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Op zondag 1 mei konden we getuige
zijn van het jaarlijkse Gemeente
Koningsschieten. Ditmaal was het
een thuiswedstrijd voor ons Gilde
H.Agatha.
Op de groene driehoek, aan de Kui-
len, was een viertal palen opgesteld
voor de zes gilden uit Cuijk. Ook
was er een publieksboom voor
iedereen die van schieten houdt.
Voorbijgangers bleven kijken, echte

b e l a n g -
stellenden
h a d d e n
plaats ge-
nomen in
een van
de zitjes.
Het was
warm en
gezel l ig,
daar on-

der het voorjaarszonnetje.  Wat het
schieten zelf betreft scoorde
H.Agatha niet hoog. Men eindigde
op een bescheiden laatste plek, zoals
het een goede gastheer betaamt.
De winst ging naar het Gilde van
Linden, met name naar Geert van
Raay, die samen met zijn collega's
niet meer dan 114 schoten nodig
had om de vogel naar beneden te
halen.
De laatste succesvolle schutter van

H . A g a t h a
was Wilco
S w e r t s ,
die met de
150ste ko-
gel het fes-
tijn  beëin-
digde.
De kersverse
burgemees-

ter Wim  Hillenaar hing de  versier-
selen om en feliciteerde het gilde uit
Sint Agatha met de organisatie op
deze mooie gildedag.

Op 25 april (2e paasdag) heeft Oran-
je Agatha weer haar jaarlijkse strijd
om de koningstitel gestreden. Zoals
ieder jaar weer een spannende strijd,
niet alleen voor de heersende ko-
ning om zijn titel te prolongeren,
maar ook voor de andere schutters
die ook deze begeerde titel willen
bemachtigen.
Van alle schutters wisten slechts
drie personen de volgende ronde te
behalen. Dit waren Gerwin Bovee,
Harry Gijsbers en Vincent Jans.

Nadat men
nog vijf keer
g e s c h o t e n
had wist Vin-
cent Jans de
koningstitel
2011 te be-
machtigen en
werd Harry
Gijsbers on-

derkoning. Na de felicitaties en het
in ontvangst nemen van het ko-
ningskruis werd nog heerlijk op de
koning gedronken.

Oranje Agatha heeft zijn
nieuwe KoningHerhaalde oproep: de huidige

dorpsraad van 4 personen zou
graag versterkt worden.
Heb je interesse in de leefbaarheid
van je dorp? Meld je dan bij één
van de leden: Erma Coenen, Truus
van de Goor, Willy Thijssen of
Marco Rose.

Het gebruikersplatform van 17
mei stond bijna geheel in het teken
van BCP. Pierre Peters van het
Cuijkse bouwbedrijf , dat als beste
(prijs en kwaliteit) uit de aanbeste-
dingsprocedure kwam, gaf een
toelichting op de opdracht, aanpak
en planning. Het ontwerp is in
stand gebleven, al is hier en daar
wel voor andere materialen geko-
zen. Zo komen er bv kunststof
kozijnen en gietvloeren. BCP
maakt zo veel mogelijk gebruik
van onderaannemers uit Cuijk en
Sint Agatha. Er is ter plekke een
´bouwteam´ opgericht, voor over-
leg tijdens de  bouw over allerlei
praktische vragen die zich zullen
gaan voordoen. Als de ter inzage
legging van de omgevingsvergun-
ning geen bezwaren oplevert, is
BCP van plan in juni met de bouw
te beginnen en in februari 2012 op
te leveren.

De gemeente heeft ons laten weten
open te staan voor bewoners die
aan hun perceel grenzende ge-
meentelijke groenstroken zouden
willen kopen en/of beheren. Geïn-
teresseerden kunnen zich melden
bij de gemeente.

Van de DorpsraadGemeente-Koning 2011
komt uit Linden

Добро пожаловать,
незнакомый читатель из
Российской Федерации!

Я очень рад Вам как постоянному
посетителю сайта газеты «De
Dorpskrant».
Как Вы можете себе представить,
мне очень интересно узнать о том
кто Вы, где живете, почему
просматриваите мой сайт и каким
образом нашли его.
Запуская свой сайт в работу, я и
не думал, что у меня будет
чи т а т ел ь  и з  Ро с с ий ско й
Федерации.
Пожалуйста напишите мне на мой
электронный адрес, который
находится в разделе контакты.
Мне очень нетерпится получить
от Вас ответ.
С наилучшими пожеланиями,
Тео Фиссер

Hiernaast spreekt de redactie zijn
nieuwsgierigheid uit naar een zeer
regelmatige bezoeker van de
Dorpskrant uit de Russische Fede-
ratie en stelt deze tevens enkele
vragen. Erg leuk zo’n verre gast!

Verklaring artikel in ‘t Russisch
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Wij zijn een gezellig team waar dan
ook gezelligheid hoog in ons vaan-
del staat. We spelen bijna elke
woensdag een wedstrijd rond de
klok van 20.00 uur en ook hebben
we elk jaar een leuk uitje met het
team waar we het dan de rest van
het jaar nog steeds over hebben. De
gemiddelde leeftijd van ons team is
36 jaar.
Nu hebben we dit jaar te kampen
gehad met vele blessures en hier-
door zijn er speelsters die daardoor
moeten stoppen.
Daarom zijn wij drastisch op zoek
naar nieuwe speelsters!
Ben jij een speelster die houdt van
gezelligheid en graag in een team-
sport speelt schroom je niet en kom
een keer bij ons kijken. We spelen
het volgend seizoen met de volgen-
de speelsters: Marion Hermanussen,
Ellan Kooijmans, Natascha Coenen,
Anja Thoonen,  Jolanda Hendriks,
Judith Toll, Anita Thijssen, Inge
Mooren, Henriette Coenen, Ans
Schmitz en Jacoline Lintjes.
Van deze dames is momenteel Jaco-
liene nog uit de running. Voor Ju-
dith is nog de vraag hoe het volgend
seizoen zal gaan en voor Ans en
Natascha is het dat zij spelen om de
veertien dagen en zo houden we er
maar 8 vaste speelsters over en dat
is te weinig.
Dus schroom je niet en geef je op
bij een van deze speelsters of bel
Anita Thijssen de leidster van dit
team.(0485-314133)
Het recreanten team 1

Het Laarzenpad in Sint Agatha
wordt druk belopen en vandaar
wordt ook vaak de Oeffelterraam
overgestoken naar de routes in de
Oeffeltse uiterwaarden. Dat overste-
ken was niet voor iedereen wegge-
legd want de stalen balk die de
Dorpsraad daartoe over de Oeffeltse
Raam neergelegd had was enkel te
nemen door waaghalzen.
Vanaf nu ziet u langs de Maas lo-

en zoals  iedereen weet die al vaker
geweest is, daarna wordt het pas
echt gezellig. De  belangrijkste re-
den om dit jaarlijks te organiseren is
om onze vereniging te promoten in
onze gemeente. Daarom aan ieder-
een: kom kijken, schiet en word lid.
De club kan nog steeds nieuwe le-
den gebruiken. En voor die perso-
nen die niet kunnen op deze dag en
toch kennis willen maken met de
schietsport: iedere zaterdagavond
vanaf 19.00 is er trainen en kunt U
gratis meedoen. Iedereen kan zich
aanmelden (vrouw/man, jong/oud).

Nieuwe leden gezocht bij
recreanten Quick-Up

pend bij de Raam een prachtige en
veilige voetgangersbrug liggen.
Op de restanten van de oude
Perdsbrug (paardenbrug), een uit
begin 1700 stammende brug waar-
over de paarden die de schepen
over de Maas voorttrokken de
Raam konden oversteken, is voor
u als wandelaar deze veilige over-
steek gecreëerd .

U kunt voortaan makkelijk aan-
sluiten op twee gemarkeerde loop-
routes in Oeffelt of door naar het
Veerhuis. Een welkome uitbrei-
ding van wandelmogelijkheden
dicht bij huis.
Let wel, er staan aan beide zijden
van de brug tourniquets waar  al-
leen voetgangers door kunnen.
Zie maar eens, prettige wandeling.

Nieuwe brug verruimt
mogelijkheden

Op 2e Pinksterdag zal Oranje Aga-
tha weer haar jaarlijkse Dorps-
schieten organiseren. Uiteraard
hoopt de vereniging dat het een
geslaagde dag mag worden. En dit
kan alleen maar als men vanuit het
dorp naar Lombok wil komen.
Zoals altijd zal men in groepen
van vier tegen elkaar schieten. De-
ze dag is uitstekend geschikt om
met familie of vereniging elkaars
krachten te meten. Oranje Agatha
roept iedereen op om te komen
naar ons schuttersterrein. Deze
keer is deelname is niet specifiek
voor bewoners uit Sint Agahta,
ook personen van buiten het dorp
mogen deelnemen. Het moet dit
jaar wederom een succes worden
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2e Pinksterdag dorps-
schieten Oranje Agatha

De Fanfare is opgericht op 21 fe-
bruari 1921 en bestaat dit jaar dus
90 jaar. Dit is een goede reden om
dat te vieren, maar er is een extra
reden om feest te vieren want we
hebben vier jubilarissen. Het is ge-
weldig als leden een jubileum mo-
gen vieren. Dat betekent dat ze ge-
durende lange tijd met plezier lid
zijn van de vereniging en meege-
werkt hebben aan het wel en wee!
Elke vereniging mag blij zijn met
dit soort trouwe leden en ze verdie-
nen het om eens in het zonnetje ge-
zet te worden. Deze leden zijn: Piet
Heijsterman (50 jaar), Huub Jacobs
(40 jaar), Piet Dodemont (25 jaar)
en Ton Stappers (25 jaar).

Het concert  wordt gehouden op
zondag 5 juni op sportpark Veld-
zicht  en het programma ziet er als
volgt uit:
11.30 uur Opening  jubilarissencon-
cert
12.15 uur Huldiging jubilarissen
12.45 uur Jubileum concert
13.30 uur Jubileumreceptie!!
Wij nodigen iedereen van harte uit
hierbij aanwezig te zijn.

Kerkelijke Fanfare
H.Agatha  Jubileum– en

Jubilarissenconcert

De fanfare op een “rondje dorp”
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