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Zaterdag 10 en zondag 11 augustus
wordt er op het sportcomplex van
VCA Sint Agatha alweer de 6e edi-
tie van de Copa del Agatha gepeeld.
De organisatie is er in geslaagd een
bijzonder interessant deelnemers-
veld te contracteren  uit 6 landen en
3 continenten.

Uit Europa komen  het Noorse Høn-
nefoss BK, JVC Cuijk onder 23
jaar, Racing Gent (vorig jaar derde
in het tournooi) uit België en het
Duitse Werder Bremen in het veld,
terwijl uit Azië het Japanse Cerezo
Osaka en uit Zuid Amerika het Bra-
ziliaanse Clube Atletico Paranaense
gaan voor de hoofdprijs.

Het zijn in hun thuisland stuk voor
stuk sterke namen, die samen garant
zullen staan voor een zeer attractief
en boeiend toernooi.

Toptalent op 6e Copa del
Agatha 2013

Op zondag 7 april vindt er een
bijzonder uitwisselingsconcert
plaats tussen Harmonie “Kunst Na
Arbeid” uit Beek-Ubbergen en
Fanfare “Heilige Agatha” uit
St.Agatha. Door toeval zijn beide
orkesten zo’n 3 jaar geleden met
elkaar in contact gekomen. Na een
lange tijd waarin de fanfare geen
orkesten uit kon nodigen wegens
gebrek aan een speellokaal en
zaal, is het nu zover. Het uitwisse-
lingsconcert is een feit.

Harmonie K.N.A. bestaat uit zo’n
46 spelende leden en een groot
jeugdorkest “Jeugdbende”. Beide
zullen zondag 7 april van zich la-
ten horen. Het concert wordt afge-
sloten door Fanfare H.Agatha, met
ongeveer 30 spelende leden. Beide
verenigingen bestaan ruim 90 jaar
en hebben het vizier gericht op
nieuwe leden, jeugdopleidingen in
eigen huis en het 100-jarig jubile-
um.

Er is al maanden flink gerepeteerd
op muziekstukken uit verschillen-
de genres. Van tango tot wals en
van filmmuziek tot popmuziek. Er
zullen stukken ten gehore gebracht
worden van o.a. Johann Strauss,
Andrew Lloyd Webber, Adele en
Bruno Mars. Kortom voor ieder
wat wils.
Het programma ziet als volgt uit:
11.30 uur:  Aanvang concert met
als opening “Jeugdbende” Harmo-
nie K.N.A.
12.00 uur: Harmonie K.N.A.
12.50 uur: Pauze.
13.10 uur: Fanfare H.Agatha

U bent allen van harte welkom in
de nieuwe concertzaal van MFA
“De Agaat”, Liesmortel 46, Sint
Agatha. Entree is gratis.

Al zo’n dikke 20 jaar zijn er dage-
lijks mensen te vinden op het zitje
aan de Maas. In die tijd is deze plek
ook regelmatig “aangevallen” door
het water en dat heeft zijn tol geëist.

Onder auspiciën van de Dorpsraad,
met € 450,00 van de stichting NL-
doet èn met materialen van de Ge-
meente, is een groep dorpelingen

enthousiast aan het werk gegaan om
het zitje op een wat veiliger plaats,
wat verder van het water te situeren.
Door nieuwe bestrating over een
groter oppervlak en met gedeeltelijk
nieuw straatmeubilair heeft het ge-
heel een beter aanzien gekregen.

Het is weer een plek aan het water
waar het voor dorpse en buitendorp-
se goed toeven is. Iedereen bedankt!

Uitwisselingsconcert
Fanfare Heilige Agatha

Op de avond van de pronkzitting op
20 januari gebeurde het, de klepel
van de bel in de Agaat raakte los
toen iemand de bel wilde luiden
voor een rondje. Niet erg, er stonden
mensen genoeg omheen die er voor
konden zorgen dat de klepel goed
bewaard zou worden. Maar helaas
niemand weet waar de klepel is. De
bel is een geschenk van de vierde
elftal van VCA toen zij in 95/96
kampioen werden.
Een grap tijdens carnaval moet kun-
nen jammer genoeg is de klepel
daarvoor niet ingezet en lijkt dus nu
echt weg! Zoiets zou niet moeten
kunnen…….dus……..breng de kle-
pel weer terug naar de Agaat of stop
hem in de brievenbus bij de Agaat!

Wie weet waar de
klepel hangt?

Na gedane arbeid is het
hier goed rusten

‘’ ’n hoop werk

De Planning met koffie

De voorbereiding

De afwerking
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Wanneer de kinderen een kranten-
artikel onder ogen krijgen, waarin
een mysterieus verhaal staat over
een jongen die bij de Romeinen is
geweest, duiken de kinderen in
een prachtig verhaal. Ze zijn
nieuwsgierig en de stamgroeplei-
ders ook. Hoe zouden de Romei-
nen eruit zien? Waar zouden ze
wonen? Hoe zag hun dagelijks
leven eruit?

Romeinse markt. .
Van onderbouw tot en met boven-
bouw bruist het op Jenaplanschool
Lindekring van geschiedenis en
met name de Romeinen. Dit span-
nende verhaal leidt hen op het eind
naar een Romeinse markt.

Informatieavond 8 april: jena-
planonderwijs.
De kinderen leren ook van elkaar.
Elkaar helpen en hulp zoeken ge-
beurt op een heel natuurlijke ma-
nier. Zodoende ben je betrokken
en kom je voor jezelf op. Daarom
hebben wij als jenaplanschool
geen jaarklassen, maar stamgroe-
pen. Een weerspiegeling van de
samenleving. Nieuwsgierig naar
onze school? Op maandag 8 april
houden we een informatieavond
van 20.00 uur tot 21.30 uur, waar-
in we meer vertellen over ons on-
derwijsconcept en u dit in diverse
praktische workshops laten erva-
ren.

Open Avond 19 april: onderwijs
moet betekenisvol zijn!
Alles staat in dienst van het ver-
kennen van de wereld om je heen.
Vandaar dat wereldoriëntatie op
een jenaplanschool een belangrijke
plek inneemt. Onze Romeinse
markt geeft u daarvan een indruk.
Voor deze afsluiting van ons pro-
ject bent u ook uitgenodigd! Kom
dus ook op vrijdag 19 april tussen
18.30 en 20.00 uur naar Jenaplan-
school Lindekring! Ons adres is
Liesmortel 19 in Sint Agatha. U
kunt tevens een vrijblijvende af-
spraak maken. Of kijk voor meer
informatie op www.lindekring.nl

Na het vertrek van dorpsraadlid
Marco Rose bestaat de Dorpsraad
nog uit vier personen. Bij onze ver-
gadering van 14 maart heeft Truus
van de Goor te kennen gegeven dat
ze met het werk voor de Dorpsraad
wil stoppen per 1 januari 2014, om-
dat ze het werk niet meer kan com-
bineren met haar andere werkzaam-
heden. Dat zou betekenen dat op dat
tijdstip de Dorpsraad nog maar be-
staat uit drie personen. Dat is te wei-
nig. Daarom doet de Dorpsraad een
dringend beroep op u om u te mel-
den als dorpsraadlid. Naast de regu-
liere vergaderingen (6 x per jaar)
zijn er altijd ook andere bijeenkom-
sten waarbij een of twee dorpsraad-
leden aanwezig moeten of willen
zijn. Dit gaat op toerbeurt en op
vrijwillige basis.
Gaat het welzijn van ons dorp u ook
ter harte of wilt u gewoon horen bij
een leuk clubje mensen, meldt u dan
aan bij Willy Thijssen (telefoon
0485 314133 of bij Anny van Tiel
(telefoon 372553)    De Dorpsraad
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AED staat voor Automatische Ex-
terne Defibrillator, een apparaat dat
elektrische stroomschokken geeft
bij een hartstilstand. De AED hangt
in Sint Agatha aan de zijmuur van
de Agaat, dichtbij de ingang. Om de
AED te kunnen bedienen, is wel
enige kennis nodig. Wie eenmaal
een cursus heeft gevolgd, moet een
maal per jaar op herhaling.
Op 13 en 22 mei is er weer een cur-
sus voor de AED gepland. Nieuwe
cursisten kunnen zich hiervoor aan-
melden. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij. Melden zich heel veel mensen
die zo’n cursus willen volgen, dan
komen we met nieuwe data.
Aanmelding dient te gebeuren bij
Truus van de Goor, telefoon 0485
316345. De aanmelding moet voor
15 april binnen zijn, zodat we een
goede planning kunnen maken.
Voor alle duidelijkheid : u hoeft
maar een keer op cursus; het is dus
13 mei óf 22 mei.
De AED kunnen bedienen, kan
mensenlevens redden. Geef u dus
op! Telefoon 0485 372553.

Nieuwe cursus AED

Droge voeten houden

Weken lang was er heel wat bedrij-
vigheid in de Kuilen, ter hoogte van
de wijngaard, wat was daar loos?
Welnu, al vele jaren ligt daar het
pompstation wat er voor zorgt dat al
het afvalwater uit ons dorp naar de
waterzuivering in Haps vervoerd
wordt. Hoog tijd voor renovatie zegt
Luc Celi van van der Linden Pomp-
techniek!  Alles, op de put van zo’n
12 m3 na, is vernieuwd. De pompen
met een capaciteit van 35 m3 per
uur, het
buizenwerk
en, heel
indrukwek-
kend, de
elektronica.
Alles is nu geautomatiseerd. In en
op de nieuwe regelkast zijn nu alle
relevante gegevens op een scherm
af te lezen, zo ook direct op het kan-
toor van Waterschap Aa en Maas in
‘s Hertogenbosch. Sint Agatha kan
zijn afvalwater tot in de verre toe-
komst weer veilig kwijt.

Dorpsraadleden
gezocht

Website van “de Gild”

Vanaf nu kunt u het wel en wee van
Gilde Heilige Agatha volgen op on-
ze nieuwe, met veel foto’s en infor-
matie gevulde, website.
Neem maar eens een kijkje op:
www.gildeheiligeagatha.nl

Er zijn al meerdere vrijwilligers die
op een avond of in het weekend bar-
dienst willen doen. Maar, hoe groter
de groep hoe makkelijker het te or-
ganiseren is en hoe gezelliger het
wordt. Indien er meer mensen zijn
die ons daarbij willen helpen, heel
graag! Je hoeft daarvoor geen erva-
ring te hebben, een cursus biertap-
pen en alles wat daarmee te maken
heeft wordt gegeven door Grolsch.
Later volgt een bijeenkomst hoe
vaak je kunt en welke dag je voor-
keur heeft. E-mail je naam door aan
beheerder@de-agaat.nl of stop een
briefje in de brievenbus van de
Agaat. Aanmelden kan tot 7 april.

3 pils en ‘n cola graag!

Jenaplanschool Lindekring:
dè school voor uw kind!
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