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Voor Oranje Agatha is het jaar 2013
ook weer begonnen. Nadat in april
alles weer gemonteerd was,  is men
half april weer gestart. Zoals altijd
is iedere zaterdagavond weer oefe-
nen en daar zijn de schutters erg
trouw in. Op 28 april is het jaarlijk-
se concours geweest. De club kon
zich verheugen op een grote aantal
bezoekers.  Daarna op 5 mei is het
koningschieten geweest, altijd een
zeer spannend moment voor alle
schutters. Het gaat er dan om wie
het meest aantal keren raak schiet.
Niet makkelijk als men weet dat alle
ogen op je gericht zijn, het is dan
ook van wie kan zijn zenuwen het
beste de baas.  Maar er komt altijd
een winnaar uit en deze keer was
het sinds 20 jaar weer een koningin.
Fokje Jans bleek alle schutters de
baas en schoot 20 keer raak, onder-
koning werd Eric Berkhout.
De volgende activiteit was het dorp-
schieten. De club had helaas slecht
weer en zoals iedereen weet een
buitenactiviteit staat of valt met het
weer.  Ondanks een wat mindere
opkomst was het toch een gezellige
middag en werden er indrukwek-
kende bekers uitgereikt. Na afloop
was de organisatie toch tevreden

Het nieuws van
Oranje Agatha

klankkoor.” We hebben heel veel
mensen ontvangen die ons kwa-
men feliciteren, dat was echt hart-
verwarmend.

Onze commissie en veel van onze
leden hebben gezorgd voor het
slagen van deze bijzondere dag.
Andere verenigingen kwamen hel-
pen. Er is gezorgd voor een mooie
aankleding van de Agaat. Er wa-
ren mensen die spontaan hielpen
met de bediening.

Daarom citeer ik, als dank aan
iedereen, een regel uit “Ergens aan
de Maas”, ook een lied van Hé-
leen: “Eigentijds binnen ’t wereld-
gebeuren, hoort u ons eigen lied,
wat u hiermee vervolgens ziet, hoe
klein ook groot kan zijn”.
Riet Geurts,
De Maasklanken Sint Agatha

Coro Piccolo zal op vrijdag 31 mei
een concert geven in onze kerk in
Sint Agatha van 19.30 tot 21.00 uur.
Coro Piccolo is een Duits koor en
treedt gewoonlijk op in de omge-
ving van Mannheim en Ludwigsha-
fen. Ondanks dat het koor, wat de
naam al zegt, klein van opzet is,
weten zij op een bijzondere wijze
invulling te geven aan het a capella
zingen. Hierdoor lijkt het alsof er
een duidelijk groter koor staat te
zingen.
Zij zien de trips naar het buitenland
als uitje of werkbezoek en in dit
geval doen zij Nederland aan. Bui-
ten het concert in onze kerk, treden
zij ook op in Sint Martinuskerk
(avondmis) en de Kerk Cuijk-noord
(opluistering van de dienst). Deze
vinden respectievelijk plaats op za-
terdag 1 en zondag 2 juni.

Coro Piccolo, zal in Sint Agatha
klassieke en moderne kerkelijke
liederen  a capella voor u zingen.
De dorpelingen zijn van harte uitge-
nodigd op vrijdag 31 mei. Het con-
cert is gratis, maar een kleine gift ter
ondersteuning van de kerk wordt op
prijs gesteld.
Kijk voor meer informatie op de
website van Coro Piccolo: http://
www.coropiccololudwigshafen.de/
Voor meer informatie:
Familie van Koot, Kloosterlaan 20,
telnr. 315082
Familie Broerse, Appelgaard 26,
telnr. 785075

Toch lentebeelden

Coro Piccolo in
concert op 31 mei

Op 19 mei hebben wij, Gemengde
Zangvereniging de Maasklanken,
een geweldig mooie dag gehad.

We hebben ons 60-jarig bestaan
gevierd met een mooie mis en een
geweldig feest.
Onze dirigente Heleen Stevens had
een nummer geschreven en haar
teksten zijn altijd zo pakkend, het
stond er allemaal in: “Zestig jaren
samen zingen,’n diamanten Maas-

Het was een mooie
pinksterdag

Er wordt heel wat afgemopperd en
geklaagd, maar het is me ook het
weertje wel! Wind, regen en kou
bepalen het weerbeeld én ons hu-
meur in het voorzomerse seizoen.
Nu heeft Willem Cranen hier in
ons dorp een filmpje gemaakt, “In
de lente van 2013” genaamd en dit
op het internet geplaatst.
Wilt u toch wat van ‘n lentegevoel
beleven? Bekijk dan dat filmpje
eens door op de digitale Dorps-
krant op onderstaande link te klik-
ken:
http://www.youtube.com/watch?
v=hk5JY3Fxd4o&feature=youtube_g
data_player ,en geniet ‘r van!

Duidelijke weergave van de sfeer!
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Op vrijdag 23 augustus en zater-
dag 24 augustus zal voor de vierde
keer het Staagje Beach Event ge-
organiseerd worden.
Nieuw dit jaar is dat er gespeeld
gaat worden op twee velden waar-
door we aan de wens van deelne-
mers in voorgaande jaren tege-
moet kunnen komen, namelijk
meer wedstrijden kunnen spelen
om de felbegeerde beker in de
wacht te slepen.
Teams kunnen zich aanmelden tot
1 augustus via email: beachvolley-
bal@staagje.nl .
Een team moet bestaan uit mini-
maal 5 personen vanaf 13 jaar.
Vrijdag 23 augustus zal er een uit-
gebreid activiteitenprogramma
voor de jeugd georganiseerd wor-
den met als afsluiting een volley-
balwedstrijd van de leiding tegen
seniorenleden van ’t Staagje.

Op zaterdag zal om 10 uur gestart
worden met het beachvolleybal-
toernooi met de finalewedstrijd ’s
avonds om 20.00 uur. Ook zijn er
weer leuke activiteiten voor de
jeugd.
Na de finalewedstrijd zal de Be-
achparty van start gaan met mede-
werking van DJ Knoet. Dus noteer
deze dagen nu alvast in je agenda
en geef je snel op met een team
want vol=vol!

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 vijfde en dus lustrumedi-
tie van dit internationale A-junioren
voetbaltoernooi op het VCA-terrein
in St. Agatha.
Vorig jaar was het toernooi weder-
om een enorm succes. Er was een
spannend deelnemersveld, het be-
zoekersaantal was hoog en het was
schitterend weer... Mede dankzij
alle vrijwilligers was dit wederom
een bijzonder geslaagd voetbaltoer-
nooi.
Dus ook nu doen we een oproep, we
hebben u als vrijwilliger 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 span-
diensten willen verrichten.
Kom en versterk ons Copateam!!!
(Ook degenen die zich in vooraf-
gaande jaren al hebben ingeschre-
ven en nu weer mee willen helpen).
We willen graag ieder jaar dat be-
langstellenden zich opnieuw in-
schrijven. Dit omdat mensen bij-
voorbeeld verhuizen, veranderen
van telefoonnummer 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 om bij een bepaald onder-
deel te worden ingedeeld kunt u dit
uiteraard ook aangeven.

Hoe kunt u zich inschrijven?
Je kunt een e-mail sturen naar pe-
tra_bulkens@hotmail.com of bellen
met 06-51713112. Mailverkeer
heeft de voorkeur i.v.m. gegevens
verwerking. Of neem een kijkje op
www.Copadelagatha.nl/vrijwilligers
Voor verdere informatie of vragen
kunt u altijd bij mij terecht.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
behulpzaamheid en enthousiasme!
Met sportieve groeten,
Petra Bulkens, namens het team van
de Copa del Agatha
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wikkelings Plan) van 2009-2012 is
vooral de realisatie van de Agaat het
voornaamste punt geweest. Nu de
Agaat er staat “als een huis” en er
weer geld beschikbaar is gesteld
voor het IDOP van 2013-2016 heeft
de Dorpsraad zich afgevraagd waar
ze de komende jaren tijd, energie en
geld in wil stoppen.  En zo zijn we
uitgekomen bij de leefbaarheids-
agenda. Met andere woorden wat is
er nodig om Sint Agatha op dit peil
van wonen, werken, recreëren, zorg
en welzijn, school en verenigingen
te houden of liever nog te verbete-
ren.
Daartoe zijn er vier werkgroepen,
elk onder leiding van een dorpsraad-
lid, in het leven geroepen :
1.  Werkgroep Krimp en Vergrij
zing,
2.  Werkgroep Wonen en Beschik-
baarheid Wonen,
3. Werkgroep Samenwerking en
Communicatie,
4. Werkgroep Aantrekkelijke dorpse
uitstraling en buitengebied.

In alle werkgroepen zitten inwoners
van ons dorp die samen willen na-
denken en praten over de voor-
noemde onderwerpen. Het accent op
dit moment ligt vooral op inventari-
seren en discussiëren met elkaar wat
we belangrijk vinden. De Dorpsraad
vindt het vooral belangrijk dat veel
mensen uit het dorp zich hiermee
bezig houden. En daarom doet de
Dorpsraad in dit stuk ook een op-
roep aan iedereen die denkt : “Hee,
daar wil en kan ik ook wel over
meepraten”.
De eerstvolgende concrete stap is
het opzetten van een goede, degelij-
ke en betrouwbare enquête die bij
alle bewoners bezorgd zal worden.
Het is immers belangrijk om te we-
ten wat er in het dorp leeft. Wij hou-
den u op de hoogte.  De Dorpsraad.

Oproep vrijwilligers 5e
editie Copa Del Agatha

Staagje Beachevent
2013

Van de Dorpsraad

De winnaars van 2011, wie dit jaar?

In het stukje over de jaarlijkse
schouw staat dat de voorzitter van
de Dorpsraad, Willy Thijssen, uit-
leg heeft gegeven waar de Dorps-
raad op dit moment mee bezig is
aan de afgevaardigden van de ge-
meente.  Misschien wilt u dat ook
wel weten.
In het IDOP (Integraal Dorps Ont-

Collega’s

Het was  vrijdag de 26e dat de Re-
dactie van de Dorpskrant door colle-
ga De Gelderlander verrast werd
met een heus Koningsontbijt! Dit
omdat uw lijfblad nu al 20 jaar be-
langeloos maandelijks bij u in de
bus valt. Een door uw Redactie zeer
gewaardeerde en smakelijke geste!

mailto:bal@staagje.nl
mailto:tra_bulkens@hotmail.com
www.Copadelagatha.nl/vrijwilligers
www.dorpskrant-agatha.com

