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Het is zondagmiddag 27 april zo
rond de klok van twaalf, wanneer de
gasten voor het eerst aanschuiven
aan de tafel van het “Samen eten”,
in de Agaat.
Voor het eerst, omdat er vandaag
uitvoering wordt gegeven aan een
voorstel dat op de algemene bewo-
nersochtend van zondag 8 december
2013 ter tafel kwam.
Samen eten, met als doel mensen /
inwoners van ons dorp, die er om
wat voor reden dan ook niet zo
makkelijk meer uit komen, uit hun
isolement te halen.

De kok had geweldig zijn best ge-
daan om een smakelijk en gezond
buffet te presenteren.
Als voorgerecht kregen de gasten
een heerlijk geurende en goed ge-
vulde heldere ”zondagsesoep” ge-
serveerd.
Daarna mochten deze zelf hun bord
voorzien van het hoofdgerecht,
krielaardappeltjes, een varkenshaas-
je in Champignonsaus en in ham
gerolde gegratineerde witlof.
Als dessert lonkten op het buffet,
met chocolade mousse gevulde bol-
letjes en plakken grootmoeders cake
met geklopte room! En dat voor
maar €10,00 pp!
Bedenk daar een heerlijk glaasje
wijn bij en je wilt het de volgende

De op vrijdag 25 april door Jena-
planschool Lindekring in ons dorp
georganiseerde Koningsspelen
waren een groot succes en werden
voorafgegaan door een gezellig en
gezond “Koningsontbijt”.
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Beste dorpsbewoners,
Onlangs bent u weer bezocht door
collectanten voor de Nederlandse
Hartstichting.
U heeft ook dit jaar gelukkig weer
ruimhartig gegeven, de collecte
voor de Hartstich-
ting heeft het
mooie bedrag van
€ 377,82 opge-
bracht!
Namens de Hart-
stichting willen wij
u hartelijk bedan-
ken. Ook dank aan
al onze collectanten voor hun inzet.

Hartelijk dank!

Onlangs is er inspectiebezoek ge-
weest op Jenaplanschool Linde-
kring.              .
De  inspecteur, de heer Rohde, heeft
het team complimenten gegeven
over het onderwijs.
Naast goede opbrengsten heeft hij
ook gezien dat er goed onderwijs
geboden wordt aan alle kinderen.

Het vakmanschap van de stam-
groepleiders en de inrichting van de
zorg worden door hem genoemd als
een goede invulling van passend
onderwijs dat in augustus wettelijk
verplicht wordt. .
Passend onderwijs betekent dat elk
kind onderwijs krijgt dat het beste
bij zijn of haar talenten en beperkin-
gen past. .
Het onderwijs wat kinderen op de
Jenaplanschool krijgen voldoet daar
in alle opzichten aan!

Een goede school
in eigen dorp!

“Koningsspelen”

keer toch zelf
meemaken!
En dan heb je
het nog niet over
jouw tafelgeno-
ten gehad, die,
waar het eigen-
lijk om gaat!

Want dat is het
dus, je praat al
smakelijk etende
weer mee, hoort

de nieuwtjes en hoort er weer bij.
Niet alleen thuis, maar gezellig
samen aan tafel. Zo kan het ook!

Na vandaag, gaat het organiseren-
de team bezien hoe e. e. a. in de
komende maanden georganiseerd
gaat worden. Nóg duidelijker com-
municeren wie de doelgroep is, dat
u, wanneer u dat wenst, gehaald en
gebracht kunt worden, of de zon-
dagmiddag wel het meest geschik-
te tijdstip is, enz enz.
Heeft u vragen of ideeën voor een
volgend maal, bel dan met een van
de leden van de dorpsraad, tele-
foonnummer 0485-372553.

“Samen eten” nodigt uit voor een volgend maal
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Voor verdere informatie of vragen
kunt u altijd bij mij terecht.
Wat betreft de ballenkids is er dit
jaar een loting die zal plaatsvinden
op 28 juni 2014. Ben je 7 jaar of
ouder en wil je meedoen schrijf je
dan vóór 28 juni in via het mail-
adres anscuppen@hotmail.nl. Zet
er even je leeftijd, mailadres en
telefoonnummer bij.

Bij voorbaat hartelijk dank voor
uw behulpzaamheid en enthousias-
me!!!!!!
Met sportieve groeten,
Sanne de Jonge en Ans Cuppen
Namens het team van de Copa del
Agatha

De voorbereidingen voor de  Copa
del Agatha zijn alweer in volle
gang. Op zaterdag 9 en zondag 10
augustus a.s. is het genieten van
alweer de zesde editie van dit inter-
nationale A-junioren voetbaltoer-
nooi op het VCA-terrein in St. Aga-
tha.
Vorig jaar was het toernooi weder-
om een enorm succes. Er waren vele
hoogtepunten, het bezoekersaantal
was hoog en het was schitterend
weer... Mede dankzij alle vrijwilli-
gers was dit wederom een bijzonder
geslaagd voetbaltoernooi. We mo-
gen wel zeggen: het best georgani-
seerde toernooi van alle edities.

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.

Waar en hoe kunnen de vrijwilligers
zich inschrijven?
Je kunt een e-mail sturen naar san-
nedej@hotmail.com of bellen met
06-15687955. Mailverkeer heeft de
voorkeur i.v.m. gegevens verwer-
king.
Neem anders een kijkje op
www.Copadelagatha.nl/vrijwilligers

Oproep vrijwilligers zesde
editie COPA DEL AGATHA
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Op 22 mei van 20.00 tot 22.30 uur
organiseert het Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC) bij de
Posthoorn in Haps een historische
avond met de titel ´Het Geheugen
van Cuijk`, met gastheer René Bas-
tiaanse. Alle kernen van de gemeen-
te passeren de revue, aan de hand
van verhalen, beelden en foto´s.
Meer info op www.bhic.nl/Cuijk.
Iedereen is van harte welkom
(inloop vanaf 19.30 uur). Toegang
is gratis. BHIC is op zoek naar fo-
to´s van verdwenen beroepen en/of
huishoudelijke voorwerpen, die uit
ons dagelijks leven zijn verdwenen,
of van uw eigen dorp. Neem deze
gerust mee op 22 mei.

U heeft wellicht eens het Laarzen-
pad, in 1998 door de Dorpsraad
aangelegd, door de uiterwaarden
gelopen en al die overstapjes on-
derweg als lastig ervaren? Mis-
schien waren deze klimpartijen
voor u zelfs reden om niet eens
aan deze wandeling te beginnen?

Welnu, vanaf nu kunt u, met beide
benen op de grond en vlak langs
de Maas, heerlijk door de uiter-
waarden kuieren. Alle overstapjes,
tot aan het Veerhuis in Oeffelt,
zijn vervangen door tourniquets
(draaipoortjes) of klaphekjes. De
Oeffeltse Raam, die in dat gebied
in de Maas uitmondt, steekt u over
via een veilig bruggetje. De route
is niet met wandelwagen te lopen!
De wandeling maakt sinds kort
ook deel uit van het onlangs ver-
wezenlijkte “Wandelroutenetwerk
Land van Cuijk”.
Kijk voor het verslag van de offi-
ciële opening van het laarzenpad
door toenmalig Burgemeester
Hendriksen, op www.dorpskrant-
agatha.com , Archief, de kranten
maart en april 1998.

Wandelen langs de Maas
nu zonder hindernissen

In de strijd tegen de fatale spierziek-
te ALS maakte Wim Boumans (50)
uit Haps het boekje “ALS de wereld
stopt met draaien”.
Dit fraaie boekje portretteert Frans
Burgers (43) uit St. Agatha en Mar-
tien Weerts (54) uit St. Hubert, die
beiden door ALS getroffen zijn.
Door op 30 mei de Mont Ventoux
drie maal te bedwingen, wil Wim de
nu nog ongelijke strijd tegen ALS
een duw in de goede richting geven.
De sponsorgelden worden ingezet
voor onderzoek naar ALS, een ziek-
te waar geen genezing voor bestaat,
nog steeds niet.
“Dat kan ik niet alleen,” legt Wim
uit. “Koop het boekje, steun Tour du
ALS en lees hoe ALS het leven van
Frans en Martien volledig op zijn
kop zet, maar ook over hun veer-
kracht en hun optimisme.”
Met uw bijdrage van minimaal €10,-
krijgt u het boekje in uw bezit en
maakt u het mogelijk om de krach-
ten te bundelen voor onderzoek. Dat
deze gezamenlijke inspanning er
voor mag zorgen, dat de diagnose
ALS in de nabije toekomst tot veel
betere vooruitzichten leidt. Als het
even kan ook voor Martien en
Frans. U kunt het boekje vanaf don-
derdag 24 april 2014 in bezit krijgen
door een e-mail te sturen naar:
frans.burgers@home.nl

ALS de wereld
stopt met draaien

Ook u bent uitgenodigd!

mailto:anscuppen@hotmail.nl
mailto:nedej@hotmail.com
www.Copadelagatha.nl/vrijwilligers
www.dorpskrant-agatha.com
www.bhic.nl/Cuijk
www.dorpskrant-
mailto:burgers@home.nl

