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Als u deze dorpskrant leest, zit er
voor de meesten van ons de vakan-
tie alweer op. Wat was het lekker
weer, hè. De activiteiten waar de
dorpsraad zich gewoonlijk mee be-
zig houdt, stonden op een laag pitje.
Maar met het verstrijken van de zo-
mer neemt de dorpsraad de draad
weer op en we proberen alle activi-
teiten weer nieuw leven in te blazen.
Waar gaat het om? Op dit moment
zijn er zeven werkgroepen met de
bijbehorende werktitels : 1. Huurap-
p a r t e m e n t e n / Z e l f  b o u w e n ;
2.Servicepunt/Klussen   dienst; 3.
Ledenwerving en –waardering/
Samenwerking verenigingen; 4.
Ontmoetingsavond/Samen eten; 5.
Samenwerking ondernemers; 6.
Speeltoestellen; 7. Weginrichting en
Verkeersveiligheid.

Wat heeft de werkgroep Huurappar-
tementen/Zelf bouwen voor ogen?
We weten allemaal dat jaren gele-
den veel jeugd is weggetrokken uit
Sint Agatha omdat er in het eigen
dorp geen goede, betaalbare wonin-
gen waren. Daarvoor wordt nu de
tol betaald : er worden te weinig
kinderen geboren en de school en de
verenigingen hebben moeite om
alles in stand te houden. De werk-
groep gaat nu onderzoeken of er
mogelijkheden zijn om in Sint Agat-
ha huurwoningen neer te zetten die
aantrekkelijk zijn voor eigen (jonge)
inwoners of mensen van buiten Sint
Agatha. Het liefst ziet de werkgroep
in die huurwoningen jonge gezinnen
wonen, zodat er weer nieuwe aan-
was komt voor school en verenigin-
gen. Dit alles is natuurlijk niet een-
voudig. Daarom moet er contact en
samenwerking gezocht worden met
woningbouwverenigingen en met de
gemeente en met projectontwikke-
laars. Er is nog een lange weg te
gaan voor deze werkgroep.
Een andere mogelijkheid die de

Van de Dorpsraad werkgroep wil onderzoeken is of
er een groep mensen is die samen
wil gaan bouwen. We noemen dit
CPO, wat betekent : collectief par-
ticulier opdrachtgeverschap. Zo’n
groep houdt alles zelf in de hand :
ze zoekt een architect, een bouw-
bedrijf en door alles samen te
doen, in te kopen enz. kan er goed-
koper gebouwd worden dan door
een projectontwikkelaar. Maar ook
deze vorm van bouwen vraagt om
veel overleg en onderzoekswerk.

Mocht u na het lezen van dit stukje
denken : “voor een van beide heb
ik ook wel belangstelling”, dan
kunt u zich melden bij de dorps-
raad (Willy Thijssen, Henk Lefers,
Hans Boer, Gerda van den Broek,
Anny van Tiel) of bij de voorzitter
van deze werkgroep Ronald van
Elst, containergigant@hotmail. com

Vier ondernemers: BCP Bouw,
Thoonen Ramen deuren, Electro
Techn. Buro Nabuurs en Van Haren
Instalaties BV  hebben onlangs 120
zonnepanelen, verwachte opbrengst
26.000KWh p/j, op het dak van de
De Agaat laten plaatsen. Hiermee

vergroenen ze vrijwel het gehele
elektraverbruik van de MFA. Tot de
panelen zijn afgelost betaalt de be-
heerstichting, ipv de energiereke-
ning, jaarlijks een bijdrage aan deze
ondernemers. Na aflossing worden
de zonnepanelen overgedragen aan
de beheerstichting en leveren deze
een forse en structurele besparing
op de exploitatie van de MFA.

De Dorpsraad

Wij, de leiding van de Dansgarde,
zijn opzoek naar jou, naar nieuwe
leden voor de Mini Stars dansgar-
de in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar!!
Lijkt het jou leuk en heb je interes-
se met ons mee te doen?
Geef je dan op bij Vivianne van
Dijk 06-3000 4058 en kom trainen
(dansen) op maandagavond.
Let wel, je kunt je opgeven tot 12
september en… vol is vol!

Eind okt. / begin nov. komt de
jeugd van korfbalclub Quick-Up
weer rond om lege statiegeldfles-
sen op te halen. De opbrengst
wordt besteed aan activiteiten voor
de jeugdleden!            .
Wanneer de datum bekend is hoort
U van ons. Het verzamelen kan
alvast beginnen!

In de Dorpskrant van juli werd  ge-
vraagd wie de passagiers op de foto

van het VV. Zeldenrust herkende.
En ja hoor, het was Rikie Hendriks
die zich, blij, verbaasd en verrast,
herkende op een foto waarvan zij
zich niet meer kon herinneren dat
deze gemaakt was.
Rikie zit op de foto uit ± 1967 in het
midden en wordt geflankeerd door
haar zus Coby met haar man Henk.
Zo zie je, je vindt het in en mèt De
Dorpskrant!

Gezocht en gevonden

Lege flessenactie

De groene Agaat

Hoi meiden
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De week van de Nijmeegse vier-
daagse was het muisstil in het dorp.
Dat kwam omdat Jeugd- en Jonge-
renwerk ’t Staagje met de kids weer
een week lang de bossen in was.

Dit jaar bivakkeerden we op het
kampterrein Dassenhol in Well, bij
de meeste bekend als het kampter-
rein bij het evenemententerrein.
Het was weer een prachtige week
met veel bosspellen. Natuurlijk was
er nog veel meer, onder andere be-
zoek van Kees Michielse, dauwtrap-
pen, sport- en themadag waar de
kinderen hun fantasie helemaal kon-
den laten gaan.
Het thema was dit jaar Cowboys en
Indianen. Per groepje moesten de
kids een hut, kleding, spel, regen-
dans en liedje maken. De regendans
en de liedjes werden ’s avonds bij
het kampvuur voorgedragen en het
was schitterend om te zien wat een
creativiteit de kinderen hebben.
We hebben twee keer een flinke
regenbui gehad en de laatste dag
liep de temperatuur lekker op. Maar
over het algemeen hebben we goed
kampweer gehad.

Dit jaar waren wij met 34 kinderen,
13 leiding en de kookstaf. Een
mooie grote groep voor het spelen
van de bosspellen. Er was een aantal
kinderen die voor de eerste keer
meegingen, maar daar was na de
tweede dag al niks meer van te mer-
ken, zij hadden zich helemaal aan
het kampleven aangepast. En niet te
vergeten de nieuwe leiding, die de-
den het ook perfect net als of ze het
al jaren deden.
Dit is ook het mooie van Sint Aagte.
Dat je eerst als lid mee gaat en daar-
na doorgroeit naar leiding. En zo
blijft ons dorpje leefbaar en dat
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geldt natuurlijk ook voor alle vere-
nigingen. Het is fijn dat de jeugd
dat zelf ook ziet en lid blijft van de
verenigingen in Sint Aagte. Hope-
lijk blijft dit in de toekomst ook zo

want alleen dan kunnen zulke
mooie evenementen georga-
niseerd blijven worden voor
de jeugd.
De spullen liggen weer mooi
in de schappen te wachten tot
volgend jaar.
De leiding, kookstaf en de
kampstaf willen de kinderen
bedanken voor de leuke
week.

En tot volgend jaar!
Groetjes, de kampstaf van’t Staag-
je, Anne en Roy.

Het was druk bij de 6e editie van
de Copa del Agatha en de weergo-
den waren de organisatie, die een
prachtig deelnemersveld gecon-
tracteerd had, redelijk welgezind.
De vele aanwezige scouts  bevesti-
gen de klasse van de deelnemende
elftallen, deze kenners namelijk
komen echt niet voor niets.
En het moet gezegd, er viel voor
de honderden toeschouwers langs
de lijn heel wat te genieten.
FC Kopenhagen, RSC Anderlecht
Cerezo Osaka, Feyenoord Rotter-
dam, Red Bull Brasil en Atlético
Paranaence  deden er alles aan de
Copa te bemachtigen.

Het waren de Brazilianen van At-
lético Paranaence die in de finale
het Belgische RSC Anderlecht
wisten te verslaan en de beker in
ontvangst namen. De organisatie
kan terug kijken op een toernooi
met uitsluitend winnaars, de sport,
het publiek en het hele Copa team!

Atlético Paranaense
wint Copa del Agatha

Jeugd- en Jongerenwerk ’t Staagje op kamp

Dit jaar werd voor de vijfde keer het
Staagje Beach Event georganiseerd.
Twintig teams, van jong en oud,
namen deel aan het toernooi en stre-
den om de felbegeerde Beachtrof-
fee.
Shanti de Koning gaf een workshop
Streetdance aan de kinderen en de
twee demoteams gaven een gewel-
dige dansshow. Ilja Strik fietste met
de Padbroekse kinderen mee naar
Het Staagjeplein, om daar deel te
nemen aan de activiteiten en de
spelletjes voor de kinderen.

De organisatie van het beachtoer-
nooi bestaat uit 7 leden, Erik Broek-
mans, Mario Caspers, Debby Min-
ten, John Heijsterman, Ruud Go-
sens, Koen Swertz en Roy Heijster-
man, die elk jaar weer kunnen reke-
nen op hulp van de vele vrijwilli-
gers.

Een speciaal woordje van dank was
er voor Johan Thoonen, die jaren-
lang als voorzitter van het toernooi
fungeerde en nu is opgevolgd door
John Heijsterman.
Het toernooi is gewonnen door de
Binkies, zij versloegen in een zinde-
rend duel Het Heldenteam, wat dus
als tweede eindigde. De raad van elf
werd verrassend derde.
’t Staagje wil iedereen bedanken
voor deelname aan het toernooi.
Ook alle vrijwilligers en sponsoren
hartelijk bedankt voor jullie hulp.
Voor foto’s van het evenement kunt
u een kijkje nemen op onze website
www.staagje.nl

Jubileumeditie
’t Staagje Beach Event
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