aandacht aan
gegeven met hun act “leden(z)
werfactie”, hiervoor hartelijk dank..
Een huis aan huis bericht is uitgegaan
voor de openbare repetitie op dinsdag
27 mei jl. en uiteindelijk: Resultaat!!!!!!
De fanfare heeft 5 jeugdige en 2 vol-
wassen kandidaat leden mogen noteren
en daarnaast nog 2 serieuze belangstel-
lenden. De Fanfare is geweldig blij met
deze positieve reactie!!!
Indien er nog meer belangstellenden
zijn, meld je aan. In september starten
te muzieklessen!
Voor meer informatie:
Rianne van Hemmen-Jacobs  577227
Bart Prinsen tel: 322596.

Gaat u zitten

www.oranje-agatha.nl

