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Zaterdag 9 juli 2016 is het zover,
dan worden voor de tweede maal de
Hihglandgames gehouden aan de
Maas in Sint Agatha.
Zoals vorig jaar zal er weer een tent
staan, de zwembaden worden weer
opgebouwd en de tapwagen en BBQ
staan weer klaar.

We nodigen je van harte uit om deel
te nemen aan deze gezellige dag!
Deelname is gratis. Een team zal
bestaan uit 6 personen. Er zijn prij-
zen te winnen voor het snelste,
sterkste en meest Highlandwaardige
team. Ook mag je team een mascot-
te maken in Schotse stijl, let op :
hier zijn bonuspunten mee te verdie-
nen!
De mascotte mag je meenemen op 9
juli om je team te ondersteunen.

Ben je niet in de gelegenheid om
zelf deel te nemen kom dan gerust
een kijkje nemen die dag.
Tijdens de dag zullen er broodjes te
koop zijn en wordt er ook weer ge-
zorgd voor een barbecue, zodat er
een goede bodem gelegd kan wor-
den voor de aansluitende feestavond
waar verschillende optredens van

Highlandgames 2016
Sint Agatha

juni 2016

regionale artiesten te zien zijn.
Zorg dus dat je deze dag rood om-
cirkelt in je agenda! Heb je inte-
resse om mee te doen, meld je dan
a a n  b i j : s u z a n n e v i a -
nen@hotmail.com. Ook voor vra-
gen kun je op dit adres terecht.
We zien jullie graag op 9 juli aan
de Maas.

Het heeft heel wat voeten in aarde
gehad, maar er ligt weer een veer-
stoep aan het eind van de Veer-
straat. Frans Bus is met zijn team
maanden bezig geweest om bij
allerlei instanties vergunningen,
goedkeuringen en verklaringen te
verkrijgen om de aanleg van “de
stoep” te mogen verwezenlijken.
Toen die eenmaal binnen waren,
waren het de mannen van de
dienst Genie van Defensie uit He-
del die de klus uiteindelijk in 3
dagen klaarden.
Met groot materieel kwamen zij
maandagmorgen de 13e aan en
begonnen onmiddellijk, onder het
toeziend oog van Frans, te meten,
uit te peilen en bergen grond te
verzetten. De Maas moest terplek-
ke op diepte gegraven worden om
de Zeldenrust
buiten de
vaarroute aan
te kunnen la-
ten aanleggen.
Daartoe is er
een soort kom
in de oever
uitgegraven.
Vervolgens is
de aanlegstei-
ger (de veerstoep) geplaatst en zijn
meerpalen in het water  gezet die
moeten voorkomen dat de Zelden-
rust door de stroming van de Maas
tegen de wal gedrukt wordt.

De Veerstraat is weer
echt een veerstraat:

De veerstoep is terug!

Of de kinderen nu op vakantie gaan
of thuis blijven, lezen blijft belang-
rijk. Daarom is er de VakantieBieb-
app, een zomercadeau van de biblio-
theek. Deze app is geopend van 1
juni t/m 31 augustus en toegankelijk
voor iedereen. Er
zijn gratis e-boeken
te vinden voor de
jeugd én voor vol-
wassenen. De Va-
kantieBieb is een
laagdrempelige ma-
nier om mensen te laten kennisma-
ken met e-books van de Bibliotheek
en om kinderen te stimuleren om
ook tijdens de zomer te lezen. Meer
over deze app is te vinden op
www.vakantiebieb.nl

In de vakantieBieb-app vind je maar
liefst 60 e-books voor het hele ge-
zin. De e-books in de app zijn te
lezen op smartphone of tablet, door
zowel leden als niet-leden van de
Bibliotheek. Wij wensen u ook
veel leesplezier in uw vakantie!

De VakantieBieb-app
voor groot en klein

De betonnen trap naar de aanlegstei-
ger die in eerste instantie in de plan-
ning opgenomen was, is door wat
kleine aanpassingen in het talud bui-

ten het project
gehouden om
het geheel een
natuurlijker aan-
zicht te geven.
Hard werken
maakt hongerig
en om dat pro-
bleem op te los-
sen én als blijk
van waardering

voor hun inzet heeft de Stichting
Zeldenrust alle betrokkenen, vlak
bij de steiger, getrakteerd op een
barbecue. Sint Agatha heeft zijn
veerstoep  weer terug!
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In de dorpskrant van april heeft u
kunnen lezen over het plannetje van
de dorpsraad om een bibliotheek
(voor volwassenen) in te richten in
de Agaat. Het idee is om zoveel mo-
gelijk boeken in een kast te zetten,
waaruit eenieder een boek kan pak-
ken, mee naar huis kan nemen om te
lezen en vervolgens weer terug te
zetten. Geen ingewikkeld uitleen-
systeem, geen inleveringstermijn,
gewoon halen en brengen. Daarvoor
moeten we wel boeken hebben. En
daarbij hebben wij uw hulp nodig.
Hebt u nog boeken thuis staan die
daar eigenlijk alleen maar staan te
verstoffen, breng ze dan naar de
Agaat. Alle boeken zijn welkom,
mits natuurlijk compleet, niet te oud
(oude spelling) en die er nog rede-
lijk uitzien. U kunt de boeken bren-
gen en straks ook komen halen op
tijden dat de Agaat open is en dat is
vaak. Wij hopen op veel boeken en
wij laten u weten wanneer de biblio-
theek “gebruiksklaar” is.
De Dorpsraad

Kortsluiting in het trafostation van
Enexis aan de Kloosterlaan was
de oorzaak van het ongemak.
Voor zover u het nog niet gemerkt
had, werd u er wel op attent ge-
maakt door twee brandweerwa-
gens én een politieauto die met
gillende sirenes ons dorp binnen-
reden.
De mensen van Enexis hebben
door het “leggen van lussen” er
eerst voor gezorgd dat wij na een
goed uur weer stroom hadden,
waarna zij een deel van het bin-
nenwerk van het station vernieuwd
hebben. Probleem opgelost!

Bibliotheek in de Agaat

Beste oud leden van de KVO,
Na het slagen van onze reünie, nog
even dit: Er is nog wat oud archief,
zoals notulen, boeken, financiële
verslagen, de vlag, een geborduurd
kleed een foto boek enz.
De tijd dat we dit verplicht zeven
jaar moesten bewaren is nu ruim-
schoots voorbij.
Heeft hier iemand interesse in, dan
kan men het inzien en afhalen bij
Annie Gerrits.

Wist u dat 70- tot 80% van ons
voedsel ontstaat door bestuiving
door bijen, ook in úw groentetuin?
Een bijensamenleving noemt men
een volk. Zo’n volk wordt, meestal,
gehouden en verzorgd door een im-
ker die er de honing van verzamelt.
Zijn of haar uitgangspunt is altijd
dat dit met zo weinig mogelijk over-
last voor de omgeving moet gebeu-
ren. Wanneer een volk te groot
wordt, kan het zich splitsen en ver-
trekt er een deel. Dan zien wij een
zwerm bijen, op zoek naar een
nieuw onderkomen. Maar waarheen
die zwerm vertrekt heeft de imker
natuurlijk niet in de hand, dat is de
vrije natuur. Hij of zij zal dit uitvlie-
gen altijd proberen te verhinderen
om overlast te voorkomen.
Maar, zo zou het toch zomaar kun-
nen gebeuren dat een wolk van bij-
en, bij u in de tuin belandt.

Wat u dan
b e s l i s t
NIET moet
doen, is
denken dat
u de klus
zelf kunt
klaren.
W a t  u
WEL moet
doen, is de

hulp van een imker inroepen. Hij of
zij kan met kennis van zaken en
zonder risico voor de omgeving én
de bijen, de zwerm vangen en elders
onderbrengen.
Ik ben altijd bereid u te helpen,
Albert van Koot,   tel: 315082.

Heeft u interesse?

De collecte voor de Hartstichting
tbv onderzoek naar het eerder her-
kennen van hart– en vaatziekten,
heeft het mooie bedrag van €385,74
opgebracht!
Hartelijk dank aan de gevers en col-
lectanten..

Maar, u gaf nog meer!
Aan de collecte voor het Longfonds,
voorheen Astmafonds, heeft u maar
liefst 257,59 gedoneerd!
De opbrengst wordt besteed voor
onderzoek naar longreparatie.
Onderzoekers willen longweefsel-
herstel, dat bij mensen met COPD
niet goed werkt, weer aan de praat
krijgen om zich te herstellen. Het
moet mogelijk zijn zieke longen in
de toekomst te herstellen.
Namens het Longfonds, gevers en
collectanten, bedankt!

Uw goede gaven

Een zwerm bijen

En toen ging het licht uit!

Het was maandagochtend 12 juni
zo rond half acht, toen in vrijwel
heel Sint Agatha het licht uit ging.

Al zó lang meldt elke 14 dagen
Lambert Verhagen van de Ge-
meente zich met het geluid van het
lichten van het deksel van de wa-

terpeilput bij het
Kapelleke aan
de Kuilen om
daar waterhoog-
te te meten.
Nu is er door

een medewerker van de TNO Geo-
logische Dienst een diver in de put
gehangen, die dagelijks peilt en de
gegevens digitaal opslaat. Om de 3
maanden worden deze dan
voortaan terplekke uigelezen en in
een database opgeslagen.

Het schooljaar is bijna voorbij.
De bovenbouw sluit het jaar af
met een zelfgemaakte musical. Dit
jaar nemen zij u mee in de betove-
rende onderwaterwereld Atlantis.

M a a n d a g -
avond 11 juli
om 20.00 uur
en dinsdag-
middag 12
juli om 13.30
uur geven zij
een voorstel-
ling.
Wij nodigen
u als dorpsge-

noten en oud-leerlingen graag uit
om te komen kijken naar de musi-
cal van de bovenbouw van Jena-
planschool Lindekring.

Musical Atlantis
Lindekring

Uitgepeild
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