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Onder een dalend zomerzonnetje
marcheerden de Gildebroeders van
het Gilde Heilige Agatha naar de
Kuilen. Daar stond de vogel boven
op de schietpaal reeds te bibberen in
de wind.
Een voor een legden ze aan. Steun
en toeverlaat Martin Bardoel van
het Gilde uit Linden was de wapen-
broeder die netjes en veilig iedere
keer weer kogel voor kogel in de
geweer legde. Dan de vogel in het
vizier houden en afdrukken. Na een
goed half uur schieten begon de vo-
gel zijn eerste veertjes te laten. Dan
werden de stukken groter. Een hele
vleugel, een deel van zijn staart, de
kop en tenslotte na 144 schoten het
laatste deel.

Peter Hendriks was met zijn
schot de winnaar en daarmee de
nieuwe Gildekoning van St. Agatha.
Met de passende sierselen omhan-
gen en trots op zijn nieuwe status
werd hij gefeliciteerd en gefotogra-
feerd. .

In het Gildehuis de S-Bocht was het
dubbel feest, naast de nieuwe ko-
ning werd er ook gejuicht voor
Adriaan Gerrits, die vijftig jaar lid is
van het Gilde.
Reden genoeg voor het Bestuur om
hem een gouden ereteken op te spel-
den. Gerrit Graat, voorzitter van het
Gilde sprak hem lovend toe en
noemde hem een echte vereni-
gingsman, die niet alleen een

Peter Hendriks
Gildekoning

voortreffelijke schutter was (hij
werd meerdere malen Gildeko-
ning), maar ook altijd zeer behulp-
zaam was wanneer er een vraag of
probleem was.

Gerrit Graat speldt Adriaan zijn
welverdiende gouden ereteken op.

Nieuwe wijkagent
van Sint Agatha

Hallo allemaal!
Zoals jullie in de vorige editie heb-
ben kunnen lezen is de Copa del
Agatha op zoek naar mensen die
kunnen helpen tijdens dit internatio-
nale voetbaltoernooi. Bedankt voor
de aanmeldingen die wij tot nu toe
hebben mogen ontvangen!

Mocht u zich nog niet hebben opge-
geven, maar wel graag mee willen
helpen tijdens het toernooi op zater-
dag 8 en zondag 9 augustus dan
kunt u zich bij ons aanmelden. Wij
zoeken mensen die ons kunnen on-
dersteunen met veel verschillende
zaken zoals parkeren, bardiensten,
kidsplein, het maken van lunch etc.
Ook voor en na het toernooi zijn wij
op zoek naar mensen die ons kun-
nen ondersteunen met de op- en af-
bouw. Ervaring is niet vereist en
iedereen is welkom!

Mocht je het leuk vinden een uurtje,
een dag of het hele weekend te ko-
men helpen horen wij dat graag.
Aanmelden kan via sanne-
dej@hotmail.com of 0615687955.
Wij zijn uw aanmelding graag tege-
moet! Kijk voor meer informatie op
o n ze  ve r n i eu wde  we bs i t e ;
www.copadelagatha.nl
Met sportieve groeten,
Sanne Arts en Ans Cuppen
Namens het team van de Copa del
Agatha

Beste inwoners van Sint Agatha,

Als nieuwe wijkagent van Sint
Agatha, wil ik me via deze weg
graag even aan u voorstellen:
mijn naam is Hans Ooms, ik ben
49 jaar en sinds 2001 werkzaam
bij de politie.
Wat ik als wijkagent voor u kan
betekenen is, heel kort gezegd, dat
ik uw aanspreekpunt ben voor po-
litiezaken. Weet u niet wat u pre-
cies onder politiezaken moet ver-
staan, twijfelt u om iets te melden
of wilt u gewoon eens een gesprek
met mij? Schroomt u dan s.v.p.
niet met mij contact op te nemen.

U kunt mij
op de vol-
gende manie-
ren bereiken:
telefonisch
via 0900-
8844;

via de inter-
netsite .

www.politie.nl; klik op “mijn
buurt”, vul hier uw woonplaats in,
klik op wijkagenten en vervolgens

op ‘toon als lijst’;
en via e-mail: hans.ooms@politie.nl
Daarnaast kunt u mij volgen op
Twitter: wijkag_cuijkwst

Ik hoop op een prettige samenwer-
king met u!
Hartelijke groet, Hans Ooms,
Wijkagent Cuijk-Dorpskernen
(Beers, Haps, Katwijk, Linden, Sint
Agatha en Vianen)

Gezocht:Vrijwilligers
Copa Del Agatha
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Dinsdag  19 mei is Sjaak Daanen
geïnstalleerd als erelid van de Fan-
fare Heilige Agatha. Deze eer kwam
hem toe vanwege zijn jarenlange
trouw en
toewijding
aan de ver-
eniging.
Hem werd
een serena-
de gegeven
op het Stationsplein in Cuijk, waar
Sjaak en zijn familie vanaf zijn ei-
gen balkon kon toekijken en luiste-
ren naar de muzikale presentatie van
de Fanfare.

U zag de laatste weken weer grote
graafmachines bezig aan de Maas,
maar waarmee eigenlijk? .
Er was in opdracht van Rijkswater-
staat al aan de Maasoever gewerkt
om deze zoveel mogelijk natuurlijk
te maken ter verbetering van het
leefgebied voor plant en dier, de
waterkwaliteit en de hoogwatervei-
ligheid. Nu zijn ook de afrondende
werkzaamheden gerealiseerd.

Het gevolg van het natuurlijk maken
van de oevers is of kan zijn dat deze
eroderen ofwel afkalven. Dit is geen
probleem, maar er zijn plaatsen
waar dit niet wenselijk is en die dus
daartegen beschermd moeten wor-
den. Zo’n plaats is onder andere de
veerstoep bij ons dorp.

Om het eroderen op deze plaatsen
tegen te gaan, werd er daar een zo-
genaamde overgangsconstructie
gemaakt, een wal.

Hiertoe wordt er zo’n 15 mtr vanuit
het weiland een sleuf, een soort af-
rit, het water in gegraven, hierin
wordt dan een mix van breuksteen
en grove grind gestort, daarover een
laag fijne grind en vervolgens wordt
het geheel afgedekt met teelaarde
waarop het weigras weer kan groei-
en. Je ziet er niets meer van, maar
de oever blijft achter zo’n onder-
grondse drempel intact. Tot slot zijn
de grote hopen afgegraven steen en
grond verwijderd. Het werk is ge-
daan, de natuur kan het afmaken.

Werk aan Maasoevers
bij ons dorp is gedaan

Sjaak Daanen
erelid Fanfare

ve, maar ook minder sportieve
mens. Behendigheid is belangrij-
ker dan snelheid en dat is snel en
goed te leren voor iedereen en op
elke leeftijd. TC ’t Poortje zoekt
nog leden en dit tijdstip van het
jaar is perfect om in te stappen.
Mede daarom hebben wij een ac-
tie voor leden van andere clubs
en mensen die nu willen begin-
nen en..... met aanmerkelijke
korting!
Wat houdt de actie in! De contri-
butie voor senioren (boven 18jr.)
is dan €30,- en voor junioren
slechts €15,-. Dit geldt voor de
periode vanaf nu tot het einde van
het seizoen. Normaal is dit €44,-
en €21,-! Tennislessen heb je ei-
genlijk ook nodig om deze sport
goed te leren. Informeer s.v.p. naar
de mogelijkheden! Ook een
(gratis) proefles is mogelijk om
erachter te komen of je tennis leuk
vindt. Kortom: tennisspelen dat
wil je! Als je je aan wilt melden of
mogelijk vragen hebt, dan graag
bellen met 785075 / 06-81488558.
Rob Broerse, Secretaris TC ‘t
Poortje, Appelgaard 26.

Jullie hebben het vast al weer ge-
hoord. De Copa del Agatha komt er
weer aan en wel op zaterdag 8 en
zondag 9 augustus 2015.

Dit jaar worden er weer veel wed-
strijden gespeeld waarbij we jullie
hulp weer hard nodig hebben als
ballenjongen of ballenmeisje.
De teams die dit jaar meedoen ko-
men uit Nederland, Brazilië, België,
en Japan. Kijk maar eens op
www.copadelagatha.nl welke teams
het precies zijn.

Ben jij 7 jaar of ouder en vind jij
voetballen de meest gave sport die
er is, vraag dan aan je vader of moe-
der (of wie dan ook) of je bij de Co-
pa del Agatha mag helpen en schrijf
je snel in. De inschrijfdatum loopt
tot en met zaterdag 18 juli 2015. Bij
te veel inschrijvingen wordt er ge-
loot. De loting vindt plaats op 19
juli 2015 en daarna krijg je via de
email bericht.

Bel Ans Cuppen 0623- 59 50 69  of
mail anscuppen@hotmail.nl om je
in te schrijven of als je meer infor-
matie wilt.
Hopelijk hebben we mooi weer en
wordt het wederom een fantastisch
toernooi, dankzij jullie hulp!
Graag tot 8 en 9 augustus 2015!
Met sportieve groet,
Ans Cuppen & Sanne Arts

Dag jongens en meisjes

Waarom tennis? Doe je een andere
sport en heb je een zomerstop of
beoefen je op dit moment geen
sport, denk dan eens aan tennis.
Tennis is een sport voor de sportie-

Tennissen,
dat wil je toch!?

De laatste 12 jaar heeft V.C.A.1
verschillende pogingen, eerst in de
zondag- en de laatste 3 jaren in de
zaterdagcompetitie, tot promotie
gedaan.
In deze laatste drie jaren speelde
VCA1 in de vierde klasse.
Daarin hebben zij het afgelopen
seizoen de nacompetitie gehaald,
waarin de strijd werd aangegaan
met AFC Arnhem en DVV Dui-
ven.
Op zaterdag 30 mei, De Dorps-
krant van mei was toen al vol,
speelde VCA1 thuis de beslissen-
de wedstrijd tegen AFC Arnhem.
De winst met 2-1 op de Arnhem-
mers bracht VCA1 de promotie
naar de 3e klasse!
Hierdoor moeten de geel/zwarten
voortaan wel wat verder weg, glo-
baal richting Wageningen en de
Achterhoek, maar dat wordt niet
als een probleem gezien. Er wordt
met vertrouwen uitgekeken naar
de nieuwe competitie!

V.C.A.1 nu 3e klasser!
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