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Over enkele weken start de voetbal-
competitie en dan kunnen voetbal-
liefhebbers hun hart weer ophalen.
Voor VCA staat er een prachtig sei-
zoen voor de deur; een schitterende
nieuwe accommodatie en dito
hoofdveld, 5 jeugdteams en weer 5
seniorenteams. Het eerste van VCA
gaat, zoals waarschijnlijk bekend,
een nieuwe uitdaging aan in de za-
terdagklasse Gelderland-oost. Met
deze stap hopen ze o.a. aantrekkelij-
ker te worden voor nieuwe spelers
in de toekomst.

VCA 1 komt uit in de 4e klasse en
speelt tegen clubs als Germania,
Alverna en Oranje Blauw. Voor de
beker komt "het eerste" uit in de
regio zuid en spelen ze o.a. op 18
augustus tegen Vianen Vooruit. Op
www.vca-stagatha.nl vindt u het
complete wedstrijdoverzicht. De
thuistijd van VCA wordt 15:00 uur
op de zaterdagmiddag. U bent van
harte welkom!

15 juli 2012 de sleutel!

Op dinsdag
stond sport-
dag op het
programma.
Er is bosgolf
g e s p e e l d ,
klootschie-
ten en
tussendoor
werden er
kleine spel-
letjes en op-

drachten uitgevoerd.
Op woensdag gaan we altijd geza-
menlijk dauwtrappen. Het was een
hele wandeling, maar het was
heerlijk weer en toen we terug-
kwamen op het kampterrein was er
voor iedereen een heerlijk ijsje,
om even af te koelen.
De themadag op donderdag was
weer een uitblinker, alle kinderen
waren super enthousiast en deden
fanatiek mee. Het thema dit jaar
was Europese kampioenschappen
vierkamp. Iedere groep maakte
een eigen T-shirt, yell, vlag, ver-
siering en liedje en ‘s middags
werd er tegen elkaar gestreden met
trefbal, korfbal, handbal en voet-
bal met de voeten aan elkaar ge-
bonden. ’s Avonds tijdens het
kampvuur werden de liedjes van
de groepen voorgedragen.

Het was een schitterende week
met veel zonneschijn en vermaak
en daar willen we dan ook graag
iedereen voor bedanken.

Tot volgend jaar.
Groetjes Kampstaf Anne en Roy ?

We hebben er een jaar op moeten
wachten “Kamp 2012” en nu is het
alweer voorbij. Wij zijn dit jaar met
Jeugd en Jongerenwerk ’t Staagje
op kamp geweest in Wellerlooi
(Hazeleger).
Dit is een prachtig terrein met een
mooi spelletjesbos, waar zowel de
kinderen als de leiding zich weer
prima vermaakt hebben.

’s Maandags hebben we bezoek ge-
had van Meneer Michielse en Heinz
van Bergen. Het kampterrein werd
bekeken, er werd een verhaal ver-
teld en de kinderen kregen een heer-
lijke chocoladereep.

15-07-2012 was het eindelijk zover.
Na uitvoerige gezamenlijke controle
van de voorwaarden, mocht Tonnie
Coenen namens de beheerstichting
als eerste aan Harrie Cuppen voor
VCA de  sleutels van de Agaat
overhandigen.

VCA 1 op zaterdag

Clubkamp ‘t Staagje 2012 in Wellerlooi

www.dorpskrant-agatha.com
www.vca-stagatha.nl


DE DORPSKRANTPagina 2

Op 3 juni is de beheercommissie
van het Parochiehuis voor de laat-
ste keer bijeengeweest. Gedurende
de overgangsperiode van het Paro-
chiehuis naar “de Agaat” heeft de
beheercommissie de laatste ander-
half jaar gefunctioneerd als belan-
genbehartiger voor de resterende
vaste gebruikers. Met hulp van de
gemeente is het mogelijk geweest
het nu genoemde Poortgebouw als
repetitielokaal te huren voor het
zangkoor, de fanfare en de Katho-
lieke Bond van Ouderen. Met in-
gang van 1 augustus kan “de
Agaat” door alle verenigingen in
gebruik worden genomen. Het
resterend batig saldo van de oude
beheercommissie is overgedragen
aan de nieuwe beheerstichting van
“de Agaat”. Dit bedrag, bedoeld
voor onderhoud van het gebouw
etc, is niet alleen door eerderge-
noemde gebruikers ingelegd maar
vooral ook door carnavalsvereni-
ging de Ulewappers!
Wij danken Gerrit Graat voor zijn
inzet gedurende de laatste en lange
periode als beheerder en hopen dat
hij nog lange tijd mag genieten
van de twee aangeboden stoelen in
“de Agaat”. Wij wensen de nieu-
we beheerstichting van “de Agaat”
veel succes en veel genoegen met
de exploitatie van het prachtige
nieuwe gebouw.

Het is november 1966 wanneer
Leny Hurkens, na heel wat ‘losse
kaartjes’ gelegd te hebben, besluit
een kaartclub op te richten in Sint
Agatha. Nu 46 jaar later, vorig jaar
werd het 45 jarig bestaan gevierd,
wordt er nog steeds wekelijks bij De
S-Bocht gekaart, een tafel met rik-
kers en een met jokeraars.

De redactie schoof op een dinsdag-
middag om half twee aan bij Mient-
je en Rein, Mientje en Miet.
Op de vraag hoe de vereniging nou
eigenlijk heet, antwoordde Miet
“Ons genoegen”, een naam die di-
rect met algemene stemmen werd
aangenomen!

En een genoegen was het, er werd
met elan gerikt, gezellig maar wel
scherp. Het onterecht ‘snijden’ door

de gast aan
tafel werd
meteen te-
ruggedraaid
maar geluk-
kig als een
beginners-
foutje afge-
daan en niet

financieel bestraft. Bij het verzaken
van betaling van verloren slagen
mag er gemaand worden en dan gaat
men niet uit van boze bedoelingen
maar van een mogelijk door leeftijd
ingegeven vergeetachtigheid.

Tijd om even bij te praten is er wan-
neer Loes of Egbert met ‘n heerlijk
bakje koffie langs komt, ‘n rondje
van de zaak! En dan komt ook ter
tafel dat er behoefte is aan vers
bloed binnen de club. Met een ge-
past aantal van 8 leden kom je al
snel 1 persoon te kort. Gaat u mee
kaarten naar het 50 jarig jubileum?
Probeer het eens, ‘t is ontspannend,
gezellig en goed voor je geest!

Troeven en aftroeven Beheercommissie van het
Parochiehuis opgeheven

Telefoonkaart Sint Agatha
Is uw telefoonkaart van Sint Agatha
aan het verslijten? Of bent u er te-
gen aan gelopen dat dorpsgenoten
inmiddels een ander telefoonnum-
mer hebben? Geen nood, de nieuwe
telefoonkaart is klaar. In de 2e helft
van augustus wordt deze bij u door
de dorpsraad aan huis te koop aan-
geboden voor slechts € 5,-.

Opening De Agaat
Op 1 augustus draagt de gemeente
de sleutel van De Agaat over aan de
beheerstichting en is de beheerstich-
ting De Agaat officieel de huurder.
De Copa del Agatha is het eerste
evenement dat er plaats vindt op 11
en 12 augustus. Op 31 augustus
wordt De Agaat formeel  geopend
voor en door de genodigden, allen
die hebben bijgedragen aan de voor-
bereidingen en de bouw van onze
MFA.
U bent van harte uitgenodigd voor
de open dag van De Agaat op 1 sep-
tember van 11.00 tot 17.00 uur. Het
gehele gebouw is dan te bezichtigen
en alle gebruikers presenteren zich.
Op 1 september ´s avonds organi-
seert VCA zijn jaarlijkse dorpsfeest.
Dit keer niet op de Groene Drie-
hoek, maar in en om De Agaat. De
opening is meer dan genoeg reden
om een feestje te vieren met alle
bewoners en alle leden van de ge-
bruikers van De Agaat. U bent allen
van harte welkom vanaf 21 uur in
De Agaat om het openingsweekend
feestelijk met elkaar af te sluiten.

Vanaf nu hoeft u niets meer te
missen van Fanfare Heilige Agat-
ha. Alles wat u maar wil weten
over onze muzikanten kunt u lezen
en horen op hun website:
www.fanfareheiligeagatha.nl

Met de muziek mee

Gesloopt maar niet
kapot te krijgen!

Website De Agaat
Alle wetenswaardigheden als be-
reikbaarheid, tijden, prijzen en
schema’s over De Agaat, zijn nu
ook te vinden op www.de-agaat.nl .

En opeens staat het daar, in de groe-
ne driehoek, het verzoek rekening te
houden met al die kinderen die daar
zo graag en vaak spelen.
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