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Cuijk met een boot muzikaal bege-
leid en  naar de maaskade in Sint
Agatha gebracht, alwaar ze opge-
wacht werden door alle deelnemers
en de toeschouwers. Wat een prach-
tig gezicht, en toen ze voet aan wal
hadden gezet konden de spelen offi-
cieel geopend worden!

Na een warme dag vol enthousias-
me, zweet en vrolijke gezichten was
het tijd voor het spannende finale-
spel, wat dit keer door de warmte
plaats vond in de zwembaden. Als
winnaar ging dit jaar het team van
de raad van elf(jes) met de beker
naar huis. Perry Kremers werd tot
Highlander gekroond, de High-
landster titel kwam op naam van
Michelle de Vet en Noortje Kamp-
huis.
Bij de jeugd waren de winnaars dit
jaar het team van het Nölers Tussen-
doortje (HNT) en was Thijs van
Boekel de Highlander en Silke Pluk
was het beste bij de meisjes.
Na nog de nodige afkoeling gezocht
te hebben in een lekker drankje na
afloop kon de organisatie rond mid-
dernacht de tap sluiten. We kijken
terug op een zeer geslaagde dag en
willen graag alle deelnemers en toe-
schouwers van harte bedanken voor
alles! We hopen jullie graag vol-
gend jaar weer terug te zien.
Op de Facebook pagina van de Ule-
wappers zijn inmiddels alle foto’s
geplaatst, voor degenen die graag
nog na willen genieten. Ook is er
door Piet Vermeulen een mooie film
gemaakt, deze is op YouTube terug
te vinden als u zoekt op
“Highlandgames st Agatha 2018”.
Tot volgend jaar op ons 1e lustrum!

Op maandag 25 juni marcheerde het
Gilde, na een eredienst in de kerk,
richting schietpaal in de Kuilen.
De zon scheen, het was zo goed als
windstil: Kortom goed weer voor
een warme strijd. En dat werd het.
Patrick trommelde steeds fanatieker
naarmate de vogel zijn veren ver-
loor. Maar het duurde toch nog 157
schoten voordat er een koning kon
worden gehuldigd.

Hans van Luyk had de scherpste
ogen en een vaste hand.
We mogen ons onder zijn bescher-
mende vleugels weer een jaar lang
veilig voelen.

Kombi-fit is een gevarieerd aanbod
van sport- en beweegactiviteiten
voor mannen en vrouwen.
Het is een pilot wat Quick Up  graag
wil opzetten in ons dorp.
Kombi-fit is voor mensen die toch
willen sporten, maar niet in een
team verband willen of kunnen
sporten.
Wat levert het op?
We blijven langer in goede conditie,
we vergroten onze levenskwaliteit
en bovendien leren we nieuwe men-

sen kennen en hebben we gezelli-
ge contacten.
De flexibiliteit van het programma
maakt dat we voor iedereen een
aanbod op maat kunnen leveren.
Het is voor de actieve mensen in
onze omgeving, die graag met an-
dere mensen willen gaan sporten.
We willen in september 2018 gaan
starten met trainen op de donder-
dagen van 19.30 tot 20.30 uur in
De Agaat.  Er word een heel geva-
rieerd programma aangeboden met
onder andere: 4 korfbal, koersbal,
badminton,  volleybal,  basketbal,
walking voetbal, en  een variatie
aan spellen en nog veel meer.
Voor meer informatie of opgave
mail naar: Anita Thijssen :
Algemenezaken.Quickup@gmail.com

Nieuwe Gildekoning

Afgelopen 30 juni was het dan
zover, de Highlandgames 2018
stonden op het punt van beginnen.
Het beloofde een warme dag te
worden dus de organisatie had
ervoor gezorgd dat de zwembaden
dit jaar weer paraat stonden, wach-
tend op deelnemers die de nodige
verkoeling zochten.

In de vroege uren was het al een
drukte op de maaskade om ervoor
te zorgen dat alles in gereedheid
gebracht kon worden om de deel-
nemende teams te verwelkomen.
En om 11 uur was het zover, de
eerste teams meldden zich, en er
kon begonnen worden met de ope-
ning! De winnaars van de High-
landgames 2017 werden vanuit

Highlandgames ‘n
waar spectakel
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Is u de weg naar het zitje aan de
Maas in een keer te lang, dan is er
nu de gelegenheid halverwege even
een pauze in te lassen.

Op het kruispunt net over de dijk
achter het klooster zijn door de Ge-
meente (èn Tonnie Coenen) de
twee, min of meer vergane, banken
verwijderd en daarvoor in de plaats
twee comfortabele nieuwe exempla-
ren geplaatst. Ook ‘n heerlijke plek
om je gedachten even te laten gaan,
“even bij te tanken”!

Op onze oproep om een bijdrage te
doneren aan een crowdfundactie
voor het herstel van de kloostertuin
hebben velen van u gehoor gegeven.
De bijdragen die werden overge-
maakt via crowdfundingvoordena-
tuur.nl en onze bankrekening be-
droegen samen ruim € 15.000. De
provincie Noord-Brabant voegt daar
€ 5.000 aan toe. Het tuinteam is hier
ontzettend blij mee. We informeren
u zeker nog hoe het bijeengebrachte
bedrag concreet zal worden ingezet,
maar nu alvast: heel hartelijk dank
voor alle gulle bijdragen! Het raakt
ons dat zo velen de oude klooster-
tuin een warm hart toedragen.

Hartelijk dank!

kamp gaan, maar dat op steeds een
andere locatie.
Wanneer je dan met zo’n groep
van ‘n 40 tal jongeren op kamp
gaat komt daar heel wat voor kij-
ken en zijn zeker de maaltijden
van essentieel belang. Maar wie
zou je daarvoor kunnen vragen?
Jan en Mini van Es dus en bij hen
klop je nooit tevergeefs aan.
En zo gebeurde het dat Jan al 52
jaar de food voorziening voor zijn
rekening nam en dit de afgelopen
25 jaar samen met zijn Mini doet.
Een ijzersterk team! ‘s Morgens
om acht uur worden bij Jan Lin-
ders de boodschappen gedaan voor
het ontbijt, de lunch en de warme
hap. Het vlees daarvoor wordt
thuis voorgebraden en ingevroren
en is dan weer voor de volgende
dag. Tegelijk met de food wordt er
door hen dagelijks ook zo’n 100
ltr.water op het kampement gele-
verd. De financiën worden strikt
bijgehouden door Mini, secuur
vrouwenwerk! Het koken en sme-
ren van brood voor ontbijt en
lunch gebeurt op het kamp door
de kookstaf, de laatste jaren onder
leiding van Debby Minten.

Jan en Mini genieten en hopen zo
nog jaren door te kunnen gaan.

Vrijdag 6 juli kwam pal tegenover
het zitje aan de Maas ‘n jacht in de
problemen omdat het aan de grond
liep, vervaarlijk begon over te hel-
len en dreigde te kapseizen.

Een snelle brandweerboot, duikers
en de ambulancedienst waren snel
ter plekke om de opvarenden van
boord te halen en op te vangen.
De oorzaak van het aan de grond
lopen van het jacht is niet bekend.

Nieuwe banken aan
Veerweg geplaatst

Jacht in de problemen

Op 23 juni won het JO9-team van VCA de 1e prijs bij het voetbaltoernooi
van Volharding in Vierlings-
beek. Een bijzondere prestatie,
omdat maar liefst 3 spelers nog
nooit een wedstrijd hadden ge-
speeld! Met veel enthousiasme
en scherpe spitsen werden de
tegenstanders opzij gezet. Het
afgelopen seizoen beschikte
VCA over liefst 20 spelers in de
jongste leeftijdsgroepen en
speelde met twee teams compe-
titie. Hartstikke leuk dat het seizoen op deze manier kon worden afgesloten.
Voor nu een fijne vakantie en 21 augustus starten ze weer met trainen.

Het JO9-team van VCA wint de 1e prijs!

Mini van Bracht al 25
jaar mee op kamp

Jan van Es  is van huis uit plaatwer-
ker en Mini bracht haar arbeidzame
leven op kantoor door, maar zij heb-
ben ook andere kwaliteiten: koken!
En deze werden al in een vroeg sta-
dium ontdekt in Sint Agatha!
Het is in ons dorpje de gewoonte dat
de leden van Stichting Jeugd en Jon-
gerenwerk ‘t Staagje, hier “De club“
genoemd, eens per jaar in Bergen op

Wat ‘n hitte(golf)

Van een hittegolf is sprake als er in
De Bilt vijf zomerse dagen op rij
zijn van (maxima 25 gr of hoger,)
waarvan er minimaal drie tropisch
zijn (30 graden of hoger).
De huidige reeks van warme dagen
begon al op 15 juli.
Sinds het aantal zonuren in Neder-
land continu wordt bijgehouden
(1906), was de maand juli nooit eer-
der zo zonnig als nu. Die conclusie
trekt Weeronline. Het weerbureau
becijfert dat het aantal zonuren deze
maand hoogstwaarschijnlijk tussen
330 en 340 zal uitkomen. Het vorige
record voor juli, uit 2006 stond op
316,3 zonuren.
De Redactie wenst u nog ‘n mooie
zomerse augustusmaand!
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