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Op 18 juni heeft de ‘schouw’ van de
gemeente (wethouder Blokland en
leden van 3 fracties) plaats gehad.
Met name is gekeken naar de pro-
jecten en ontwikkelingen die zijn
opgenomen in het geactualiseerde
dorpsontwikkelingsplan en naar
enkele knelpunten. De gemeente
heeft (nogmaals) toegezegd er bij
Hofmans op aan te dringen, zolang
er niet wordt gebouwd, te zorgen
dat het Kepserterrein er netjes bij
ligt. De glasbak op een plek waar
kinderen komen, zoals bij het sport-
park, is verre van ideaal. Echter van
de eerder aangedragen mogelijke
locaties is er geen acceptabel geble-
ken voor de omwonenden of het
recyclingbedrijf. Misschien is hele-
maal geen glasbak in ons dorp dan
nog de beste optie? Inmiddels zijn
enkele kapotte roosters in goten
langs Liesmortel en Gildeweg ver-
vangen.

Op 29 juni heeft de gemeenteraad
unaniem ingestemd met een multi-
functionele accommodatie, zonder
Lindekring, op het sportpark
(variant 1a), mits de benodigde sub-
sidie wordt binnengehaald. De ge-
meente heeft intussen haar bijdrage
in de eigen begroting opgenomen en
de provinciale subsidie aange-
vraagd. Direct na de zomervakantie
wordt een architect opdracht gege-
ven een gebouw te ontwerpen, in
samenspraak met de toekomstige
gebruikers. De dorpsraad is aan zet
om de beheerstichting op te richten
en heeft op 28 juli een bijeenkomst
belegd voor visiegroep en vereni-
gingsbesturen om besluit en vervolg
te bespreken.

De gemeente heeft omwonenden en
de dorpsraad gevraagd te reageren
op het in 2009 aan te leggen ver-

hoogd verkeersplateau op het
kruispunt Liesmortel -Veerstraat.
Op 22 juli heeft de dorpsraad hier-
over een gesprek gehad bij de ge-
meente. Uit de reacties bleek dat
omwonenden vrezen voor over-
last, maar ook blij zijn met verbe-
tering van de verkeersveiligheid
bij school. De dorpsraad heeft ge-
adviseerd de energie en middelen
te richten op het zo snel mogelijk
realiseren van het parkeerterrein in
de wei naast de school (onderdeel
vastgestelde variant 1a).

Judith Sliedregt heeft vanwege
haar drukke nieuwe baan de werk-
zaamheden als voorzitter van de
dorpsraad met pijn in het hart
moeten opschorten. Ze blijft voor-
lopig op de achtergrond betrok-
ken. Truus van de Goor heeft Tiny
Jilisen als penningmeester opge-
volgd.

Op 1 augustus a.s. is het 25 jaar ge-
leden dat Juffrouw Wilma bij ons
op de Lindekring haar onderwijs-
loopbaan begon. Nog mooier wordt
dit jubileum als
je bedenkt dat zij
zelf hier de toen
nog lagere school
heeft doorlopen
en dat dit ook
nog eens haar
s t a g e s c h o o l
mocht zijn.
Dus alle reden om haar in het zon-
netje te zetten.
Wij gaan dit meteen in de eerste
schoolweek doen en wel op vrijdag
4 september a.s.
Er is dan vanaf 14.30 tot 16.00
uur gelegenheid om Wilma te feli-
citeren met haar jubileum.

Iedereen is van harte welkom op
deze receptie.

Wilma Bosma 25 jaar
juf in St.Agatha

houden worden zonder dat dit over-
last geeft. De woning aldaar wordt
inmiddels al bewoond door een me-
dewerker van het bedrijf.

Op de  huidige locatie zal de boer-
derij opgesplitst worden in twee
woningen terwijl aan de  overzijde
van de Drogestraat  twee  ruime
bouwkavels gesitueerd zijn. Verder
zal er daar beslist geen huizenbouw
meer plaats vinden.
Als compensatie voor het milieu
legt Henk, die onlangs een natuur-
beheerscursus gevolgd heeft, een
strook bebossing aan  van 500 bij
20 mtr van de Heerstraat tot de bos-
sen  achter zijn huidige bedrijf en
nog eens zo’n strook van 400 mtr
elders in het dassen leefgebied.

De komende tijd zullen de vergun-
ningprocedures worden opgestart.

Van de Dorpsraad

Aan de Drogestraat in Sint Agatha
heeft Henk Goossens al vele jaren
zijn varkensbedrijf. Met het dich-
terbij komen van de bebouwing
(bv de Messemaker) werden de
mogelijkheden tot verdere ontwik-
keling van zijn bedrijf steeds lasti-
ger.  Al geruime tijd werd er op
verschillende niveaus met Ge-
meente en natuurorganisaties
overlegd om over dit punt tot een
oplossing te komen.

En nu is het dan zover, de eerste
overeenkomsten voor een bedrijfs-
verplaatsing zijn getekend. Henk
en zijn gezin gaan met hun bedrijf
naar de overzijde van het spoor,
om precies te zijn naar de straat
Walterbos, de weg van Sint Agat-
ha naar Haps. Daar kunnen door
vele milieumaatregelen, zoals een
biogasinstallatie, meer dieren ge-

Ruimte voor ruimte
in Sint Agatha



DE DORPSKRANTPagina 2

Beste inwoners,
We hebben al enkele open zaterda-
gen achter de rug en dit is een suc-
ces gebleken. Gemiddeld kwamen
er zo’n 10 kinderen in de leeftijd
van 5 t/m 14 jaar. Gedurende 1 ½
uur zijn ze bezig geweest. Inmiddels
hebben we Erik Reijmers, sportle-
raar op het Merletcollege en wonen-
de liesmortel 13 B, ook op een van
de zaterdagen gesproken. Hij is be-
reid enkele tennislessen te verzor-
gen. Naast de jeugd, kan dit eventu-
eel ook voor de ouderen.

De jeugd start in principe vanaf
woensdag 16 september a.s. van
16.00-17.00 uur. Na afloop van de
lessen zal er een sluitingstoernooi
plaatsvinden, hierover later meer.
Een ieder die interesse heeft kan
zich aanmelden bij de coördinator
jeugdzaken Peter Angenendt. Het is
ook verheugend te constateren dat
een aantal ex-leden het tennisracket
weer ter hand hebben genomen.
Ook wat oudere jeugdspelers uit de
Padbroek zijn op de banen aange-
troffen en ook zij zullen worden
benaderd voor lidmaatschap. Al met
al begint de tennisbeleving weer een
beetje op te bloeien. Vrijwilligers
voor hand en spandiensten tijdens
de aanwezigheid van de jeugd bij
lessen en sluitingstoernooi kunnen
zich melden bij Peter Angenendt.
Hij heeft ook reeds een groot deel
van het schuur- en schilderwerk op
zich genomen en het gebouw knapt
zienderogen op. We hebben al wat
“oudere jeugd” voor het tennissen
op de woensdagavond en hiermee
zal worden gestart na de vakantie.
Je kunt je nog steeds aanmelden bij
Wilfred Bosma (320476).
Rest ons jullie allen een prettige
vakantie toe te wensen.

Namens het Bestuur van TC ‘t Poortje.

m a a k t e  m u s i c a l s  " O p
kamp" (schoolkamp), "Casino Las
Ve ga s"  ( ca s i no )  en  “ Bi g
Boat” (cruiseschip). Dit jaar speelde
alles zich af in een filmstudio, ge-
naamd "Hollywood". Het was weer
een spetterende en humoristische
voorstelling! Tijdens de musical
kreeg groep 8 natuurlijk ook even
een apart plekje en na de musical
namen we uitgebreid afscheid. Tij-
dens de laatste schoolweek is de
voorstelling op dinsdagmiddag ook
altijd toegankelijk voor belangstel-
lenden. U bent hierbij voor volgend
jaar alvast uitgenodigd!
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Willem Cranen en Theo Visser
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theodorus.visser@planet.nl

Bezorging Roy van den Broek

Het wordt al een heuse traditie op
de Lindekring dat de kinderen van
de bovenbouw sámen een musical
opvoeren ter gelegenheid van het
afscheid van groep 8. En het is
niet zomaar een musical... de mu-
sical wordt door de kinderen zelf
gemaakt!
Eerst bepalen ze het thema (het
"decor") waarin alles zich gaat
afspelen. Vervolgens verzinnen de
kinderen allerlei scènes. Het the-
ma is het verbindende element
tussen deze losse verhalen. Uit het
aanbod van scènes wordt daarna
een aantal gekozen, waarna de
kinderen de liedjes gaan schrijven.
De liedteksten verzinnen de kinde-
ren zelf (op bestaande melodieën).

Van tevoren hebben de kinderen
les gehad in het (her)schrijven van
liedteksten. De scènes en liedjes
worden op volgorde gezet en er
worden enkele dansen toege-
voegd... en dan is het tijd om te
oefenen! Hierbij hebben ze geluk-
kig veel hulp van ouders. De kin-
deren oefenen in groepjes hun scè-
ne of dans en in de laatste week
wordt alles samengevoegd tot één
geheel.

De afgelopen jaren hebben we al
kunnen genieten van de zelfge-

Nieuws T.C. ‘t Poortje

Weer ‘n gezellige drukte op de baan

Spetterende musical op de Lindekring

De 23 bedenkers, schrijvers en artiesten van de musical “Hollywood”

Schutterij Oranje Agatha is Ne-
derlands kampioen geworden bij
het opgelegd schieten op de wip in
Groeningen.
Dit concours werd op 28-6 in Groe-
ningen gehouden. Het winnend
team bestond uit Henk van Amstel,
Math Gijsberts, Harrie van Elst en
Vincent Jans.
Deze schutters lieten hiermede ove-
rige deelnemers, ruim 50 viertallen,
achter zich. Als persoonlijk won

Gerrit Vos nog de 2e opgelegd.
Een en ander houdt in dat de Schut-
terij Oranje Agatha volgend jaar dit
prestigieuze concours, waaraan
door ruim 200 personen wordt deel-
genomen, mag organiseren.
Als gevolg van dit kampioenschap
zal Oranje Agatha een receptie or-
ganiseren op vrijdag 18 september
in café Lombok. Komt u ook even?

Schutterij
Oranje Agatha
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