
Maar er is meer! U vindt
op www.dorpskrant -
agatha.com onder de kop
“archief”, ook alle vanaf
juni 1994 tot nu uitge-
brachte kranten!
Verder zijn er onder
“foto”, afbeeldingen van
enkele kenmerkende plaat-
sen in ons dorp gepresen-
teerd, die door deze aan te
klikken vergroot worden.

Bekijkt u het maar eens

De Redactie hoopt u vaak “op be-
zoek” te krijgen en vraagt u om het
adres www.dorpskrant-agatha.com
door te geven aan al de uwen die
niet meer in Sint Agatha wonen!
Veel leesplezier, de Redactie.
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Vaak is de Redactie van
De Dorpskrant gevraagd
of er niet een mogelijkheid
was om ook buiten ons
dorp deze krant te ontvan-
gen. Er was ook steeds
begrip voor de praktische
bezwaren die bezorging
elders met zich mee zou
brengen.
Gevleid met de vraag van
buitenaf en om toch aan de
vraag van velen te kunnen voldoen
is De Dorpskrant nu online gegaan.

U zult voortaan vanaf de dag dat er
een nieuwe krant bij u bezorgd
wordt, deze ook op het internet kun-
nen lezen op www.dorpskrant-
agatha.com.

Bij binnenkomst leest u eerst een
stukje geschiedenis van Sint Agat-
ha en haar klooster en staan er een
aantal sitelinks van niet commerci-
ële websites uit ons dorp.
Op de  pagina “Dorpskrant” staat
dan steeds de nieuwste Dorpskrant
gepresenteerd.

Redactie van de Dorpskrant:
Theo Visser en Willem Cranen

Adres: Kuilen 4 en 6
Telefoon: 314583 en 314671
theodorus.visser@planet.nl

Bezorging Roy van den Broek

De Dorpskrant nu ook online op www.dorpskrant-agatha.com

Uniek bezoek!!

Op donderdag 12 aug. was Hennie
Bovee aan het hooien toen er maar
liefst 32 ooievaars  in zijn wei  neer-
streken. Tegen de avond verkasten
zij naar het klooster om daar, vanaf
het dak van de kerk, van het uitzicht
op Sint Agatha te genieten.
Of was het ‘n verkenning van hun
toekomstig werkterrein? Wanneer
dat zo is, is nieuwbouw op korte
termijn in ons dorp onontbeerlijk!

Omdat onze vereniging dit voorjaar
het NK schieten mocht organiseren
moest het dorps-schieten verplaatst
worden naar een later tijdstip in het
jaar, dus afgelopen zondag. Er was
voor gekozen om dit dorps-schieten
niet alleen voor Sint Agatha te hou-
den, maar ook voor deelnemers uit
Cuijk en niet zonder succes.

Ondanks slechte vooruitzichten was
het de hele middag droog. Iedereen
mocht op 4 palen schieten, de per-
soon met de meeste voltreffers had

Foto’s Ingrid Kloosterman

45 punten gescoord. De eerste drie
en de beste vrouwelijke schutter
ontvingen een beker, de schutter
met minste aantal ontving de aan-
moedigingsbeker. Daarna kon men
als team zijn kansen wagen. De
beste 2 groepen ontvingen een
beker .  Winnaar  was :  de
“Vloepers” met Paul Schalks, Gert
Jan en Daan Derks en Joseph
Geurts, tweede en derde waren het
“Niet te raken team” uit Cuijk en
de Elbo’s uit Sint Agatha.  De al-
lerbeste schutter deze middag was
Paul Schalks, tweede en derde ein-
digde Noud en Fermien v Elst.
Deze laatste ontving zelfs nog een
extra beker voor de beste vrouwe-
lijke schutter. De extra aanmoedi-
gingsprijs ontving Lian van de
Vorle uit Cuijk.

Dorps-schieten
2010 Oranje Agatha

Het trotse team  “De vloepers”
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In de week van 8 tot 14 september
zal de orde van de kruisheren als
geheel een gezamenlijke jubileum-
viering houden in Sint Agatha. De
Communiteit van Sint Agatha valt
de eer te beurt, om een afvaardiging
van de Orde wereldwijd binnen haar
muren te mogen ontvangen voor
bezinning, overleg en vieringen.

Op zondag 12 september, bent ú als
inwoner van Sint Agatha uitgeno-
digd vanaf 13.00 uur voor de Open-
deur-jubileumdag met bezichtiging
van de tuin en de gebouwen, met
presentaties, tentoonstelling, zang,
muziek en stands.
Om 14.00 uur is er een welkomst-
woord door de Magister Generaal
met een feestelijke onthulling en
inzegening van het jubileumgedenk-
teken, ontworpen en vervaardigd
door onze nieuwe medebroeder Ed-
gard Claes. Deze middag eindigt om
17.00 uur met een vesperviering in
de kloosterkerk.
U bent van harte welkom!

Op zaterdagavond 11 sept. wordt de
avondmis speciaal door de Kruishe-
ren wereldwijd gevierd, samen met
alle mensen van de parochie Sint
Agatha. Dit omdat voor de viering
op zondagmorgen 12 sept. alle
kruisheren van overal met hun fami-
lie, vrienden en bekenden zijn uitge-
nodigd en de ruimte in onze kerk
beperkt is.

Versterking dorpsraad gezocht.
Judith Sliedregt is onlangs defini-

tief gestopt als voorzitter van de
dorpsraad. Ze heeft nu de knoop
doorgehakt, na al enige tijd alleen
nog op de achtergrond actief te zijn
geweest. Het werd tot haar spijt te
veel om werk, privé en dorpsraad te
blijven combineren. Tijdens een
etentje hebben Judith en de dorps-
raad afscheid van elkaar genomen.
Om in de dagelijkse drukte toch nog
ontspanning te vinden kreeg Judith

www.dorpskrant-agatha.com ; het lijntje met ons dorp voor hen die hier niet
meer wonen. Geef ze dit adres door! www.dorpskrant-agatha.com

Jubileumkamp 2010 grandioos!Kruisheren 800 jaar!

Van de Dorpsraad

Het was een bijzonder jaar. Het was namelijk de 50ste keer dat Jeugd en Jon-
gerenwerk ’t Staagje met de kinderen op kamp ging. We hebben dit jaar
onze tenten opgezet op kampterrein Everhout te Well. Er waren veel kinde-
ren van de partij, zelfs de allerkleinste gingen mee en we hadden weer een
flinke groep senioren jongens en meisjes.
Het weer was super, waardoor we veel bosspellen en waterspellen hebben
kunnen doen. De buikschuif baan en daarna een watergevecht is voor de
kinderen en de leiding altijd een hoogtepunt. ’s Avonds tijdens de themadag
hebben we gebarbecued en onder een lichthemel van discolampen het
kampvuur gehouden waarbij alle kinderen stukjes op voerde die te maken
hadden met het thema Hollywood.
Toen de kinderen vrijdag avond naar huis gingen, hebben we een jubileum-
feest gehouden voor de oud leiding, bestuur en kookstaf. De BBQ werd
aangezet en er werd gevolleybald, nadat iedereen zijn buikje rond had gege-
ten gingen we zoals vanouds een potje lampveroveren. De avond hebben
we afgesloten met muziek en veel gezelligheid.
Het was een schitterende week. Iedereen bedankt en hopelijk tot volgend
jaar.  Groetjes Kampleiding Roy en Anne.

een happen en trappen arrange-
ment aangeboden. Namens de
dorpsraad en alle dorpsgeno-
ten: Judith bedankt voor je inzet
voor ons dorp! De dorpsraad zoekt
versterking om zich toch maxi-
maal te kunnen blijven inzetten
voor de belangen van Sint Agatha
en haar bewoners. Geïnteresseer-
den kunnen contact opnemen
met een lid van de dorpsraad.
Willy Thijssen heeft (tijdelijk?)
het voorzitterschap van de dorps-
raad van Judith overgenomen.

In de vorige Dorpskrant stond in
het artikel over geslaagde AEDers
alleen de naam Mary. De volledi-
ge naam luidt: Mary Bresser.

Op donderdag 2 september om
17.00 uur is in basisschool de
“Lindekring” de introductiebijeen-
komst voor de nieuwe leerlingen.
Lessen worden gegeven op ieder

i n s t r u m e n t
dat thuishoort
in een fanfare
met uitzonde-
ring van de

saxofoon.
Ooit in stilte gedacht “dat zou ik
ook wel willen” dan bestaat nu de
mogelijkheid. De lestijden worden
in overleg vastgesteld. De fanfare
biedt alle mogelijkheden!! Iedereen,
jong en oud, is van harte welkom!
(Informatie B. Prinsen tel: 322596)

Muzieklessen!!!!

www.dorpskrant-agatha.com
www.dorpskrant-agatha.com

