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Wellicht kent u de kloostertuin van
Sint Agatha? De tuin is aangelegd
vanaf de 18e eeuw en heeft sinds-
dien in hoofdlijnen dezelfde struc-
tuur gehouden. Zo zijn er nog steeds
de fruitbomen, de visvijvers, kip-
penhokken en bijenkorven. Verder
is er de ‘semper virens’, het altijd
groene deel van de kloostertuin, met
wandelpaden voor het dagelijks bre-
viergebed van de paters.
Van de monumentale bomen trekt
de tulpenboom, die in juni bloeit, de
meeste bewonderaars. De tuin is
overdag vrij toegankelijk voor be-
zoekers.

Voor de tuin is er een vaste vrijwil-
ligersgroep. Zij harken, schoffelen
en snoeien. Als aanvulling zoeken
we iemand die op de minitractor
met aanhanger kan rijden. Met de
tractor wordt het tuinafval afge-
voerd en worden de paden geharkt.
We zijn op zoek naar iemand met
gevoel voor en ervaring met machi-
nes. De werktijden worden in over-
leg vastgesteld.

Heeft u interesse gekregen of wilt u
meer informatie? Graag verzoeken
wij u dan contact op te nemen met
Carli van den Berg bij Stichting Sint
Aegten. Telefoonnummer 0485-
311307 of een mail sturen naar
c.bakker@erfgoedkloosterleven.nl

Gezocht: tuinvrijwilliger
voor het rijden op mini-
tractor met aanhanger

Odense BK gaat na tropisch Copa del Agatha
met hoofdprijs naar Denemarken!

Foto Gerno de Haas

In het weekend van 3/4 en 5 au-
gustus hebben we de jubileumedi-
tie  (10e keer) van de Copa del
Agatha gehad en een mooie clinic
van 80 personen. Het waren mooie
dagen met spannende wedstrijden.
Sommige wedstrijden moesten
met penalty’s beslist worden.
De verrassende winnaars waren de
Denen, Odense BK. Zij wisten de
finale met 3-0 te winnen van Fi-
gueirense. Leicester City werd 3e,
Luik 4e, NEC 5e en Paris St. Ger-
main eindigde als laatste.
Het was weer een perfect georga-
niseerde editie met zaterdags nog
een barbecue en feestavond voor
de vrijwilligers en sponsoren.

Jammer dat de belangstelling over
beide dagen wat tegen viel, waar-
schijnlijk door het warme weer?

De organisatie bedankt de vele vrij-
willigers voor hun medewerking.
Zonder hen kan er geen Copa geor-
ganiseerd worden!
Organisatie Copa del Agatha.

Op 9 september neemt het Erf-
goedcentrum in Sint Agatha deel
aan de Open Monumentendagen.

Het thema van 2018 is "In Euro-
pa". Bij deze gelegenheid geeft
Frans Wijsen van de Radboud
Universiteit om 14.30 uur een le-
zing bij de tentoonstelling, met als
titel : “Omgekeerde missie: de
missie van buitenlandse religieu-
zen in Nederland”.
De lezing begint om 14.30 uur.

Aanmelding graag op:
info@erfgoedkloosterleven.nl of
telefonisch op 0485-311007.
De toegang is gratis. Een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld.

Het Erfgoedcentrum, de klooster-
kerk en het bezoekerscentrum zijn
die dag geopend van 13.00 uur tot
17.00 uur. De tentoonstelling De
Witte Karavaan, 150 jaar Witte Pa-
ters en Witte Zusters in Afrika kan
dan  worden bezocht.

Open Monumentendag in Klooster Sint Agatha

Kopij voor De Dorpskrant naar:
theodorus.visser@planet.nl
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Het laatste  weekend van augustus
was het zover. Na maanden van
voorbereidingen stond ’t Staagje
Beach Event weer op de agenda. Dit
jaar kon er gestreden worden op
maar liefst drie velden. Door deze
uitbreiding konden er maar liefst 24
teams meedoen. Daarvoor moest er
in de twee weken voor het Beach-
weekend wel “even” 160 kuub zand
aangevoerd worden. Hiervoor is een
speciaal woord van dank voor Ro-
nald van Elst wel op zijn plaats.
Zonder zijn geweldige me-
dewerking zou het organi-
seren van een toernooi van
deze omvang niet mogelijk
zijn. En als het zand er dan
is dan begint het werk
voor de vele vrijwilligers
die in korte tijd velden vol
rijden met zand, tenten
bouwen, lijnen spannen,
ballenvangers installeren
tussen de velden, terrassen inrich-
ten, hekken plaatsen, sponsordoeken
hangen, verlichting installeren etc
etc. Vrijdagavond waren er activi-
teiten voor de jeugd en was er gele-
genheid voor alle teams om een trai-
ningspartijtje te spelen tegen andere
deelnemende teams om daarna in de
feesttent nog even de teamtactiek te
bespreken onder het genot van een

drankje. Zaterdagochtend om 10 uur
werd het eerste fluitsignaal gegeven
voor de eerste drie wedstrijden en
werd er fanatiek gestreden om zo
hoog mogelijk te eindigen in de
poulefase.
Na maanden van warm weer zou
juist in dit weekend het weer om-
slaan naar koel en enigszins nat
weer. Jammer maar het heeft niets
afgedaan aan het gezellig verlopen
van het toernooi en feestavond. Ge-
lukkig kon er in de feesttent het een

Kampweek ’t Staagje

en ander genuttigd worden en kon
men weer wat opwarmen voor de
volgende wedstrijd die gespeeld
moest worden. Met enige uitloop
door het weer werd rond 19.30 uur
de finalewedstrijd in de Europa-
league gespeeld met de gelukkige
winnaar team GISTER WAREN
WE BETER, gevolgd door de fi-
nalewedstrijd in de Championslea-
gue. De winnaar in deze poule
heeft de onwaarschijnlijke naam
CENOSILLICAFOBEN. Beide

teams van harte gefeliciteerd met
deze grandioze overwinning.
Hierna zou nog tot in de late uur-
tjes gefeest worden in de gezellige
feesttent waar DJ Valentino de
stemming er goed in hield.
En dan is het zondag en wordt in
strak 8 uur tijd en knoepie hard
werken het terrein weer spik en
span opgeleverd! Graag willen we

nog van de gelegen-
heid gebruik maken
aan te kondigen dat op
vrijdag 23 en zaterdag
24 augustus 2019 we
voor de tiende keer
het Beach Event gaan
organiseren. Hoe het
er precies uit gaat zien
is nog niet helemaal

duidelijk maar dat het een fantasti-
sche jubileumeditie gaat worden
weten we zeker.
En tot slot willen we Quick-Up
bedanken voor het beschikbaar
stellen van een deel van het korf-
balveld en natuurlijk alle sponso-
ren en vrijwilligers voor jullie
steun en aanwezigheid.
Jullie waren weer gewel-
dig……..BEDANKT!!!
Groet, Organisatie ’t Staagje
Beach Event.

Ruim uw statiegeldflessen van deze
hete zomer NIET op, maar bewaar
deze tot zaterdag 27 oktober!! Dan
komt de jeugd van Quick-Up deze
bij u thuis ophalen!

Zaterdagochtend 7 juli was het weer
verzamelen geblazen voor het jaar-
lijkse kampweekje met de leden van
’t Staagje. Dit jaar werden de tenten
opgeslagen in de bossen rond Ar-
cen.  Na een dagje bouwen stond het
kamp er om 16 uur tiptop bij en
werden de kids rond 17 uur ge-
bracht. Dit jaar gingen er 21 kinde-
ren mee en 7 begeleiders en kook-
staf. Een mooi clubje bij elkaar om
een week plezier mee te maken en
spellen als trollenspel, lampverove-
ren, boskwartetten, stratego mee te
spelen. Het hoogtepunt ligt meestal
op de donderdagavond, het kamp-
vuur met daarbij de leuke voor-
drachtjes door de kinderen maar
helaas door de droogte mocht er dit
jaar geen kampvuur gemaakt wor-
den. Het hoogtepunt lag dit jaar dus
iets eerder op de donderdag name-
lijk toen de frietwagen voor kwam
rijden om het 25 jarig jubileum van
Mini te vieren. De kinderen hadden
een schort voor Mini versierd en
hebben haar bedankt voor haar ja-
renlange inzet. Tot slot willen we
iedereen bedanken die op enige ma-
nier heeft bijgedragen aan een ge-
slaagde kampweek. Tot volgend
jaar!   Groetjes Tom en John

Zie de foto in het groot op de website!

’t Staagje Beach Event 2018 Belangrijke mededeling!
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