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Steun MFA De Agaat door
uw stem uit te brengen!
Nog even en alle Sint Agathase
verenigingen kunnen hun nieuwe
multifunctionele accommodatie
betrekken.  De voorbereidingen
voor MFA De Agaat zijn al verge-
vorderd.  Door diverse verenigin-
gen zijn reeds allerlei acties op
touw gezet om de nieuwe inventa-
ris aan te kunnen schaffen.  Zo
ook is De Agaat, via een aanvraag
van de dorpsraad, door de Rabo-
bank genomineerd voor een bij-
drage uit het Fonds Maatschappe-
lijke Betrokkenheid. Een bijdrage
uit dit fonds draagt er aan bij deze
unieke accommodatie in ons dorp
nog fraaier te maken.

U, beste bewoners van Sint Agat-
ha, kunt de omvang van de bijdra-
ge die De Agaat krijgt beïnvloe-
den, door tijdens de ledenvergade-
ring van de Rabobank op 14 sep-
tember uw stem uit te brengen.
Hierbij is het motto: hoe meer
stemmen, des te groter de bijdrage.
Als u lid bent van de Rabobank
heeft u inmiddels een uitnodiging
ontvangen en kunt u uw stem uit-
brengen tijdens de verkiezing voor
het Fonds Maatschappelijke Be-
trokkenheid.  En kunt u er voor
zorgen dat De Agaat de (hoofd)
bijdrage van de Rabobank ont-
vangt die dit mooie gebouw ver-
dient. Vervolg op pagina 2 kolom 1.

Het is op een mooie zondagmiddag
in de vakantie, zonder ook maar ’n
zuchtje wind, wanneer de rust in de
Kuilen wreed verstoord wordt. Een
luide knal maakte de bewoners er op
attent dat er wat gebeurd was wat
om aandacht vroeg.

De thuisblijvers, er moet altijd ie-
mand zijn om op de zaak te passen,
wisten niet wat zij zagen. Een grote
± 40cm dikke tak had zich los ge-
maakt uit de ± 6o jaar oude treur-
wilg aan de vijver en op het daar
opgestelde speeltuig (wip) gestort.
Wat een geluk dat er daar op dat
moment niet gespeeld werd.

Natuurlijk werd het voorval gemeld
bij de Gemeente, die direct onze
plaatselijke boomspecialist Arie
Arts, inschakelde.

Na het ge-
vallen hout
opgeruimd
en de boom
verder ge-
ïnspecteerd
te hebben,
kon deze
het terrein
weer veilig
verklaren.

De boom in...

In het weekend van 19 en 20 augus-
tus heeft het 2de Staagje beachvol-
leybal toernooi plaatsgevonden.
De speelplaats achter het Staagje
veranderde in een prachtig strand, 4
volle containers met zand, werden
in de speelkooi gereden, daarna nog
wat zonneschijn en het feest kon
beginnen. Wat hadden we een maz-
zel, het was beide dagen stralend
zonnig weer, precies wat je op een
strand nodig hebt.

De jeugd heeft zich prima vermaakt,
speelde verschillende spelletjes en
leefde zich uit op het prachtige
luchtkussen en in de voetbalkooi.
Voor het volleybal toernooi hadden
zich maar liefst 12 teams zich opge-
geven, dat werd een mooie en span-
nende competitie. Met als winnaar
de ‘Padjakkers’ , in een spannende
finale wisten ze het van thoontje
hoger te winnen.

De feestavond, met DJMarco, was
een mooi slot van een prachtig eve-
nement. Het is mooi te zien dat jong
en oud op zowel sportief, als op
feestelijk gebied, zo goed samen-
gaan, daar mogen we als dorp best
trots op zijn.
Wij als jeugd en jongerenwerk

Beachvollybal toernooi
in volop zon

’t Staagje, zijn in elk geval ieder-
een die ons geholpen heeft om dit
evenement mogelijk te maken erg
dankbaar voor alle hulp.
Alle vrijwilligers en sponsoren
DANK JULLIE WEL!!!
Op naar een 3de editie……..
De foto’s zijn te zien op onze web-
site: www.staagje.nl

Oproep van de
Dorpsraad
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Op zaterdag 13 en zondag 14 augus-
tus werd in ons dorp alweer de 3e
editie van het Copa Del Agatha
toernooi voor A-
junioren gespeeld.
Met clubs als Fey-
enoord Rotterdam,
AIK Stockholm,
Shakthar Donetsk,
FA Fetteh Ghana,
VVV Venlo en
Valenciennes FC,
werd de ruim
1500 toeschouwers een kwalitatief
hoogstaand en boeiend toernooi
voorgeschoteld.
Dat de regen met regelmaat veelvul-
dig uit de lucht viel mocht niet de-
ren, met de zelfde regelmaat vielen
ook de doelpunten en daar gaat het
toch om.
Na 15 wedstrijden was het Shakthar
Donetsk dat Feyenoord in de finale
met 4-1 wist te verslaan en daarmee
winnaar van het toernooi werd.

Deze groep voetballers van ZVT
Thoonen kozijnen, werd afgelopen
seizoen 2010 / 2011 tot team van
het jaar benoemd in de zaalvoetbal
competitie Land van Cuijk, be-
staand uit 90 teams.
Zij ontvingen deze trofee uit han-
den van de voorzitter van ZVV
land v Cuijk op de kampioenen
avond in de Kwel.                 .

De Dorpskrant: nu precies 1 jaar op www.dorpskrant-agatha.com

Volgens de
v o o r z i t t e r
hebben zij dit
te danken
aan de orga-
nisatie rond
het team, de
sport ivi te i t
en  de mix
van jong en
oud waar-
door dit team
zo mooi mee
blijft doen. .

Na jaren in
de topklasse

partij geboden te hebben komen zij
nu al enkele jaren uit in de 1e klas-
se.
Proficiat met deze eervolle prijs.
Voor standen of een bezoek aan één
van onze wedstrijden, bezoek
www.zvvlandvancuijk.nl of via
w w w . s i n t a a g t e . n l
Ook in Café de S-Bocht hangt een
programma en standenlijst.

ZVT Thoonen kozijnen: team van het jaar!

Staand vlnr: J.Toonen, E.Elders, M v Kesteren, P.Thoonen,
B.Toonen, P.Caspers. Zittend vlnr: P.Gerrits, F.Timmers,

F.Thoonen, S.Fick, P.Thoonen, M.Caspers,(ontbrekend R.Jilisen)

De vakanties zijn bijna voorbij en
het nieuwe schooljaar staat voor de
deur. De lessen gaan weer beginnen,
zo ook de muzieklessen! De fanfare
bemiddelt om u dit mogelijk te ma-
ken. Lessen op alle fanfare-
instrumenten, behalve de saxofoon,
zijn mogelijk!! Kinderen (vanaf ca
10 jaar) en volwassenen zijn van
harte welkom. Opgeven kan tot ui-
terlijk 7 september.
Aanmelden bij: Rianne van Hem-
men, Veldzuring 1, 5432GP Cuijk,
tel 577227, e-mail: riannevanhem-
men@home.nl

Kerkelijke Fanfare
H.Agatha heeft plaats
voor nieuwe leerlingenZo’n evenement begin je niet zo-

maar op een achter zaterdagmid-
dag, daar komt heel wat voor kij-

ken. Maanden van
voorbereiding  en
organisatie (men is
nu al bezig met het
toernooi van 2012),
promotie, het wer-
ven van vrijwilli-
gers enzovoort, zijn
de basis van succes.
Zo hebben aan de

editie van dit jaar 70 vrijwilligers,
35 ballenkids en 50 sponsoren hun
bijdrage geleverd, om het 6 teams
uit 5 landen met tezamen 113 spe-
lers plus 1500 bezoekers, 250 ge-
nodigden en 50 scouts uit diverse
landen naar hun zin te maken. In
dit dorp, en dat blijkt steeds weer,
doe je zelden tevergeefs een be-
roep op iemand. Het is deze ge-
meenschappelijke inzet die altijd
succes garandeert!            .

Shakthar Donetsk wint 3e editie Copa Del Agahtha

De oud-ijzer inzameling van de fan-
fare vindt plaats op zaterdag 24 sep-
tember! Zet u het ijzer svp op tijd
aan straat? Vanaf 9.00 uur komen
we bij u langs om het op te halen.
Wij zullen u met klanken bedanken.

Oud ijzer wordt opgehaald
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Om zo nog meer voor Sint Agatha
en haar bewoners te kunnen beteke-
nen!
Dus bent u lid van de Rabobank
(verenigingen, personen en organi-
saties; bij een en/of-rekening kun-
nen beiden  lid zijn), kom dan op 14
september naar de Schouwburg te
Cuijk (vanaf 19.30 uur), beleef een
leuke avond en breng uw stem uit.
Mocht u nog geen lid zijn en toch
dit initiatief willen steunen, wordt
dan alsnog vóór 31 augustus lid via
www.rabobank.nl via “Leden” en
vervolgens “Direct aanvragen” .
Heeft u vragen over de nominatie
van De Agaat neem dan contact op
met Willy Thijssen (0485-314133),
bij vragen over het lidmaatschap
met Jelle Westra (06-16147121).
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