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Slechte timing, in de week dat be-
kend werd dat de gemeente flink
moet afschrijven op grondbezit had-
den wij een gesprek gepland over
toekomstige woningbouw.
Graag wilden wij weten wat de mo-
gelijkheden zijn, voor  met name
starters, na het Harry Kepserplein.
Duidelijk is dat de gemeente geen
enkel initiatief zal nemen voor
(grondaankoop voor) woningbouw
in Sint Agatha, wel is men bereid
mee te werken als particulieren wat
willen op zelf verworven locaties
binnen de bebouwde kom. Zo is het
bijvoorbeeld mogelijk een bestaand
bouwblok of de huidige bebouwing
daarop te splitsen.  Naar verwach-
ting komen er binnen nu en 10 jaar
wel een aantal van zulke locaties op
de markt. De dorpsraad ziet voor
zichzelf een taak om de behoefte te
inventariseren en eventueel onder-
steuning te bieden en/of te regelen
wanneer er interesse is voor collec-
tief particulier opdrachtgeverschap.

Ons dorpsontwikkelingsplan bevat
onder het thema verkeersveiligheid
2 projecten: parkeren bij de Linde-
kring en uitrit Harry Kepserplein.
Voor beiden werkt de dorpsraad
momenteel samen met de gemeente.
Met de Lindekring wordt onder-
zocht hoe het parkeren veiliger kan
met minder overlast voor de buren.
Samen met de bewoners rondom het
Heilig Hart beeld zijn de huidige
situatie en de wensen en ideeën ver-
zameld. Dit, om veilig het Harry
Kepserplein in en uit te kunnen,
maar ook om deze kans te benutten
om deze plek in ons dorp een meer
pleinachtige uitstraling te geven,
natuurlijk met het Heilig Hart beeld
als beeldbepalend  middelpunt.
Begin juli worden. als volgende stap
enkele eerste schetsen, met de om-
wonenden besproken.

Van de dorpsraad

Op maandag 20 juni was het weer
zover: het Gilde van Sint Agatha
marcheerde naar de Groene Drie-
hoek om daar een aanval te plegen
op de vogel, die hoog op de nieu-
we schutterspaal pronkte.

Het werd een kort gevecht. Na 93
schoten, een nieuw record, was het
Egbert Wijnen die het laatste stuk-
je van de vogel naar beneden haal-
de. Een topprestatie als je weet dat
dit voor Egbert de vijfde keer was
dat hij dit kunstje flikte. Met dit
gulden schot is hij de nieuwe Gil-
dekoning van de Heilige Agatha.

Vijfmaal Koning

Het laatste schot!

Graag willen we op donderdag 30
juni om 20.30 uur bij café de S-
BOCHT een afvaardiging van elke
vereniging uitnodigen om met el-
kaar van gedachten te wisselen
over het het onderwerp;
DE BESTE WENSEN VOOR 2012.

Ook andere geïnteresseerde dorpe-
lingen zijn van harte welkom.
Hierover is al eerder melding ge-
maakt in de Dorpskrant van april.
Toon Minten, Gerrit Graat, Henk
Goossens en Toon Gerrits

Uitnodiging

Hierbij willen wij u graag informe-
ren over de stand van zaken voor
wat betreft de opbrengsten van alle
tot nu toe georganiseerde activitei-
ten door diverse verenigingen voor
de inrichting van De Agaat.

De totale opbrengst van:
Burendag 2010 door activiteitenco-
mité De Agaat, Kerststukken maken
door dames uit Sint Agatha, Olie-
bollen bakken door Quick-Up, Bin-
go door Maasklanken, Snoeien door
Raad van Elf, Engelse les door Els
van den Wollenberg, Rommelmarkt
door KBO en Fanfare, Particuliere
gift en de Vriendenloterij  door
VCA, bedraagt het fantastisch resul-
taat van € 9371,00 !!
Namens het activiteitencomité wil-
len wij alle mensen die op welke
manier dan ook hier aan hebben
bijgedragen heel hartelijk bedanken!

Nieuws van het activitei-
ten comité “De Agaat”

Er zijn slechts enkele reacties bin-
nengekomen op de oproep in de
vorige dorpskrant mbt vermelding
op de nieuwe telefoonkaart.
Wij gaan er vanuit indien wij geen
reactie ontvangen dat vermelding op
de kaart gewenst is volgens vermel-
ding in De Telefoongids 2011-2012.

Echter willen wij u nog tot 01-08-
2011 in de gelegenheid stellen door
te geven indien u een andere of geen
vermelding op de kaart wenst.

In het geval wij op 01-08-2011 geen
wijziging doorgekregen hebben
houden we vermelding zoals in de
Telefoongids 2011-2012 aan.
Eventuele afwijkende vermelding
kan gemeld worden via
achcoenen@hetnet.nl of
truusvandegoor@home.nl .

Herhaalde oproep!!
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Het wordt al een heuse traditie op
Jenaplanschool Lindekring dat de
kinderen van de bovenbouw sámen
een musical opvoeren ter gelegen-
heid van het afscheid van groep 8.
En het is niet zomaar een musical...
de musical wordt door de kinderen
zelf gemaakt!

Eerst bepa-
len ze het
thema (het
" d e c o r " )
waarin alles
zich gaat
a f s p e l e n .
Vervolgens
verzinnen de
kinderen al-
lerlei scènes.

Het thema is het verbindende ele-
ment tussen deze sketches. Daarna
gaan de kinderen de liedjes schrij-
ven. De liedteksten verzinnen de
kinderen zelf (op bestaande melo-
dieën). Van tevoren hebben de kin-
deren les gehad in het (her)schrijven
van liedteksten. De sketches en lied-
jes worden op volgorde gezet en er
worden enkele dansen toegevoegd...
en dan is het tijd om te oefenen!
Hierbij hebben ze gelukkig veel
hulp van ouders. De kinderen oefe-
nen in groepjes hun scène of dans
en in de laatste week wordt alles
samengevoegd tot één geheel.
Dit jaar speelt de musical met de
titel “Take Off” zich af op een
vliegveld. Ten behoeve van MFA
‘De Agaat’ zal er op maandagavond
4 juli een extra voorstelling plaats-
vinden om 20.00 uur. Kaarten à 3
euro zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar op de Lindekring of ’s
avonds aan de kassa. Stoelriemen
vast en…. Take Off!

Spetterende musical
voor de MFA

Woensdag 25 mei jl is de midweek
kampioen geworden! Ze waren weer
opperbest en wonnen ook de laatste
wedstrijd. Het is een heel leuk team
waarvan er helaas twee zullen gaan

stoppen en één speelster is in blij-
de verwachting. Na dit geweldig
behaalde succes is dit team haastig
op zoek naar nieuwe speelsters.
Lijkt je dit iets voor jou meld je
dan aan bij het bestuur:
Ellan Kooijmans 0485-316437
Janet de Boer 0485- 330655
Anita Thijssen 0485–314133

Het kampioensteam met op de
bovenste rij van L naar R: Miran-
da, Ine, Jessica, Carola, Lucienne
en Mayke en onder; Karien, Yvon-
ne, Pauline en Marlon.
Groetjes Anita Thijssen

Het midweekteam van
Quick-Up is kampioen!

Ook op vakantie lees je de Dorpskrant op www.dorpskrant-agatha.com

Wij zijn op zoek naar jou,
om ook van de 3e editie
van de Copa del Agatha
een succes te maken!

In De Dorpskrant van april, heb-
ben wij een oproep gedaan voor
vrijwilligers die onze organisatie
een handje willen helpen .
De onderdelen waarvoor we men-
sen nodig hebben zijn: horeca,
parkeren, ballenkids, technische
dienst en hand en spandiensten.
Versterk ons Copa de Agatha team
en geef je op  via:
margotpoel@copadelagatha.nl,
tuliaaben@copadelagatha.nl

Heb je geen voorkeur om bij een
bepaald onderdeel te worden inge-
deeld schrijf dan ‘overig’.

Meer weten? Alle info over het
Copa del Agatha toernooi vind je

Dit wil je meemaken!
“Beach Event”

Na het supergezellige jubileum-
weekend van het Staagje vorig jaar,
boordevol activiteiten voor jong en
wat ouder, gaat ’t Staagje hier deze
zomer een vervolg aan geven.
Op 19 en 20 augustus gaat het ge-
beuren, het enige echte Sint Aagtese
“Beach Event”.
Ook deze keer zijn er twee dagen
activiteiten voor alle kids tot 13 jaar
uit ons dorp met als klapper een
stormbaan van zo’n 30 meter lang!!!
Voor sportievelingen vanaf 13 jaar
wordt er weer een beachvolleybal-
toernooi georganiseerd verdeeld
over deze 2 dagen. Dit spektakel
speelt zich natuurlijk weer af in en
rondom jeugdhuis ’t Staagje waar-
voor er weer een aantal vrachtwa-
gens zand de kooi in gekruid moe-
ten worden.

Natuurlijk is er ook gezorgd voor
een super DJ die zorgt voor heerlijk
zomers muziekje tijdens de Beach-
party op zaterdagavond. Dus doe
mee (voor inschrijving toernooi zie
www.staagje.nl) en kom in augustus
naar ’t Staagje!

Betonvlechters werken aan het fun-
dament voor de realisatie van de
nieuwe wijk in ons dorp. Van de elf
geplande woningen is voorlopig met
de bouw van zeven daarvan gestart.

Bouw aan Harry Kepser-
plein eindelijk van start
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