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Een jaar lang hebben de kinderen en
de leiding zich weer verheugd om
op kamp te gaan. Dit jaar zijn we
van 18 juli tot met 24 juli op het
kampterrein “Het Hazeleger” in
Wellerlooi geweest. We gingen met
26 leden, 11 leiders en de kookstaf.
Dit jaar was het voor de 50ste keer
dat Jan van Es actief betrokken is
geweest bij het kamp. Dit hebben
we natuurlijk niet zomaar voorbij
laten gaan. Zo hebben de kinderen
in een hart-vorm mooie woorden
opgeschreven kwam er zowaar een
frietwagen als verrassing voor de
kinderen aanrijden waar naar har-
tenlust gegeten kon worden. Tijdens
het kampvuur hebben we een
groepsfoto met mooie woorden
overhandigd aan Jan.

Jan nogmaals dank voor je inzet de
afgelopen 50 jaar en op naar de vol-
gende mijlpaal.
Tijdens de kampweek hadden we
het getroffen met het weer. Zo heb-
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ben we het programma dit jaar niet
hoeven aan te passen omdat het
weer het niet zou toe laten.

De kinderen en leiding hebben
zich prima vermaakt tijdens het
kamp en de onderlinge strijd wie
het bosspel zou winnen was groot.
Wij willen iedereen die zich heeft
ingezet voor het kamp erg bedan-
ken en natuurlijk ook de ouders
voor hun vertrouwen. We hopen
dat jullie volgend jaar weer alle-
maal net zo fanatiek zijn als afge-
lopen jaar.
En nog even dit, ben jij tussen 9
en 20 jaar oud, nog nooit mee op
kamp geweest maar het lijkt jou
hartstikke leuk, kijk dan even op
onze website: www.staagje.nl en
je ziet hoe je bij de club komt!
Met vriendelijke groet, de kamp-
leiders Tom Elders en John Heijs-
terman
Nb redactie, zie de foto’s groot en in
kleur op www.dorpskrant-agatha.com

De zomervakantie is (bijna) voorbij,
de scholen en verenigingen zijn
weer begonnen en de Dorpsraad
begint ook weer haar activiteiten te
ontplooien.
Een van de eerste activiteiten die we
gaan organiseren, is de bewoners-
ochtend, die we op zondag 18 sep-
tember willen houden.
De Dorpsraad nodigt alle inwoners
van Sint Agatha uit om naar de kan-
tine van de Agaat te komen voor de
bewonersochtend. Aanvang van de
bewonersochtend is 11.00 uur en het
einde is om ongeveer 13.00 uur.
Alles wat in het afgelopen jaar is
gepasseerd en alles wat in het ko-
mende jaar zal gaan gebeuren wordt
besproken. En dit alles onder het
genot van een kopje koffie en iets
lekkers.
Een programmapunt op deze och-
tend is het officieel openen van de
bibliotheek. We hebben nu al onge-
veer 400 boeken en we krijgen er
nog steeds nieuwe bij.
Kom en aanschouw wat we allemaal
aan moois op de planken hebben
staan.
In de week voor de bewonersoch-
tend vindt u in uw brievenbus nog
een flyer met de uitnodiging voor de
bewonersochtend op18 september.
Uiteraard hopen wij op een grote
opkomst.
De Dorpsraad

Van de Dorpsraad

Houd ú er ook rekening mee?
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A.s. weekend 2 en 3 september gaat
er weer gestreden worden om eer en
glorie tijdens twee dagen sportief
plezier op het Staagjeplein. Vrijdag-
avond verwachten we alle kinderen
uit ons dorp om 18.30 uur om mee
te doen aan leuke spelen in het zand
met aansluitend Mini Disco, zater-
dag start het toernooi om 10 uur en
start het programma voor de jeugd
vanaf 13 uur waar o.a. gereden kan
worden met radiografisch bestuur-
bare auto’s op een leuk parcours.
Om 20 uur zal de finale gespeeld
worden waarna er een gezellig feest
zal zijn met DJ Valentino. Kom dus
gerust tijdens deze twee dagen rich-
ting MFA De Agaat en schuif aan
op ons gezellige terras voor een
heerlijk koel drankje.

Die favorietenrol werd qua spel
waargemaakt tegen Club Brugge,
maar doelman Jarno de Smet pakte
op knappe wijze twee inzetten en
voorkwam daarmee een tweede
Braziliaanse overwinning op rij.
Ook vanaf de stip stopte De Smet
één ‘pingel’. Daarnaast schoot
Julio Magalhaes Rangel een penal-
ty over, waardoor Lois Openda de
beslissende penalty binnen mocht
schieten: 4-3. Na 2×20 en 2×5 mi-
nuten was het 0-0 geworden.
Openda werd tevens uitgeroepen
tot beste voetballer van het toer-
nooi. De prijs voor beste doelman
ging naar Jordan Esteves da Costa
Daniel van Red Bull Brasil.

Beachevent

Hallo, ik ben Yvonne en ik ben op
zoek naar glazen potten voor mijn
“seund toffelke” en kelder.
Het liefst de potten van Hak, maar
wanneer u veel potten
van een ander merk ge-
bruikt is dat ook prima.
Zowel grote als kleine
mét etiket en deksel zijn
welkom, liefst droog
want de deksels roesten nogal snel.
Ook champignonbakjes, groot en
klein, kan ik prima gebruiken!
U kunt ze het hele jaar door neerzet-
ten bij mijn “seunt toffelke” bij de
stierenstal aan de van den Bosch-
weg, vlak bij het Klooster.
Alvast bedankt, liefs Yvonne

Club Brugge is de verrassende win-
naar van de Copa del Agatha 2016
geworden. De Belgische talenten
waren in de eindstrijd vanaf de pe-
naltystip te sterk voor Red Bull Bra-
sil (4-3 winnaar na strafschoppen).
Na de reguliere speeltijd en verlen-
ging was de stand nog gelijk: 0-0.
Club had de finale bereikt door in-
druk te maken tijdens de tweede
toernooidag.

Met tien man werd knap een punt
gepakt tegen Vitesse en Cerezo
Osaka werd verslagen (0-1) in de
slotwedstrijd in de poulefase. Op
basis van onderling resultaat werden
de Japanners daardoor uit de finale
gehouden. Rangers had aan een ge-
lijkspel genoeg in het slotduel met
Vitesse, maar de Arnhemmers won-
nen dankzij een excellerende Tho-
mas Buitink (2-0), die uiteindelijk
met drie goals topscorer van het
toernooi werd. Red Bull Brasil had
met 13 punten uit vijf duels de fina-
le bereikt en was torenhoog favoriet.

Wie oh wie (vanaf 18 jaar) is
bereid om bardiensten te ver-
r i c h t en  i n  d e  Aga a t ?
Met name zoeken we vrijwilli-
gers voor de donderdagavond
van ca 19.30 uur tot ca. 23.00
uur.
Je mag de dienst alleen draaien
of met een vriend, vriendin,
man of vrouw. Zeker voor alle
nieuwe inwoners in Sint Agatha
is dit een uitgelezen kans om
verder te integreren in ons dorp.
Je maakt kennis met andere
gebruikers en inwoners. .
Behalve de donderdag, met
voornamelijk voetballers als
gast, hebben we op alle doorde-
weekse dagen een scala van
bezoekers die vergaderen, spor-
ten of bijeenkomsten hebben.

Voelt dit goed, neem dan con-
tact op met de beheerders Piet
en Gerda van den Broek 06-
10091349 of info@de-agaat.nl
We kunnen dan samen kijken
welke avond(en) dan het beste
voor je uitkomen.

Beste dorpsgenoten en
verenigingsleden

Boerin zoekt potten

Op 13.8 werd een verdacht voertuig
gemeld op de Veerstraat. De be-
stuurder werd gecontroleerd maar er
werden geen onrechtmatigheden
geconstateerd. .
Op 17.8 werd in een schuur aan de
Kuilen een man aangehouden onder
wie goederen werden aangetroffen
die gebruikt worden bij het opzetten
van een hennepkwekerij. .
Tevens werd in die schuur een nep-
wapen aangetroffen dat voor afdrei-
ging geschikt is. De huurder van de
schuur is gehoord en er wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt. .
Op 20.8 werd gemeld dat in een
open veld achter crossterrein
‘Lombok’ geschoten zou worden.
Het bleek te gaan om het jagen op
houtduiven. .
Op 21.8 werd een verdachte situatie
gemeld aan de Odiliadijk. .
Vreemde lieden zouden doende zijn
met het wegnemen van maiskolven.
Er werd echter geen kenteken door-
gegeven. Het voertuig is niet meer
aangetroffen.

Heeft u, al dan niet naar aanleiding
van bovenstaande meldingen infor-
matie voor de politie, neemt u dan
s.v.p. contact met mij op: Hans
Ooms Wijkagent,   Telefoon: 0900-
8844, Email: hans.ooms@politie.nl
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