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Om alvast te noteren!

Beste allemaal,
De voorbereidingen voor de Copa
del Agatha zijn in volle gang. Op
zaterdag 4 en zondag 5 augustus
2018 is het weer genieten van dit
internationale A-junioren voetbal-
toernooi op het VCA-terrein in Sint
Agatha.
Zoals ieder jaar hebben wij alle vrij-
willigers erg hard nodig om het
voetbaltoernooi tot een succes te
maken.
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
hard mensen nodig die hand- en
spandiensten willen verrichten.

Kom en versterk ons Copateam!!!
De onderdelen waarvoor we mensen
nodig hebben zijn: horeca, parkeren,
ballenkids, technische dienst en de
hand-en spandiensten. Heeft u een
voorkeur om bij een bepaald onder-
deel te worden ingedeeld kunt u dit
uiteraard aangeven.
Waar en hoe kunt u zich inschrij-
ven? U kunt een e-mail sturen naar
vrijwilligerscopa@hotmail.com.
Neem anders een kijkje op
www.copadelagatha.nl.
Voor verdere informatie of vragen
kunt u altijd bij ons terecht. Bij
voorbaat dank voor uw behulpzaam-
heid en enthousiasme! Met sportie-
ve groeten, Ans Cuppen, Leonie
Goossens en Sanne Arts namens het
team van de Copa del Agatha

Nadat in december 2017 nog een
poging is geslaagd om de buurtbus
te behouden voor Sint Agatha, is
nu per 24 juni besloten dat de
buurtbus
niet meer
door Sint
A g a t h a
rijdt. .
Hier zijn
twee oor-
z a k e n
v o o r .
O m d a t
de route van buurtbus 238 is uitge-
breid met haltes in Boxmeer tot
aan het N.S.station is de tijd die de
bus erover doet om van Grave
naar Boxmeer te rijden krapper
geworden. De route moet in een
uur gereden kunnen worden.
Door uitbreiding van de haltes in
Boxmeer zijn er op veel instap-
plaatsen meer passagiers ingestapt
en dat maakt de tijd die over blijft
om te rijden ook weer krapper,
Immers instappen kost tijd.

Helaas is het aantal passagiers dat
in Sint Agatha instapt niet groter
geworden. De cijfers laten zien dat
er te weinig passagiers in Sint
Agatha in- en uitstappen. Daarom
heeft Arriva besloten niet meer
door het dorp te rijden maar vanaf
Cuijk via de Heerstraat naar Oef-
felt te rijden.
Wel komt er een opstapplaats aan
de Heerstraat ter hoogte van de
Groeneweg. Hier komt geen bus-
hokje maar er komen wel aan
weerszijden van de weg borden
met bushalte erop. Men kan hier
dus instappen en uitstappen.
Jammer dat deze voorziening ver-
dwijnt maar de behoefte eraan was
blijkbaar te gering.  De Dorpsraad.

Buurtbus verdwijnt
uit kern Sint Agatha

Op zaterdag 16 juni werd in het ge-
meenschapshuis 'de Agaat' gestre-
den om de Maestro Trofee 2018.
Drie dames uit het dorp waren de
uitdaging aangegaan om als dirigent
voor de Fanfare te gaan staan: Leo-
nie Goossens, Els van de Wollen-
berg en Ellan Kooymans.
Voorafgaand aan de finale hadden
de kandidaten een paar keer kunnen
oefenen onder de deskundige bege-
leiding van de echte dirigent van de
Fanfare Heilige Agatha Koen van
de Mark. Het was spannend voor
deze drie kandidaten.

Er was een jury met als voorzitter
Joost Hendriks, de ex-dirigent van
Gaudete, maar ook de kersverse
wethouder van Cuijk. Hij werd bij-
gestaan door Hans Cranen en Gerty
van Lith. De winnaar werd Els van
de Wollenberg met het nummer
Conquest of Paradise. Bij het nage-
sprek gingen er al namen rond  voor
het volgend jaar. Zelfs namen van
mannen die nu de drempel wél over
willen stappen.

Zaterdag 25 augustus is er weer het
bekende Beachvolleybaltoernooi op
’t Staagje Plein nabij De Agaat.
Dit jaar gespeeld op maar liefst 3
velden met deelname van 24 teams.
Ook dit jaar weer aansluitend een
gezellig feestje met feest DJ!!Het
verdere programma volgt later,
maar zorg dat je erbij bent!             .

Maestro Fanfare
Heilige Agatha
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Ze komen eraan!!! Wat eerst schier
onmogelijk leek, gaat nu toch ge-
beuren. Er komen enkele invaliden-
parkeerplaatsen aan de linkerkant
van de ingang van de Agaat. U hebt
waarschijnlijk al gezien dat er bo-
men gekapt zijn, zowel aan de lin-
ker- als aan de rechterzijde van de
hoofdingang en tegenover de
Agaat.. Voorlopig wordt alleen de
linkerzijde van de hoofdingang
aangepakt.

Nadat dorpsraad en
bestuur van MFA de
Agaat enkele offertes
opgevraagd en gron-
dig bestudeerd heb-
ben, is gekozen voor
Engelen Groen uit

Uden. Deze firma is bekend zowel
bij de gemeente als bij de MFA.
Engelen Groen gaat er nu voor zor-
gen dat er een stuk heg wordt ge-
rooid, dat er enkele parkeerplaatsen
aangelegd gaan worden met deugde-
lijke afwatering en dat de containers
(glas- kleding- en luiercontainer) op
een verharde ondergrond komen te
staan. Met ingang van het nieuwe
seizoen (augustus/september) hopen
we dat de invalidenparkeerplaatsen
klaar zijn om gebruikt te worden.
Dorpsraad Sint Agatha en Bestuur
MFA de Agaat

Jij komt toch ook!?

Het was weer zover, begin juni
zijn we zijn met acht leden afge-
reisd naar onze oud dorpsgenoten
en clubgenoot Gert-Jan en Caroli-
ne in de Creuse in Frankrijk. We
menen dat we toch eens in de paar
jaar even polshoogte moeten gaan
nemen of het een dikke 900 km
verderop nog allemaal op rolletjes
loopt. Deze keer waren we met 5

m o t o r e n
en vertrok
ken we op
‘unnu wer
k e n d a g ’
d o n d e r -
dag. (De
v o r i g e
keer op

rustdag zondag) Nou dat hebben
we geweten. Waar we de vorige
keer in exact 12 uur rijden bij Gert
-Jan en Caroline arriveerden wa-
ren we nu na 11 uur rijden net
voorbij Parijs. Goeie genade wat
een ellende om die stad in de spits
door te komen en dan bij het verla-
ten van de stad ook nog steeds met
5 motoren op twee wielen te staan.
Het is net Russisch roulette maar
dan anders….!  Maar die Franse
hobbel was genomen en daarna
zijn we op vrijdag de laatste 400
km verder getuft met een heerlijk

zonneke an dun hemel. Bij aan-
komst werden we hartelijk ontvan-
gen en voorzien van een heerlijk
koel Kronenburger biertje en later
op de avond verrast door een culi-
nair hoogstandje van Caroline. In-
middels heeft er ook gezinsuitbrei-
ding plaats gevonden en vond ook
hond Daisy alle aandacht geweldig.
Gert-Jan had voor de zaterdag een
mooie route voor ons uitgezet naar
een ruïne verderop in de streek en
kon Gert-Jan ook weer eens een
dagje rondbokken op hun BMW. Op
zondagochtend was het alweer zo-
ver dat we richting huis vertrokken
maar niet eerder voordat we ons te
goed hadden gedaan aan een over-
heerlijk ontbijt compleet met vers
gebakken Franse croissants. We zijn
via Duitsland (zonder Duitse schnit-

zel gèn weekendje weg zou Tonnie
C zeggen) terug gereden en hebben
Parijs deze keer maar even letterlijk
links laten liggen.
De conclusie aan het einde van onze
reis was dat het zeker allemaal op
rolletjes loopt in Huize Vallon Vert
en dat het de moeite van een bezoek
altijd waard is.
Harde kern Motorclub De S-Bocht.

Op zondag 20 mei vierde VCA-3 het kampioenschap!

Op zondag 20 mei is VCA-3 kampioen geworden in Wanroij door Constan-
tia met 2-7 te verslaan. Het was inmiddels alweer 13 jaar geleden dat er bij
VCA een kampioenschap te vieren was. Na een mooie rondrit op de “platte
kar” werd er nog tot in de late uurtjes doorgevierd op deze zonnige dag.
Wij willen iedereen bedanken voor deze geweldige dag.

Invalidenparkeerplaatsen
bij mfa “de Agaat”

Groetjes uit
Lieu-dit Plazanet

Aanstaande zaterdag 30 juni om
12.00 uur precies beginnen de High-
landgames aan het eind van de
Veerweg aan de Maas.
Het belooft, zoals jullie gewend
zijn, weer een prachtige strijd te
worden om de felbegeerde bokaal.
En…. de weergoden zijn ons welge-
zind, een extra reden om een dagje
Highlandgames te beleven onder
een stralende zon! Wij zorgen dat er
ook een zwembad staat voor de no-
dige verkoeling! Ook voor een har-
tige hap en een verfrissend drankje
wordt gezorgd dus….Tot zaterdag!
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