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Wij, de organisatie, nodigen jullie
graag uit op zaterdag 30 juni te ko-
men naar de veerstoep aan de maas,
om daar alweer de 4e editie van de
Highlandgames mee te komen ma-
ken! Iedereen, van jong tot oud is
van harte welkom! Er zullen weer
verscheidene teams uit het Land van
Cuijk met elkaar komen strijden om
de felbegeerde beker en de echte
fles schotse whisky (voor de vol-
wassenen dan). Voor de jeugdteams
zijn weer andere leuke prijzen te
winnen. Een ouderwets frietje uit
onze eigen frietkraam moet voor
een goed bodempje zorgen om daar-
na een lekker drankje te nuttigen in
de gezellige feesttent. .
We hopen op veel publiek, en een
zonnige dag! Dus kom 30 juni ge-
zellig naar de Maas in St Agatha.

Op zaterdagavond 16 juni om 19.30
begint het donateurs concert van de
Fanfara in de Agaat met een mooi
programma waarin ook de Maestro
finale wordt gehouden.
Wie is de beste amateur dirigent van
Sint Agatha? Drie kandidaten strij-
den om deze felbegeerde titel!
Komt dat zien!!

Doe jij ook mee aan
alweer de 4e

Highlandgames?
Chris Gerrits is Koninklijk onder-
scheiden voor zijn brede inzet voor
het sociale leven in ons dorp Sint
Agatha.
Zo is hij al vanaf 1966 actief bij
carnavalsvereniging De Ulewappers
waar hij jaarlijks technische onder-
steuning biedt bij grote activiteiten.
Hij was van 1966 tot 1991 lid van
de Raad van Elf, was lid van de ju-
bileumcommissie in het 33, 44 en
55-jarig jubileum.

Chris is eveneens  9 jaar actief als
vrijwilliger bij TechnoPromo, waar
hij leerlingen begeleidt en hen de
kunst van het “vlam-soderen” mees-
ter maakt. Ook verricht hij daar on-
derhoudswerkzaamheden in en
rond het gebouw.
Vanaf 1962 tot heden (!) is Chris
een actieve vrijwilliger binnen voet-
balvereniging VCA. Zo was hij van
1962 tot 1990 actief als jeugdleider
en van 1975 tot 1989 bestuurslid.
Van 1989 tot 2000 was hij leider
van VCA1 - VCA5. Ook was hij
jarenlang scheidsrechter voor VCA.
en vanaf 2002 is hij lid van de on-
derhoudsploeg.
Maar er is nog meer, Chris is vrij-

Koninklijke
onderscheiding voor

Chris Gerrits

De week van de goede doelen ligt
al weer achter ons en het is een en
al tevredenheid wat je er over
hoort.
De collectanten overhandigden u
de Goede Doelen enveloppe en
meldden u gelijk wanneer deze
weer opgehaald zou worden.
U als goede gever wist dus waar u
aan af was en u kon rustig bepalen
aan welk doel of doelen u uw ga-
ven wilde besteden. Volgens de
collectanten die de enveloppen
weer kwamen ophalen, lagen deze
vrijwel overal al voor hen klaar.
Spannend was voor de organisatie
de telling, zou het resultaat meer
of minder zijn dan vorig jaar?
Nou deze hier voor de tweede keer
georganiseerde vorm van collecte-
ren was wederom een groot succes
met een geweldige opbrengst.

Het resultaat ofwel u gaf aan:
Reumafonds € 374,49 - Nederland-
se Hartstichting € 524,24 - KWF
Kankerbestrijding € 522,31 -
Nierstichting € 423,99 - Brandwon-
denstichting € 306,99 - en de
Longstichting € 412,99 , tezamen
een opbrengst van  liefst €
2565,01 !
Namens de kerngroep: Edgaer
Claes, Toon en Annie Gerrits,
Ans Cuppen en Ellen de Clerck,
hartelijk dank voor uw mederwer-
king en goede gaven

williger bij Copa del Agatha, het
internationale voetbaltoernooi dat
Sint Agatha op de kaart heeft ge-
zet en is hij actief voor de contact-
groep Rondom de Toren in ons
dorp. Nou, dan ben je met recht
Lid in de Orde van Oranje Nassau!

Resultaat Week van de
Goede Doelen 2018

Concert met
finale Maestro
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In de vorige Dorpskrant heeft u kun-
nen lezen over de heropening van de
tentoonstelling “De Witte Karavaan,
150 jaar Witte Paters en Witte Zus-
ters in Afrika”.
Daarnaast worden er de rest van het
seizoen verschillende lezingen in
het Klooster gehouden die aanhaken
bij de tentoonstelling: .
* Zondag 1 juli om 14.30 uur: le-
zing ‘Een positieve kijk op Afrika’,
door filosoof en oprichter van me-
diaplatform World’s Best News Dr.
Ralf Bodelier.
* Zondag 9 september: lezing over
de ‘Omgekeerde missie door buiten-
landse religieuzen in Nederland’,
door Dr. Frans Wijsen, hoogleraar
missiewetenschappen.
* Zondag 30 september: lezing over
de ‘Ubuntu-filosofie uit Zuid-
Afrika’, door filosofe Marielle Pol-
man.             .
* Zondag 21 oktober: lezing over de
‘Missie anno 2018’, door Witte Pa-
ter Jozef de Bekker.
Gratis toegang, een vrijwillige bij-
drage wordt op prijs gesteld
Kijk voor meer informatie over be-
zoek, lezingen en rondleidingen op:
www.kloostersintagatha.nl.

Het kerkhof aan de Kloosterlaan ligt
er keurig bij dankzij de inzet van
een zestal inwoners uit ons dorp.
Eigenlijk horen er dat acht te zijn,
maar ja, er valt wel eens iemand af.
Wij zoeken dus ‘n paar mannen of
vrouwen die van april tot oktober de
eerste dinsdag van de maand van
9.00 tot 12.00 uur (om half elf kof-
fie met koek) willen helpen de be-
graafplaats netjes te houden.

Laat het even weten aan Jan van Es
Tel.314396 of kom gewoon op de
eerste dinsdag vd maand, graag met
hark en schoffel, even langs op ‘t
kerkhof. Wanneer er ook nog twee
personen zijn die 1x per jaar, bijv.
in augustus, de heg willen knippen,
zou dat helemaal fantastisch zijn!!

Verschillende lezingen in
het Klooster die aanhaken

bij de tentoonstelling
‘De Witte Karavaan’

Belangrijke vooraankondi-
ging voor alle inwoners

van Sint Agatha!

Beste dorpsgenoten, het afgelopen
half jaar is er een groep enthousi-
astelingen in ons dorp bezig ge-
weest om na te denken over de
leefbaarheid en de toekomst van
ons mooie dorp Sint Agatha. Hier
zijn al goede ideeën uit voortgeko-
men, die besproken zijn met de
besturen van de meeste verenigin-
gen in ons dorp.

Het is nu de hoogste tijd om dit
verhaal met alle dorpsbewoners te
delen en dat willen we graag doen
op donderdag 21 juni om 19.30in
de Agaat. Het belooft een bijzon-
dere avond te worden, want het
volgende staat er dan te gebeuren:

 Er komt een spreker om te
vertellen hoe dit onderwerp in ver-
gelijkbare dorpen is aangepakt.
 Er is ruimte om vragen te stel-
len en mee te praten wat voor Sint
Agatha goed is om te doen.
 Na afloop is er een hapje en
een drankje en volop gelegenheid
om na te kaarten over dit belang-
rijke onderwerp
We hopen op een grote opkomst
van jong en oud, want het is zeker
de moeite waard om te komen!
Over enkele weken verspreiden
we een flyer huis aan huis om het
één en ander nog wat verder toe te
lichten. We roepen iedereen op om
de datum 21 juni hiervoor vrij te
houden.            .
De werkgroep leefbaarheid en ver-
bondenheid in Sint Agatha.

Wil je ‘n handje helpen?

Het zal u niet ontgaan zijn dat het
in de schoolvakantie in april ‘n
drukte van belang was op de Lin-
dekring. Kinderen, ouders, opa’s
en oma’s en het team waren druk
in de weer om de school van bin-
nen in een nieuw jasje te steken.
De weken hieraan vooraf zijn er
niet te tellen uren gestoken in de
voorbereidingen daartoe. Plannen
wat we wilden, de inkoop van ma-
terialen,  het  werven van

’medewerkers’ het sjouwen met
(oud)meubilair en dan… het echte
werk! Timmeren, schilderen, behan-
gen en… weer sjouwen, maar dan
met nieuw meubilair!
De groepen
(lokalen) zijn
onherkenbaar
veranderd. .
Ook in de
peuterspeel-
zaal Klein Geluk is hard gewerkt.
Uw Redacteur heeft al ‘n kijkje ge-
nomen en de kinderen gesproken
over hoe zij de veranderingen erva-
ren. Nou daar waren zij duidelijk in:
“De verdeling van de groepen over
de school is logischer waardoor je

m i n d e r
‘ g e l o o p ’
door de
s c h o o l
krijgt tij-
dens de
l e s s e n ”

veel rustiger dus.
“De school ziet er veel lichter en
frisser uit en we mogen zelf onze
plaatsen kiezen”. In een licht en fris
lokaal voel je je prettiger en wan-
neer je zelf je plaats mag kiezen
krijg je ook een prettiger en rustige-

re sfeer.
“We hebben
veel meer bloe-
men en planten
in de school
gekregen, dat
maakt het gezel-

liger en huiselijker”   . .
“Wij hebben nieuwe grote digibor-
den gekregen, en nieuwe kasten en
tafels en de stoelen zijn besteld.
Het is gewoon veel mooier in
school!
U heeft nu gelezen wat er allemaal
veranderd is, op (in) Jenaplanschool
Lindekring. Wij zijn er trots op hoe
wij als school samen met ouders,
vrijwilligers en leerlingen dit resul-
taat neer hebben kunnen zetten en
zouden het erg op prijs stellen wan-
neer u het resultaat met eigen ogen
komt zien.
Daartoe bent u op woensdag 13
juni tussen 14.00 en 16.00 uur van
harte uitgenodigd op Jenaplan-
school Lindekring en Peuterspeel-
zaal Klein Geluk. Graag tot dan.

Lindekring opgepimpt
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