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De voorbereidingen zijn inmiddels
in volle gang voor de komende edi-
tie van Copa del Agatha. Op zater-
dag 9 en zondag 10 augustus zal dit
jaarlijks terugkerende voetbalevene-
ment weer plaatsvinden op de vel-
den van VCA.
De teams die dit jaar deelnemen zijn
Feyenoord, Atletico Paranaense,
Red Bull Brasil, FC Kopenhagen,
Anderlecht en als laatste Cerezo
Osaka die JVC Cuijk vervangt we-
gens afmelding.

Toernooiplanning:
Dinsdag 29 juli om 19.30 uur zal de
eerste oefenwedstrijd gespeeld wor-
den tussen VCA 1 en JVC 1. In het
53-jarig bestaan van VCA hebben
zij nog nooit eerder tegen het eerste
team van het buurdorp gespeeld.
Woensdag 6 augustus om 19.30 uur
zullen Atletico Paranaense en Wil-
lem II een oefenwedstrijd spelen.
Vrijdag 8 augustus van +/- 10.30
uur tot 16.00 uur een voetbalclinic
voor de kinderen met begeleiding
van JVC Cuijk. Kosten zijn 10 euro
per kind, houdt hiervoor de site
goed in de gaten.
Zaterdag 9 en zondag 10 augustus
starten de toernooidagen. Aanvang
beide dagen om 10.00 uur.
Woensdag 13 augustus zal tot slot
om 19.30 uur een oefenwedstrijd
gespeeld worden tussen Red Bull
Sao Paolo en Brabant United (de
nieuwe gezamenlijke jeugdoplei-
ding van RKC Waalwijk en FC Den
Bosch).

We hopen u allen te mogen verwel-
komen tijdens dit toernooi met dit
jaar het beste deelnemersveld van
de afgelopen 6 jaar. Van de Brazili-
anen weten we inmiddels dat ze een
feestje kunnen vieren op het veld en
daarbuiten, wellicht dat er dit jaar
weer een schouwspel te bewonderen
is buiten het voetbal om.

Copa del Agatha de leerlingen. De Dorpsraad zo zei
hij, heeft met dit rapport een prima
stuk gereedschap in handen om mee
te kunnen werken naar een, ook in
de toekomst, voor de jeugd leefbaar
Sint Agatha en nodigt  leerlingen èn
ouders uit mee te denken en werken
aan de uitvoering van de plannen!

Mocht u nog een steentje willen
bijdragen als vrijwilliger tijdens
dit toernooi kunt u dit laten weten
aan Sanne de Jonge sanne-
dej@hotmail.com of aan Ans Cup-
pen anscuppen@hotmail.com
0485-320485. Hand- en spandien-
sten zijn altijd welkom. Ook kunt
u  een  ki j kj e  nemen op
www.copadelagatha.nl voor meer
informatie en updates.
Een sportieve groet, organisatie
Copa del Agatha.

Lovende woorden van wethouder
Gerard Stoffels klonken door de,
tot de laatste stoel bezette, aula
van  Jenaplanschool Lindekring.
Hij had zojuist het eerste onder-
zoeksexemplaar “Leefbaarheid
jeugd in Sint Agatha”, uitgevoerd
door leerlingen uit de hoogste
groep, door deze aangeboden ge-
kregen!

De wethouder had al een werk-
exemplaar in mogen zien en was
daarvan, de gestelde vragen, de
opzet, de uitvoering én het inzicht-
baar maken van de resultaten/
antwoorden in het rapport, zo on-
der de indruk, dat hij dit al in een
raadsvergadering ter sprake heeft
gebracht en daar op voorhand al
een puntje hieruit heeft binnenge-
haald!
Hierna kreeg de Dorpsraad, in de
persoon van Willy Thijssen, het
rapport overhandigd. En ook hij
sprak zijn waardering uit voor de
professionele en inventieve uit-
werking van het onderzoek door

Bewondering alom voor
enquête Lindekring
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De Stichting Welzijn Ouderen Cuijk
(SWOC) wil door het aanbieden van
diensten en activiteiten bevorderen
dat ouderen (65+), zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen.

Nu weet iedereen al van kinds af
aan dat bewegen heel belangrijk is
om gezond en mobiel te blijven,
alleen, naar mate je ouder wordt,
schiet dat er nog wel eens bij in.
Soms uit gemakzucht, soms omdat
het niet echt gezellig is om alleen te
gymmen, er zijn zoveel redenen om
het bewegen even uit te stellen.
Omdat uw mobiliteit voor uzelf én
voor uw omgeving zo belangrijk is,
organiseert de SWOC ouderengym
in de Agaat.
Onder begeleiding verantwoord en
gezellig met leeftijdsgenoten wer-
ken aan uw conditie zal u toch aan-
spreken?
De gym is elke maandagmiddag van
half 2 tot half 3.
Kom gerust een paar keer gratis mee
doen en ervaar wat het met u doet.
Wil u meer weten, neem dan contact
met Mientje Reijnen, tel: 315965.
Op de foto hierboven ziet u dat ook
de gezelligheid niet uit het oog ver-
loren wordt. Na gedane arbeid is
het, gezamenlijk onder het genot
van een kopje koffie, goed rusten!

Gym in de Agaat!
Doet u mee?
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Waar is de dorpsraad op dit moment
mee bezig? Op dit moment zijn er
zeven werkgroepen actief, werk-
groepen die bestaan uit leden van de
dorpsraad, de visiegroep en inwo-
ners van ons dorp. De zeven werk-
groepen hebben alle een naam : 1.
Huurappartementen/Zelf bouwen; 2.
Servicepunt/Klussendienst; 3. Le-
denwerving en –waardering/
Samenwerking verenigingen; 4.
Ontmoetingsavond/Samen eten; 5.
Samenwerking ondernemers; 6.
Speeltoestellen; 7. Weginrichting en
Verkeersveiligheid.
Wat bedoelen we met werkgroep 3 :
Ledenwerving en –waardering/
Samenwerking verenigingen? Zoals
iedereen wel weet, is het voor veel
verenigingen moeilijk om het leden-
tal op peil te houden en nog moeilij-
ker is het om iemand te vinden voor
een bestuursfunctie. Wat is er dan
logischer om eens een keer wat ver-
der te kijken bv. naar onze “buren”
in Padbroek. De leden van werk-
groep 3 hebben het idee opgevat om
een gezamenlijke dag, zo u wilt,
sportdag te organiseren voor alle
kinderen maar ook volwassenen in
Sint Agatha en in de wijk Padbroek.
Een dag waarop alle verenigingen
zich kunnen presenteren : denk aan
voetbalclub, korfbalclub, tennisclub,
jeu de boules maar ook de fanfare,
het zangkoor, het gilde enz. enz.

Voor het organiseren van zo’n dag
zijn vele handen nodig en het zou
zomaar kunnen dat in de komende
maand uw hulp gevraagd wordt. Het
gaat om een dag waarop alle vereni-
gingen zich presenteren. Wat is dan
ook weer meer voor de hand liggend
dat de verenigingen gaan samenwer-
ken. Samen voorlichting geven, een
folder maken, de velden en accom-
modatie geschikt maken voor zo’n
dag en ook hier weer enz. enz. Ten-
slotte is de werkgroep van mening
dat de vele vrijwilligers die meehel-
pen bij alle verenigingen ook wel
eens in het zonnetje gezet mogen
worden. Een vrijwilligersavond
voor alle vrijwilligers om tenminste
eenmaal per jaar dank uit te spreken
aan hen. Het zijn nu nog ideeën

Van de Dorpsraad
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vers gebakken friet tot een broodje
gezond. Op vrijdagavond is het tota-
le programma gericht op de jeugd
wat start om 18 uur met als afslui-
ting een beachvolleybalwedstrijd
met leden van ’t Staagje tegen lei-
ding van ’t Staagje. Ook dat is zeker
de moeite waard om te komen bekij-
ken en ook dan is het terras voor
iedereen geopend. Dus graag tot het
laatste weekend in augustus!

Veer Zeldenrust

De Dorpsraad

maar het is de overtuigende wens
van de werkgroep om die ideeën
op korte termijn te verwezenlijken.
U hoort er nog van.

In het weekend van 29 en 30 au-
gustus  zal voor de vijfde maal dit
sportieve evenement georgani-
seerd gaan worden. In een mum
van tijd hebben zich weer 20 en-
thousiaste teams aangemeld om
zich deze dagen in het zweet te
werken voor eeuwige roem en glo-
rie.  Vanaf 10 uur ’s ochtends zal
de strijd met elkaar aangegaan
worden. Ook om 10.30 uur start
het supergezellige programma
voor de jeugd met weer vele leuke
activiteiten. De jeugd krijgt rond
het middaguur een heerlijke pick-
nick aangeboden door ’t Staagje
waarna het programma vervolgd
wordt tot 15.30 uur. Deze middag
komt Change 4 Dance een work-
shop geven vanwege de lustrume-
ditie, aansluitend geeft het demo-
team een demonstratie. Alle kinde-
ren uit het dorp zijn van harte wel-
kom, maar ook vriendjes en vrien-
dinnetjes! Rond 20 uur worden de

finalewedstrijden gespeeld op het
hoofdveld waarna rond de klok
van negen uur het feest gaat los-
barsten. DJ Knoet zal zorgen voor
een zomerse beat en als de tempe-
raturen net zo zijn al tijdens de
vorige editie dan belooft het een
mooi spektakel te worden. Dus
dorpsgenoten, kom deze twee da-
gen een keertje aanlopen op het
“Staagjeplein”  en schuif aan op
het gezellig ingerichte terras
rondom de volleybalvelden. Daar
zal van alles te koop zijn voor de
inwendige mens, van sportdrank
tot een koel getapt biertje en van

’t Staagje Beachevent
2014

Welk team verslaat dit jaar de Patjakkers?

De Stichting Voetveer Zeldenrust is
een feit en is ingeschreven bij de
KvK onder nummer 854016168.
In het be-
gin van dit
jaar werd
het oude
voe t vee r ,
dat tot
1968  tus-
sen Sint
Agatha en
Middelaar
vele passa-
giers over-
zette, gelukkig weer teruggevonden.

Frans Bus, Frank Jansen en Gérard
Heijsterman hebben nu een stichting
opgericht, met het doel het voetveer
te restaureren en het weer in zijn
oude luister te herstellen, zodat het
weer incidenteel dienst kan doen,
bijvoorbeeld bij de intocht van St.
Nicolaas, een wandeltocht of een
culturele dag.
De vrijwilligers kunnen dit natuur-
lijk niet zonder financiële middelen.
Zij hopen dat behalve bedrijven,
ook veel particulieren De Zeldenrust
een warm hart toedragen en de
stichting financieel willen helpen.
Een donatie kunt u storten op de
bankrekening NL35RABO0181616
017 t.n.v. Stichting Voetveer
Zeldenrust.

Lijkt het u leuk om op enige wijze
mee te klussen aan de boot?
Bel dan even met Frans Bus, tel :
316276.   Wij zijn blij met uw hulp!

Maak deze foto op
www.dorpskrant-agatha.com
groter en laat de redactie
svp weten wie dit zijn?
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