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Het was erg druk op zaterdag 26 en
zondag 27 juni bij Scherpschutter-
vereniging ( SSV) Oranje Agatha te
St. Agatha. De schutterij die vorig
jaar de titel in de wacht sleepte en
dit jaar het Nederlands Kampioen-
schap Wipboomschieten Opgelegd
zelf mocht organiseren. Tweehon-
derd personen hadden zich hiervoor
aangemeld. En voor de jeugd nog
eens 30 personen.
De schutterij kon alleen al erg blij
zijn met zoveel bezoek en met het
prachtige weer. Alles was gereed.
Een werkploeg had al weken daar-
voor het terrein opgeknapt en alles
zo  opgesteld dat er vlaggen en re-
clameborden konden worden ge-
plaatst. Er was een strak draaiboek
opgesteld waar men zich aan moest
houden. En omdat Oranje Agatha
een kleine vereniging is moesten er
op zondag maar liefst 20 personen
bijgeregeld worden. Via familie en
kennissen was dit in St. Agatha
geen probleem.
Zaterdags was het schieten voor de
jeugd. Ook hier was Oranje Agatha
vertegenwoordigd, en wel door onze
16 jarige jeugdschutter Gerwin Bo-
vee. Hij wist de tweede plaats te
bereiken bij personeel, waardoor  hij
een geweldige beker in ontvangst
mocht nemen.

Zondags mochten de schutters van
Oranje Agatha  alleen als groep

schieten, per viertal en niet als
individu. Maar liefst 4 viertallen
(alle leden dus) moesten aan de
bak. Slechts een viertal behaalde
het maximale aantal punten van
12. Dit viertal mocht meekampen
met het Nederlands Kampioen-
schap. Helaas 1 misser en daar-
door greep Oranje Agatha naast de
titel, maar behaalde nog wel de
derde plaats en daarmede heeft St.
Agatha zich toch weer op de kaart
gezet. Om het Wilhelmus te laten
spelen was de fanfare uitgenodigd.
Wethouder Stoffels kon daarna
aan de winnaar van het NK nl. de
Kempenschutters een prachtige
beker uitreiken. Al met al een zeer
geslaagd NK voor Oranje Agahta.
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Bezorging Roy van den Broek

Geslaagd Nederlands kampioenschap
bij Oranje Agatha

Trots op zijn bokaal: Gerwin Bovee

Jubileumkamp
‘t Staagje

Dorpsfeest in de Groene
driehoek op zaterdag 28/8.
Wij verwachten je daar rond
19.00 uur met de fiets!!

Daar wil je toch bij zijn!

31 kinderen, begeleid door 12 lei-
ders en  2 kookstafleden, trokken
voor het jubileumkamp naar Well /
Wellerlooi. Daar, ergens midden
in de bossen en verstoken van gas
licht en water, wachtte een tenten-
kamp als verblijf voor een week
lang plezier. Tenten voor de mei-
den, tenten voor de jongens, de
leiding, ’n grote tent voor het eten
en recreatie en ‘n keuken. ‘s Mor-
gens om 8.00 uur begint de dag
met wassen aan een pomp en het
ontbijt. Op een schoolbord valt te
lezen hoe de dag verder ingevuld
gaat worden met sport en spel,
eten enz. Telefoons en computer-

spellen zijn, in elk geval overdag,
uit den boze. Nee, op kamp zijn het
spellen als vlagveroveren, Boskwar-
tet, bosstratego en het trollenspel (’n
schatkist zoeken in het gevaarlijke
trollenbos) waar de kinderen mee
bezig zijn.
Op de dag
dat de Re-
dactie op
bezoek was,
was het the-
ma voor de
avond Holly-
wood. De
kinderen kre-
gen ‘n ver-
haal te horen
en moesten daar, in groepjes, mee
aan de gang. Elke groep moest zelf,
van papier en wat er meer voor han-
den was, kleding maken voor de
podium-show. Daarna, om 23.00
uur is het bedtijd.
Elke dag worden alle kinderen ge-
controleerd op teken (al 33 verw.)

Water voor thee en koken en de
boodschappen worden dagelijks
aangevoerd door Jan en Miny van
Es. ‘s Nachts wordt er wacht gelo-
pen en wanneer iemand op weg naar
een tent van het andere geslacht ge-
snapt wordt, moet deze de volgende
dag ‘n modeshow geven. Lachen!
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Op 15 juli hebben de gebruikers van
het MFA, verenigd in het gebrui-
kersplatform, de nieuwe naam van
het MFA gekozen. De dorpsraad en
de beheerstichting io hadden uit de
16 inzendingen 3 namen genomi-
neerd:

Uithuis (je bent uit en toch thuis in
je eigen dorp),

't Brockele (rond 1300 werd op de
plek Kuycbrockele een kapelletje
gesticht, dat later is uitgegroeid tot
het klooster en dorp Sint Agatha).

De Agaat
Met een ruime meerderheid stemden
de leden van het gebruikerplatform
voor De Agaat. Niet alleen past de-
ze naam bij de naam van ons dorp,
maar het heeft ook symbolische be-
tekenis. Een Agaat is een holle sier-
steen, die bestaat uit een omhulsel
(gebouw) met daarin kristallen in
diverse kleurschakeringen (de veel-
kleurigheid van gebruik en gebrui-
kers).
Pas na de stemming werd de inzen-
der van De Agaat bekend gemaakt.
Tot ieders verrassing bleek Willy
Thijssen, van de dorpsraad, de be-
denker te zijn. Hij werd door alle
aanwezigen van harte gefeliciteerd.
Er worden nu creatieve dorpsgeno-
ten gezocht om een mooi logo voor
De Agaat te ontwerpen.

Op Zondag 29 augustus 13.30 uur
wil Oranje Agatha weer het jaar-
lijkse Dorps-schieten organiseren.
Uiteraard hoopt de vereniging dat
het een geslaagde dag mag wor-
den. Dit kan alleen maar als men
vanuit Sint Agatha weer acte de
presence geeft. De bedoeling is
om met viertallen te schieten.

Zo'n dag is uitstekend geschikt om
met familie of vereniging elkaars
krachten te meten. Oranje Agatha
roept iedereen op, om te komen
naar het schuttersterrein van onze
vereniging aan de Hertraksestraat
naast café Lombok. Middels een
huis aan huis reclame in het dorp
en via de pers zal O.A iedereen er
nog extra aan herinneren. Deze
keer is deelname is niet specifiek
voor bewoners uit Sint Agahta,
ook personen van buiten het dorp
mogen deelnemen. Het moet dit
jaar wederom een succes worden
en zoals  iedereen weet die al vaker
geweest is, daarna wordt het pas
echt gezellig.

Een belangrijke reden om dit jaar-
lijks te organiseren is om de schiet-
sport te promoten. 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 toch kennis willen
maken met de  schietsport: iedere
zaterdagavond om 19.00 is het trai-
nen en kunt U gratis meedoen.
Iedereen kan zich aanmelden
( vrouw/man - jong/oud)

Wist U ook, dat Oranje Agatha een
eigen website heeft? Kijkmaar
eens op : www.oranje-agatha.nl.

Ondanks de slechte weersvoorspel-
lingen hebben we deze morgen een
fijn, sportief, bijna helemaal droog
toernooi gehad. Het was een mini
WK met 5  teams genaamd: Brazi-
lië, Argentinië, Mexico, Zuid Afrika
en Nederland. De teams bestonden
uit ouders en kinderen tussen de 5
en 15 jaar gemengd.

Fanatiek werd er gestreden om de
hoofdprijs binnen te halen. Na 2
wedstrijden korfballen en voetballen
per team ging het erom spannen. Dit
jaar was er een verrassing als finale-
ronde.
Een stormbaan waar alle teams aan
deelnamen, want deze tijden telden
ook mee voor de eindscore. De acti-
viteiten van deze baan waren zaklo-
pen, snoephappen, doldraaien…etc.

Het team Argentinië ging er met de
overheerlijke hoofdprijs vandoor en
hebben de slagroomtaart meteen
met z’n allen opgegeten.

De kleinere kinderen tot 5 jaar, ge-
naamd: Jong Nederland, hebben
spelletjes gedaan, maar ook een
wedstrijdje flesvoetbal en korfbal.
Hier deden ongeveer 12 kinderen
aan mee. Na de spelletjes hebben de
kinderen ook flink gesprongen op
het luchtkussen.

Als laatste was er voor de jeugd een
penaltybokaal te winnen. In de fina-
le ronde stonden Mayke Burgers,
Renske Meijer, Femke Meulebelt,
Siem Bloemen, Jetske van Paassen
en Jop Rooijakkers. Mayke ging er
met deze mooie beker vandoor. Pro-
ficiat Mayke!

Het was een super gezellige dag!

Ouder - kind toernooi
zondag 30 mei

Dorps-schieten op
29 augustus

29 aug. mag u het zelf eens proberen

AED nieuws
Op 8 Juni hebben 16 personen uit

ons dorp met succes de cursus reani-
meren en defibrilleren gevolgd.
Het is prettig te weten dat:
Theo Thoonen, Peter Kamps, Anja
Thoonen, Anita Thijssen, Mia van
Laake, Rini Moors, Monique v.
Paassen, Marian Broekmans, Truus
van de Goor, Huub Jacobs, Fons
Thoonen, Linda Hendriks, Judith
Tol, Erma Coenen, Ans Cuppen en
Mary, nu allen bevoegd zijn de
AED apparatuur te gebruiken! De
gemeente heeft een bedrag ter be-
schikking gesteld om aan de kosten
van de cursus tegemoet te komen.

De AED kast is inmiddels opgehan-
gen en aangemeld bij AED-Alert.

Van de Dorpsraad
“De Agaat”

www.oranje-agatha.nl

