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Oproep vrijwilligers
Copa del Agatha
Hallo allemaal,
De Copa del Agatha staat voor de
deur. Op 7 en 8 augustus a.s. is het
weer genieten van dit internationale
voetbaltoernooi op het VCA terrein.
Vorig jaar was het toernooi een
enorm succes. Niet alleen door de
geweldige teams en het mooie weer
maar zeker ook dankzij alle vrijwilligers was het super geslaagd.
Vandaar dus dat we een oproep
doen, we hebben nog vrijwilligers
nodig die ons willen bijstaan tijdens
het toernooi. Ook in de week voorafgaand hebben we mensen nodig
die hand- en spandiensten kunnen
verrichten.
Meld je aan!!! (Ook degene die zich
vorig jaar al ingeschreven hadden
en nu weer mee willen helpen); we
willen graag ieder jaar de mensen
opnieuw inschrijven ivm. adreswijzigingen. Nabellen of mailen wordt
dan heel lastig. Graag bij aanmelding het volgende vermelden:
Naam, telefoonnummer, (eventueel)
e-mailadres en wanneer je kunt
(week voorafgaand, zaterdag, zondag). Je kunt je ook voor een dagdeel inschrijven.
Iedere hulp is van harte welkom....!
De aanmelding graag vóór 5 juli
sturen naar: tuliaaben@gmail.com
of bel 06.30177757.
Kijk ook op www.copadelagatha.nl
voor het wedstrijdschema en andere
info, zoals de prijsvraag: VERZIN
EEN NAAM VOOR ONZE UIL, de
mascotte van de Copa.
Bij voorbaat hartelijk dank voor
jullie behulpzaamheid en enthousiasme!!!!!!
Vriendelijke groeten, Tulia Aben
(Team Copa del Agatha)

juni 2010
Egbert Moors is de nieuwe koning
van Gilde Heilige Agatha.

Ga maar rustig slapen,
Koning Egbert waakt!
Sint Agatha, 31 mei 2010;
Traditioneel is de maandag na
Pinksteren het koningschieten van
de Gilde.
Het was een mooie avond toen de
vogel in de boom werd gehesen.
Het was weer een spannende strijd
wie de laatste resten van de vogel
naar beneden zou halen.
Met het 184ste schot, lukte het Egbert. Hij schrok zich een hoedje
dat hij onverwacht koning was.
Egbert is één van de laatste nieuwe leden en is nu al de koning van
2010.

De trotse Koning, naast het bord op
de schutsboom waarop vanaf nu ook
zijn naam zal prijken: Egbert Wijnen.

Voor “de Club”
Elke eerste woensdag van de
maand staat voor ’t Staagje (naast
de school) een container waarin u
tussen 18.30 en 19.30 uur uw oud
papier kunt deponeren.
De opbrengst komt volledig ten
goede aan Jongerenvereniging ‘t
Staagje. Goed besteed dus!
Redactie van de Dorpskrant:
Theo Visser en Willem Cranen
Adres: Kuilen 4 en 6
Telefoon: 314583 en 314671
theodorus.visser@planet.nl
Bezorging Roy van den Broek

U ging stemmen en
dit was het resultaat
Op woensdag 9 juni heeft 80,2%
van de stemgerechtigden in ons
dorp hun stem uitgebracht, die richting moet gaan geven aan het vormen van ’s lands nieuwe regering .

De drie stembureauleden, bestaande
uit een raadslid, een commissielid
en een ambtenaar, controleerden,
noteerden en zagen er op toe dat een
en ander ordentelijk verliep.
Dat er over hun schouders ook nog
‘n paar nonnen meekeken, kan de
betrouwbaarheid van de uitslag alleen maar bevestigen.
De Dorpskrant laat u hieronder zien
hoe er in Sint Agatha gestemd is.
Partij
jan 03 nov 06 juni 10
CDA
160 145
83
PvdA
77
46
39
SP
21
44
63
VVD
61
51
72
PVV
x
20
21
Gr. Links
16
16
10
Chr. Unie
0
3
1
D66
5
3
15
P.v.d. D
1
2
6
MenS
x
x
1
Piratenpartij x
x
1
Totaal
356 331
312
De totalen van 03 en 06 kloppen
niet in de bovenstaande rijtjes, dit
omdat hierin de partijen LPF en Seniorenpartij weggelaten zijn. De op
hen uitgebrachte stemmen zijn echter wel meegeteld.

Pagina 2
Prijs voor Dorpsraad

Het initiatief van de Dorpsraad Sint
Agatha voor de realisatie van een
multifunctioneel gebouw in Sint
Agatha waar alle vereningingen gebruik van kunnen maken, is beloond
met een prijs.
Namens de reconstructiecommissie
Peel en Maas reikte gedeputeerde
Onno Hoes zondagmiddag 30 mei,
tijdens de dag van Ons Brabants
Platteland, een gegraveerde schop
uit. De trofee werd uitgereikt als
aanmoediging om op de ingeslagen
weg verder te gaan. Namens de
Dorpsraad nam Marco Rose de trofee in ontvangst.
De Dorpsraad is zeer vereerd met
deze prijs, welke straks in het nieuwe multifunctionele gebouw een
bijzondere plaats zal krijgen.

DE DORPSKRANT
Het verdiende plaatje van de kampioenen
Onbrak in de vorige
Dorpskrant nog een
foto van de vrouwen
van Quick-Up 1, bij
dezen stellen de
kampioenen Natascha, Lisette, Henriëtte, Ellan, Anja, Jolanda, Marion, Veronique, Judith, Inge
en Anita, zich alsnog
graag aan u voor!

Nieuws van de
Kerkelijke Fanfare H.Agatha
Als we in deze tijd vlaggen zien
hangen, al of niet met een boekentas, is het duidelijk: “Er is iemand
geslaagd”. Ook de fanfare heeft de
vlag uitgehangen omdat er weer
drie leerlingen geslaagd zijn.

Op 4 juli is er traditiegetrouw het
Midzomermiddenopdedagconcert
bij Café de S-Bocht van ca 12.30
tot 14.00 uur. We hopen dat u daar
komt luisteren!

Wietplantage opgerold
Na een tip, heeft de politie op dinsdag 22 juni in de kelder van een
woning aan de Kuilen in Sint Agatha een wietkwekerij met 768 planten ontmanteld. Een 41 jarige Helmonder is voor verhoor opgepakt.

dat we het e e a kunnen plannen.
Op 4 juli zal de fanfare eerst spelen op de receptie van Kees Michielse. We vieren dan het feit dat
Kees 40 jaar geleden tot priester is
gewijd. De fanfare doet dit met
genoegen temeer omdat Kees gedurende een lange reeks van jaren
aan de fanfare is verbonden als
geestelijk adviseur.

Yvonne en Marcha Vlasveld voor
het A-Diploma en Mariel Bovee
voor het C-Diploma. Van harte
geluk gewenst! Hiermee komt het
ledental op 27 spelende leden. Er
zijn nog drie leerlingen die in de
loop van dit jaar het A-Diploma
gaan halen en dan wordt een mijlpaal bereikt van 30 leden.

Inmiddels hebben leden van de
fanfare, bij onze jaarlijkse huisaan-huis actie, u gevraagd ons te
steunen door een donateurkaart af
te nemen. Wij danken iedereen
hartelijk die ons daarbij financieel
heeft gesteund.

Voor het nieuwe verenigingsjaar
hebben we 7 belangstellenden.
Vier daarvan om opgeleid te worden in de ritmegroep als drummer/
tamboer of soortgelijk en drie als
muzikant op een blaasinstrument.
Afb. van een kelderplantage

Uitgaande van een straathandelswaarde van €222,00 per plant, zou
het hier over een omzet van zo’n €
170.000,00. straatwaarde (die in
rook opgaat) kunnen gaan.

De fanfare zal in de periode tot
eind augustus haar uiterste best
doen om daarvoor een muziekopleiding te organiseren. Wanneer u,
jong of oud, belangstelling heeft
om muzieklessen te volgen, laat
het ons dan weten voor 15 juli zo-

Voor meer informatie neemt u
contact op met Rianne van Hemmen, onze secretaris tel: 577227.
Wij wensen u een prettige vakantie en een goede thuiskomst.

