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Jan van Es en Gerrit Jacobs
Koninklijk onderscheiden

Ridder Jan van Es
“Ik was helmaal van slag, ik was
overdonderd.. Het leek wel een
overval; met acht man kwamen ze
achterom om mij te vertellen dat
ons programma op vrijdag anders
zou worden dan wij dachten. Maar
het is een van de mooiste dagen van
mijn leven geworden: vrijdag 28
april, van ‘s morgens heel vroeg tot
in de late uurtjes. Onvergetelijk!!!
FOTO ST. AGATHA
Komt u ergens in de wereld zoals Flip
en Pluis v.d. Ven hier in Italië in een
dorpje met de naam St. Agatha, stuur
dan een foto hiervan naar de dorpskrant
en wij zullen die foto plaatsen.

Ridder
Gerrit Jacobs
“Ik heb gewoon gedaan wat ik
moest doen; niks bijzonders. Ik
heb bijvoorbeeld niemand van de
verdrinking gered; trouwens ik
kan niet eens zwemmen.” Een
leven lang je (vrije) tijd bersteden
aan het verenigingsleven van ons
dorp vinden anderen blijkbaar niet
zo vanzelfsprekend.
Goed voor een lintje!!!

ZATERDAG 8 JULI
De eerder genoemde datum van
het dorpsfeest 24 juni 2006 is niet
meer van kracht. De nieuwe en
definitieve datum voor het dorpsfeest luidt za. 8 juli 2006 en is natuurlijk in de groene driehoek van
St.- Agatha.
Aanvang 21:30uur met dit jaar als
thema “De Franse slag”.
Groeten, Atze Prinsen
Redactie van de Dorpskrant:
Willem Cranen en Theo Visser
Adres: Kuilen 6 en 4
Telefoon: 314671 en 314583
theodorus.visser@planet.nl
Bezorging Roy van den Broek

Midzomermiddenopdedagconcert 2 juli 2006.
De Fanfare komt weer naar u toe
deze zomer. Het thema “Met De
Franse Slag” is gekozen om bij
Café de S-Bocht een luchtig zomerconcert de geven op zondag 2
juli van 11.30 – 13.30 uur.
Het is bijna een traditie geworden
maar laat u weer verrassen en laat u
meenemen met de vrolijke klanken
aan het begin van het vakantieseizoen. Een betere start van de vakantie is niet te bedenken dan in de aangename zomerzon onder het genot
van een drankje op het terras van
Café de S-Bocht naar de afwisselende muziek van onze Fanfare te luisteren. Welke verrassende elementen
er zijn, willen we nog niet kwijt.
Het beste dat u kunt doen is gewoon
even komen. Makkelijker kunnen
we het u niet maken!!
=========================
STEUN DE FANFARE
Met de slogan “De Fanfare komt
naar u toe deze zomer” willen we
tevens onze donateuractie onder
uw aandacht brengen.
In de periode juni-juli komen we
aan huis om te vragen of u een donateurkaart wilt afnemen. Hiermee
steunt u de Kerkelijke Fanfare
H.Agatha van St.Agatha en dat is
hard nodig. Instrumenten en muziek
zijn kostbaar en muziekonderwijs
nog meer.
De Fanfare heeft de opleidingen
weer in eigen beheer genomen. Met
een aantal nieuwe leerlingen beginnen we na de vakantie met de muzieklessen. Dit gebeurt in samenwerking met onze school “De Lindekring”. Het is een uniek project
waarvoor we ons hard inzetten om
hiervan een succes te maken. Indien
er nog belangstellenden zijn, laat
het ons weten.
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Geslaagde sporten spelinstuif
voor de jeugd
In het vroege voorjaar zijn de verenigingen ’t Staagje, Quick Up en
V.C.A. aan het broeden geweest op
een activiteit, die aan zou slaan bij
de jeugd en ook een vorm van werving zou kunnen inhouden. In eerste
instantie gebeurde dit bij iedere vereniging afzonderlijk en wist men
van elkaar niet dat men hier mee

DE DORPSKRANT
enaltybokaal voor de voetballiefhebbers en de strafworpbokaal
voor de korfballiefhebbers.
Dit was de afsluiting van een zeer
geslaagde sport- en spelinstuif. Er
gingen op 21 mei al geluiden rond
dat deze activiteit in 2007 zeker
terug zou moeten komen.

Opbrengst collecte
De collecte in St. Agatha voor de
Nederlandse Hartstichting heeft ‘t
mooie bedrag van 368,96 Euro
opgebracht. Namens de Hartstichting een hartelijk dank aan alle
gevers en alle collectanten bedankt
voor hun inzet!

kampioenschap
Biljart vereniging
“de S-Bocht”

bezig was. Toen kwam het moment
dat er wat puzzelstukjes in elkaar
vielen en de drie verenigingen besloten om in samenwerking met
elkaar voor de jeugd een sport- en
spelinstuif te organiseren. In overleg
met de activiteitencommissie van
V.C.A. heeft men toen het idee uitgewerkt om dit als voorprogramma
van het 4x4 toernooi op te zetten.
En met deze voorgeschiedenis werd
op 21 mei de eerste sport- en spelinstuif georganiseerd. De dag begon
nog wat grijs, maar toen om half elf
met de spellenronde gestart werd,
begon de zon voorzichtig te schijnen. Ongeveer 45 fanatieke kinderen (van 4 tot 14 jaar) en begeleiding streden bij acht spelvormen om
de meeste punten binnen te halen.
Ondertussen werd er door de jongere jeugd driftig gebruik gemaakt van
het grote springluchtkussen. Na de
spellenronde was voor de voetballers de voetbalboarding een geweldige attractie. De C en B spelers
hadden zich er al wat in opgewarmd, toen het de beurt was aan de
mini F spelers en een combinatie
van F en E spelers. Twee geslaagde
demonstratiewedstrijdjes met veel
publieke belangstelling. Tot slot van
deze instuif was er de strijd om de

Zaterdag 13 mei is het dan zover.
Op de jaarlijkse feestavond van de
27 jarige biljartvereniging ‘De SBocht’ wordt na het grote buffet
bekend gemaakt wie in een 10
maanden durende strijd het best
gepresteerd heeft. Gedurende deze
tien maanden moet elke speler
wekelijks 1 partij spelen.

Vlnr: Loek Looye, Hans van Luyk, geert
Kruisbergen

De prijzen zijn als volgt verdeeld:
1e. Hans van Luyk 36 punten
2e. Geert Kruisbergen 34.5punten
3e. Loek looye
33.5punten
Voorzitter Joep Elders overhandigde de 1e prijs aan Hans van
Luyk, die voor het eerst deze begeerde prijs in de wacht wist te
slepen, en de tweede en derde prijs
aan Geert en Loek die het langst
tegenstand hebben geboden.
Alle aanwezigen zijn het er over
eens, zowel het toernooi als de
feestavond waren van zeer grote
klasse!

Darts-liefhebbers
Wie heeft zin in een gezellig sportief verzetje voor in de wintermaanden en meld zich aan om mee te
spelen met het eerste Dart team van
St Agatha in de S-Bocht.
Meldt u zo snel mogenlijk aan bij
Sjaak Jacobs tel: 350112

René Graat
Brabantskampioen
‘vissen’
Beste dorpsgenoten,
Met gepaste trots wil ik hierbij
vertellen dat ik Brabantskampioen vissen ben geworden.
Menige inwoner van St. Agatha
weet dat ik een fanatieke wedstrijdvisser ben en vele hebben de vis
verhalen al “moeten” aanhoren. Alle
uren die ik aan de waterkant heb
doorgebracht, hebben dus resultaat
gebracht en ben ik, (ik zeg het nog
maar een keer) Brabantskampioen
2006. Door dit resultaat mag ik op
26 augustus naar de Nederlands
kampioenschappen waar ik wederom mijn uiterste best ga doen. De
wedstrijd is gevist in Geertruidenberg op de Amertak, waar ik 11,5
kg vis wist te vangen. Omdat er in
St. Agatha geen hengelsportvereniging is, ben ik als afgevaardigde van
de Berm te Boxmeer naar dit kampioenschap gegaan. Samen met vier
anderen van deze vereniging hebben
we ook meegedaan met het Brabantskampioenschap voor teams
waarbij we vierde werden. Ter afsluiting wil ik nog zeggen, “wat kan
vissen toch leuk zijn”.
Groeten, René Graat

De trotse winnaar van de bokaal

