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Het zijn “De Koersballers” die de
eer te beurt is gevallen als eersten in
verenigingsverband De Agaat in
gebruik te mogen nemen!
Op Koninginnedag, maandag 30
april, hebben zij uitvoerig en met
veel plezier de vloer kunnen testen
op vlakheid en of die ook ‘loopt’.

Tevredenheid alom, de ballen lopen
zo zij horen te lopen, al is dat na-
tuurlijk niet enkel te wijten aan het
waterpas liggen van de vloer.
Ook de kwaliteit van de spelers is
hierbij zeker bepalend!

Op de vraag: “Welke bomen heeft
u?” antwoordde Armand dat hij
makkelijker de bomen die zij niet
hebben kan noemen. Maar er staan
b.v. de Rode Acer en Pinus Silves-
ter (pijnboom of grove den ge-
noemd) die een uitstekende lucht-
zuiverende werking heeft, maar er
staan ook (zoals wij gewend wa-
ren) weer kersen. Drie verschillen-
de soorten sierkersen en… er is
een collectie van de eetbare kersen
die oorspronkelijk in Sint Agatha
stonden behouden gebleven.

Paradepaardje zijn de meerstam-
mige bomen die het met hun grilli-
ge vormen het in de strakke
nieuwbouw wijken uitstekend
doen. Deze bomen zijn later ook
ideale klimbomen. Veel bomen uit
ons dorp zijn inmiddels verhuisd
naar de Floriade waarvan Ebben
hoofdleverancier was.
Mooi dat daar waar de geschiede-
nis van Boomkwekerij Ebben ooit
begon, deze nu weer verder gaat.

Het begon allemaal zo’n honderd-
vijftig jaar geleden toen omstreeks
1858 Johannes Hubertus Ebben van-
uit Middelaar steeds met het pontje
over ging om bij het Kruisheren-
klooster in Sint Agatha het vak van
bomen kweken te leren. Hier in Sint
Agatha is zijn passie voor het kwe-
ken van bomen ontstaan.

Zij mogen dan in Cuijk gevestigd
zijn, hier in Sint Agatha komen wij
door hun bomen zoetjesaan in een
bosrijke omgeving te wonen. Hoe
dat zo?
Bij de behulpzame receptie werd
Armand Zeelen opgeroepen die,
samen met Willeke Driessen van
PR, De Dorpskrant van de gewenste
informatie kan voorzien.

Wij zijn met onze bomen weer naar
Sint Agatha gekomen omdat daar
grond en heel belangrijk, goede
grond vrij lag. Deze is daar zwavel-
houdend waardoor die vocht vast
houdt en een goede waterhuishou-
ding heeft. Op dit moment hebben
wij 35 bunder of hectare in gebruik
met daarop 30600 bomen en 7200
struiken en coniferen.

De bomen worden regelmatig ver-
plaatst om leefruimte te creëren en,
om er voor te zorgen dat zij een
dichtere wortelkluit krijgen. De met
een speciale lepel uitgegraven klui-
ten hebben een diameter van 75cm
tot max 2 meter. Gemiddeld blijven
de bomen hier zo’n 6 jaar staan.

De Koersballers als 1e!Bomen? Bomen!

Beste allemaal, de voorbereidingen voor de  Copa del Agatha zijn alweer in
volle gang. Op zaterdag 11 en zondag 12 augustus a.s. is het genieten van
alweer de vierde editie van dit internationale A-junioren voetbaltoernooi op
het VCA-terrein in Sint Agatha. Vorig jaar was het toernooi een enorm suc-
ces. Er was een sterk deelnemersveld, het bezoekersaantal was hoog en het
regende…! Echter mede dankzij alle vrijwilligers was dit toernooi wederom
bijzonder geslaagd. Dus ook nu doen we een oproep, we hebben u als vrij-
williger nodig om ons bij te staan tijdens het toernooi. Ook in de week
voorafgaand en na afloop van het toernooi hebben we mensen nodig die
hand- en spandiensten willen verrichten. Kom en versterk ons Copateam!!!
(Ook degenen die zich in voorafgaande jaren al hebben ingeschreven en nu
weer mee willen helpen). We willen graag ieder jaar dat belangstellenden
zich  opnieuw inschrijven. Dit omdat mensen bijvoorbeeld verhuizen, ver-
anderen van  telefoon-nr. of van e-mailadres. De onderdelen waarvoor we
mensen nodig hebben zijn: horeca, parkeren, ballenkids, technische dienst
en de hand- en spandiensten. Heeft u geen voorkeur, vult u dan ‘overig’ in.
Waar en hoe kunt u zich inschrijven? Via de site is er een formulier wat u
kunt invullen. We ontvangen dit formulier graag zo snel mogelijk, doch
vóór 1 augustus 2012! Kijk op www.Copadelagatha.nl/vrijwilligers. Voor
verdere informatie kunt u altijd bij ons terecht: margotpoel@live.nl of
petra_bulkens@hotmail.com. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw behulp-
zaamheid en enthousiasme!!!          Met sportieve groeten, Petra en Margo.

Oproep vrijwilligers vierde editie Copa Del Agatha

Armand bij een Pinus Silvester
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Harrie Gijsbers  uit St. Agatha is op
zondag 6 mei de nieuwe koning van
Oranje Agatha geworden.
De dag dat men ging bepalen wie de
koning van 2012 zou worden was
super koud. De deelname was on-
danks het weer er niet minder om.
Iedereen, maar zeker ook de koning
van 2011 was zeer gespannen, en
wilde deze eretitel dolgraag in de
wacht slepen.
Aan de eerste ronde van 10 schoten
mag iedereen deelnemen, dan zijn er
nog geen afvallers, maar dan is het
menens en wordt de persoon die het
langst trefzeker is de nieuwe ko-
ning. Bij  de eerste  ronde vielen  al
6 personen af.
Daarna begon de echte afvalrace,
niet raakschieten is ophouden. In de
volgende rondes wisselt men steeds
van boom, waardoor het steeds
moeilijker wordt. Weer vielen er
drie personen af. Op het laatst blijft
nog een groep van drie schutters
over: Harrie Gijsbers, Henk van
Amstel en Harrie van Elst, de laatste
valt in de achttiende  ronde af.  Dan
gaat het nog om de overige twee.
Deze geven elkaar niets toe.

Het is tenslotte Harrie Gijsbers die
voor de achtendertigste keer raak
schiet  en Henk van Amstel daarmee
verslaat .  Laatste  krijgt  de
“troostprijs” de wisselbeker en Har-
rie Gijsbers krijgt het koningskruis
omgehangen. Hij is daarmee voor
de tweede keer koning, eerder was
hij dat ook al in 2000.
De nieuwe koning mag en zal in het
nieuwe seizoen bij wedstrijden
steeds proberen het koningskruis
binnen te halen.

Harrie Gijsbers
Koning Oranje Agatha

Sinds kort staat er naast de glasbak
op het parkeerterrein van  het sport-
park een kledingcontainer.
Hierin mogen oude  en gebruikte
kleding en  ook oude schoenen wor-
den gedeponeerd.
De opbrengst van deze container is
bestemd voor Vluchtelingenwerk
Cuijk. Het Cuijkse bedrijf Drietex
maakt deze container elke week
leeg en selecteert de inhoud. De
goede kleding gaat naar projecten in
Afrika en Oost Europa en het niet
meer bruikbare materiaal wordt o.a.
verwerkt voor het meubel en auto-
industrie.
Met het geld dat de oude kleding
opbrengt, helpen wij vluchtelingen
die vanuit Nederland weer zijn te-
ruggekeerd naar hun land.
Kijk even of u nog gebruikte kle-
ding heeft en help ons helpen.!
Namens vluchtelingenwerk Cuijk
hartelijk dank. Jan Basten

De ingetogen lach van een trotse Koning

Rectificatie
Naar aanleiding van het artikel in de
vorige Dorpskrant over crossen op
Lombok, ontving de Redactie de vol-
gende reactie van de Provincie:
In uw artikel stond dat er nog even
niet gecrosst zou mogen worden maar
dit is niet juist. De vergunning is ver-
leend en van kracht. Dit betekent dat
er dus overeenkomstig de voorschrif-
ten gecrosst mag worden. Pas nadat
de Raad van State uitspraak heeft ge-
daan zal blijken of de vergunning in
stand blijft of niet.

Het Poëziepaleis, te vinden op
www.poeziepaleis.nl, organiseert
ieder jaar de landelijke dichtwed-
strijd Kinderen en Poëzie voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar. De 100
mooiste gedichten krijgen een
plekje in een echte dichtbundel.
De kinderen uit de bovenbouw van
Jenaplanschool Lindekring in Sint
Agatha hebben deelgenomen aan
deze poëziewedstrijd. Uit de meer
dan 4000 inzendingen zijn Coen
Penson, Victoria Lamers en San-
dra Gijsbers geselecteerd voor een
plekje bij de 100 beste gedichten
in de dichtbundel “Samen weten
wij alles”. Op de website
www.lindekring.nl zijn de gedich-
ten van de trotse winnaars te lezen.

dat op 3.35 mtr. Deze stand wil
nogal eens wisselen en wordt in
sterke mate bepaald door de
weersgesteldheid en het seizoen.
Ook wanneer in droge tijden agra-
riërs massaal het land gaan sproei-
en kan het peil zo maar 35cm zak-
ken.
De Gemeente is verplicht de ge-
meten standen door te geven aan
TNO in Delft, waar studenten deze
verwerken in een grafiek. Deze
grafieken worden weer verstrekt
aan de Waterschappen, Rijkswa-
terstaat en de Gemeenten, die met
deze cijfers in handen de sluizen
en stuwen in sloten en beken af-
stellen. Ook zijn het deze gege-
vens waarvan men uitgaat bij het
instellen van sproeiverboden.
U ziet, zelfs water dat van onderaf
komt wordt in de gaten gehouden!

Inzameling van oude en
gebruikte kleding in

Sint Agatha

Vrijwel elke maandagmorgen klinkt
het inmiddels vertrouwde geluid van
het verschuiven van een putdeksel
in de Kuilen, de Kloosterlaan en op
vier plaatsen in de Veerstraat. Wat
mag daarvan de reden zijn, wat ge-
beurt daar? In gesprek met Lam
Verhagen van de Gemeente wordt
een en ander al snel duidelijk.

Wij staan
gebogen
over een
vroegere
b r a n d -
weerput
bij het
kapelleke
in de
K u i l e n ,
die nu al
vele ja-

ren de functie van grondwaterpeil-
put heeft. Omdat het een oude
brandweerput betreft is deze erg
diep, wel zo’n 6 meter.
In opdracht van de waterschappen
wordt hier elke zeven dagen het
grondwater gepeild. Vandaag staat

De watermeter

Winnaars poëziewedstrijd
Jenaplanschool Lindekring

Lam: “vandaag 3.35 mtr”
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