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Van de Dorpsraad

De Bronzen leeuw

Nu Sint Agatha in het bezit is van
een AED is het de tijd om inwoners te zoeken die mogelijk al in
het bezit zijn van het diploma reanimeren en het certificaat defibrilleren of bereid zijn deze cursus te
volgen. Wanneer er voldoende
vrijwilligers zijn opgeleid en de
AED is geplaatst kunnen wij ons
aansluiten bij AED-Alert.

Van onze verslaggevers: Marcha
Vlasveld en Anouk Geurts

Wat is AED-Alert.
AED-Alert is een systeem dat via
een SMSbericht, op de mobiele
telefoon, burgers in kan schakelen
om handelend op te treden in het
geval van een hartstilstand.
AED-Alert zorgt ervoor dat direct
na de melding bij de meldkamer,
getrainde burgers worden ingeschakeld om snel hulp te kunnen
bieden.
Het bijzondere aan AED-Alert is
dat het onderscheid maakt tussen
mensen die kunnen reanimeren en
mensen die kunnen defibrilleren.
Hierdoor kan iemand die kan reanimeren direct naar het slachtoffer
gaan en de reanimatie starten zonder dat hij/zij zelf de AED moet
gaan halen of hiervoor iemand
moeten inschakelen.Een tweede
persoon, die kan defibrilleren,
krijgt via AED-Alert een bericht
om de AED op te halen.
Heeft u interesse, bent u al in het
bezit van de nodige papieren of
bent u bereid de cursus te volgen
meldt u zich dan aan bij de dorpsraad (Truus van de Goor Liesmortel 12 tel: 316345).
Wanneer er voldoende mensen zijn
opgeleid dan kan, hopelijk nog
voor de zomer, de AED worden
geplaatst en in gebruik genomen.

Thea Hermans ontving de Bronzen Leeuw omdat ze 28 jaar in
het bestuur van Volkshuisvesting
Cuijk gewerkt heeft. Dat betekent
dat ze voor geld zorgde om voor
de armere mensen huizen te maken. Ze is ook voorzitter geweest
van de raad van commissarissen.
Thea kreeg een receptie omdat ze
zo lang in het bestuur zat maar
eigenlijk wou ze het niet.
Niemand had tegen Thea gezegd
dat ze de Bronzen Leeuw zou
ontvangen, een echte verrassing
dus. De oud-burgemeester en de
wethouder kwamen ook voor een
afscheidswoordje. De oudburgemeester had gezegd in zijn
toespraak dat ze voor mooie woningen had gezorgd. Ook voor
mensen die wat minder geld hadden. Daarna ontving ze de Bronzen Leeuw.
Nadat ze de Bronzen Leeuw had
gekregen, ging ze met haar kinderen en vrienden uit eten met
een wijntje erbij. Ze had ook nog
veel fleurige bloemen gekregen.
Door dit alles was ze helemaal
verrast.
Er zijn regels in de gemeente
Cuijk voor onderscheidingen.
Andere mensen die mogen iemand anders opgeven om de
Bronzen Leeuw te ontvangen.
Als ze dat hebben gedaan, kijkt
gemeente Cuijk of hij/zij aan die
regels voldoet. Je moet in ieder
geval iets betekend hebben voor
Cuijk. Zelf kun je je niet opgeven.
De Bronzen Leeuw is de hoogste
onderscheiding die je kunt ontvangen. In het gemeentehuis staat

een grotere versie van de Bronzen
Leeuw.
Ze heeft niet meer onderscheidingen van de gemeente Cuijk gekregen. Maar met Moederdag krijgt ze
van haar kleinkinderen vaak leuke
en mooie onderscheidingen van
‘beste oma’.
Haar familie is
dan ook
erg trots
op Thea.
Ze kreeg
dan ook
leuke cadeautjes.
H a a r
kleinkinderen vroegen dan ook of
ze beroemd was doordat ze in de
kranten stond. Thea moest helaas
zeggen dat ze in Sint Agatha en in
Cuijk beroemd was.

U heeft gestemd
Op 3 maart heeft u weer het stembureau in het Poortgebouw bezocht
om voor de Gemeenteraadsverkiezingen uw stem uit te brengen.
Hieronder ziet u de verdeling van
de stemmen in Sint Agatha.
Partij
2002 2006
CDA
103
82
ABC
94
92
VVD
32
38
PvdA
35
26
Groen links 15
18
PLC
15
12
D66
10
9
Totaal
304 277

2010
53
46
40
63
11
9
38
260

Op woensdag 9 juni mag u weer
uw voorkeur kenbaar maken, dan
voor de invulling van de 2e kamer.
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Jan Jansen wint
felbegeerde Kél Trofee
In café de S-Bocht vond zaterdag 6
februari de finale plaats van het
jaarlijkse biljarttoernooi over rood,
georganiseerd door B.V. de SBocht.
Negen finalisten uit een deelnemersveld van 196 personen uit de
hele regio streden om de fel begeerde Kél Trofee. Dit toernooi werd
gespeeld in drie categorieën waarbij de drie finalisten uit elke categorie speelden voor de poule winst.
De poulewinnaars maakte vervolgens in een onderlinge strijd uit wie
de winnaar werd van het toernooi.
Jan Jansen was hierbij de sterkste
en nam de Kél Trofee mee naar
Sint Antonis Hieronder de volledige uitslag van de finale dag:

Poule A:
Poule B:
1.R. Roossenboom 1. S. v/d Eijken
2.H. Cuppen
2. G. van Haren
3.R. Thijsen
3. L. Looije
Poule C:
1. J. Jansen
3. R. Rutten

2. G. v/d Lockant

Bomen opereren!

Interview met boomchirurg
Van onze verslaggevers: Joost Daanen,
Enya Leconte en Julia Jacobs.

Wij hebben een interview gehad
met Arie Arts (boomchirurg). Het
bedrijf bestaat al 20 jaar, maar Arie
doet het werk zelf al 12 jaar. Arie
houdt van de natuur en daarom is
Arie boomchirurg geworden. Een
boomchirurg kan zien of de boom
ziek is. En als een boom ziek is,
dan snoeien ze de boom of ze ge-

ven de wortels van de boom een
stofje. Als ze een zieke boom
gaan snoeien, vindt Arie het mooi
als de boom weer gaat groeien en
er weer een
mooie boom
uit komt. Arie
vindt het niet
leuk als er een
hele mooie en
goede boom
staat en andere mensen zeggen
tegen Arie dat ze de boom om
moeten zagen. De moeilijkste
klus die Arie ooit heeft gehad,
was dat er een paar grote bomen
op een heuvel stonden en er stonden huizen omheen. Ze moesten
toen die bomen stukje voor stukje
omzagen. De leukste klus ooit
van Arie was moeilijk, maar het
was toch gelukt. En die klus was
dat hij een keer met een bootje op
een meer ging omdat er een
boom in lag. Toen hadden ze
eerst de boom in allemaal stukken gehakt en toen stuk voor stuk
uit het meer gehaald. Arie moet
alle werkdagen werken en soms
in het weekend. Voordat Arie
boomchirurg werd, is hij nog
smid geweest en daarvoor heeft
hij ook nog een tijdje met autobanden gewerkt. Voordat Arie in
een boom klimt, moet hij eerst
kijken of hij met klimsporen of
met een touw in de boom klimt.
Het was gezellig met Arie Arts
en we bedanken hem voor het
interview.

Voetjes van de vloer!!!
Van onze verslaggevers Anouk Wijnen en Demi van Gaal.

Thea Wijnen doet pedicure.
Daarvoor heeft zij een speciale
opleiding gedaan (de pedicure
opleiding). En ze heeft er een

diploma voor gekregen. Dat diploma heeft ze al ½ jaar en ze werkt
nu al 5 jaar als pedicuurster. Eerst
heeft ze 16 jaar bij de Rabobank
gewerkt in Nijmegen. Toen is ze
pedicure gaan doen. Ze vindt het
heel leuk om te doen, omdat ze
ook andere mensen leert kennen en
gezellig met ze kan kletsen. Ze
doet veel dingen, zoals: nagels
knippen, eelt weghalen, likdoorns
en ingegroeide nagels weghalen.
Ze vindt het leuk om naar mensen
te gaan. Ze belt alleen af als er
bijv. superveel sneeuw ligt. Ze
werkt ‘s morgens en ’s avonds. De
klanten die ze krijgt zijn heel erg
tevreden en vinden het ook goed
hoe ze het doet. We hebben namelijk een klant van Thea opgebeld
en dat was
Ria Tol van Amstel.
Ze
helpt verschillende
mensen
met haar
pedicurewerk.
De meeste klanten zijn: vrienden
en kennissen. Als je pedicuurster
wilt worden, kun je bij het voortgezet onderwijs een speciale opleiding doen. Ook moet je ergens lid
van zijn, zoals van Provoet.
Als Thea werkt heeft ze speciale
kleding aan namelijk: witte kleding, handschoenen, mondkapje en
een bril. Thea werkt met water,
omdat dat een beetje verdoofd. Dat
is trouwens ook het voorschrift.
Wij bedanken Thea voor het interview en wij hebben het superleuk
gevonden.
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NK Maasheggenvlechten
Zondag 14 maart 2010
vlak bij Sint Agatha

Zondag 14 maart wordt voor de 5e
keer het NK Maasheggenvlechten
georganiseerd, deze keer bij de
Oeffelter Meent, op loopafstand
van Sint Agatha.
Het kampioenschap is opgezet om
het oude ambacht heggenvlechten
in ere te herstellen. Ongeveer 30
teams van twee of drie personen
nemen een stuk heg onder handen,
en werken volgens de Maasheggenstijl. Uit Sint Agatha doet o.a.
Marjon Hermanussen mee in het
team van de Gemeente Cuijk.
Daarnaast zijn er een aantal vlechters uit andere streken en landen
die hun stijl demonstreren, daarbij
ook de Engelse Kampioen.
Ook dit jaar wordt het NK omlijst
door tal van activiteiten voor het
publiek. Er worden demonstraties
met trekpaarden en schapen gegeven. Men kan ca. 20 stands in de
tent bezoeken, muziek beluisteren,
het Oeffeltse gilde zien, enzovoort.
Voor de kinderen is er ook van
alles. Zij kunnen een sierraad
vlechten bij het jeugd-IVN, koeien
melken, kalfjes aaien, naar een
karrespel kijken enz. Alle activiteiten zijn bij elkaar op een terrein
tussen Oeffelt en de Maas. Kortom, meer dan voldoende redenen
om familie, vrienden en kennissen
ook uit te nodigen om op 14 maart
naar Oeffelt te komen !
Inlichtingen: www.maasheggen.nl

“t Staagje onder de loep
Interview met Annemarie Kloosterman
Van onze verslaggevers Mathijs
Thoonen, Siem Bloemen, Patrick Angenendt en Daniël van Dijk

`t Staagje is een jeugdvereniging
voor kinderen van 4 t/m 18 of 19
jaar.Als je bij de school zit of in
Sint Agatha woont, kan je erbij.
Het Staagje is in 1960 door kruisheren van het klooster opgericht.
Er was toen namelijk een jongensen een meisjesclub. Eerst was het
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bij het klooster en toen had het
een andere naam.En nu is het
gewoon naast de school.Je kunt
heel veel doen bij het Staagje:
voetballen, pokeren, tafeltennis,
airhockey, biljarten en diverse
gezelschapspellen.

Het Staagje telt nu al ongeveer 60
leden, 21 leiders en het bestuur.
Annemarie vindt het leuk dat ze
secretaris is, want eerst was ze
penningmeester en dat vond ze
niet zo leuk. Ze krijgt de post en
ze bedenkt de vragen voor het
vergaderen. Na het vergaderen
gaat ze er een verslagje van
schrijven. Ook helpt ze bij de
club als er leiding niet kan of als
het knutselen is.
Er zijn veel activiteiten. Je kunt
ook zien op de website wat er aan
komt en wat al is geweest.Er is
een kerstactiviteit, herfst, kamp,
schaatsen, uitstapje van de junioren, Koninginnedag, Jantje Beton, zwerfvuil actie en nog een
paar andere.Ze vindt het leuk dat
de BSO(buiten schoolse opvang)
in het Staagje zit, want dat is
goed voor het dorp. Ze hebben
veel spullen, dus het is gezellig
en natuurlijk is het een prima
plek. BSO moet het zelf schoonmaken en de club veegt, ruimt op
en heeft een keer per jaar een
grote schoonmaak. Dan helpen
alle leiders mee met vegen en
opruimen enz. Annemarie kwam
in 1992 in Sint Agatha wonen en
zat vanaf 1993 bij de club.

Bullseye!
Van onze verslaggevers: Anja Oomis
en Ruben Groet

Wij hebben een interview gehouden met Sjaak Jacobs, de teamcaptain van dartclub de S-Bocht.
De dartclub bestaat al 4 jaar.
Sjaak Jacobs heeft de club toen
opgericht. Eerst zat hij bij een
dartclub in Boxmeer, waar zijn
vriend eigenaar van was. Toen hij
bij zijn vriend op bezoek kwam,
vertelde die dat hij een dartclub
was begonnen. Toen hebben hij en
Sjaak Jacobs boven gedart. Sjaak
Jacobs vond dat toen zo leuk dat
hij lid werd van de dartclub van
zijn vriend. Maar na 3 jaar hield
de dartclub in Boxmeer op met
bestaan. Toen besloot Sjaak Jacobs om een dartclub op te richten. Dartclub de S-Bocht bestaat
nu al 4 jaar. Sjaak Jacobs dart nu
dus al 7 jaar, sinds 2003. Hij vind
darten heel leuk (maar hij prikt af
en toe wel in zijn hand).

Dartclub de S-Bocht doet ieder
jaar mee aan de Brabantboel Wintercompetitie. Tussendoor hebben
ze thuis- en uitwedstrijden. Thuiswedstrijden zijn wedstrijden bij je
eigen dartclub. Bij uitwedstrijden
ga je met je eigen club naar een
andere club toe. Sjaak Jacobs
denkt dat darten bekend is geworden door bekende spelers als Raymond van Barneveld en Co Stompé. Sjaak Jacobs werkt graag in
zijn tuin. Sjaak Jacobs had geen
idolen. Sjaak Jacobs kijkt bijna
geen darten . Volgens Sjaak Jacobs is darten ontstaan in Engeland. Boogschutters konden in de
winter niet oefenen, dus gooiden
ze met kleine pijlen in een muur.
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Verbouwing
Lindekring
.Door onze verslaggevers Djimon Reinen en Danny Bukulin.

Directeur Ton Hovens wil de
school gaan veranderen omdat er te
veel kinderen op de school waren
en daarom wilde hij een vijfde lokaal gaan maken. Onze gymzaal
was eigenlijk ook te klein om goed
in te gymmen. Daarom gaan we
straks gymmen in de MFA en
wordt er van de gymzaal een klaslokaal gemaakt. Maar dat wil de
school zo gaan maken dat we er
ook nog vieringen in kunnen doen.

Tijdens het klasse interview

Hoe het precies gemaakt gaat worden en wanneer er begonnen wordt
kan Ton nog niet vertellen, want
het is nog niet allemaal officieel
geregeld. De verbouwing zal waarschijnlijk dit schooljaar gaan beginnen, zodat alles vlak voor de zomervakantie hopelijk klaar is.
Er doen veel mensen mee aan de
verbouwing.
Dat zijn bijvoorbeeld de vader van
Julia (want die heeft er veel verstand van en ook goede ideeën),
een architect, iemand van de gemeente, een aannemer en een installateur. Ton en juffen en meesters hebben ook meegedacht. Het
maken van die verbouwingsplannen
vindt Ton trouwens ook heel moeilijk, want al die mensen gebruiken
een eigen taal (vaktaal).
Het geld voor de verbouwing moet
Ton aan de gemeente vragen. Zij
krijgen geld van de overheid voor
alle scholen in de gemeente. De
gemeenteraad moet dan over het
geld beslissen. De school is nu dus
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nu plannen aan het maken,
maar ze weten dus nog niet helemaal zeker of het doorgaat.
We hopen allemaal dat het heel
mooi wordt!

Willy maakt heel veel tijd vrij voor
zijn hobby.

De das

Op pad met
Willy Thijssen
Van onze verslaggevers: Bart Willems, Levi Hovius, Joppe Bosmans
en Stan van de Ven.

Willy zet zich vooral in voor
dassen. In St. Agatha komen
veel dassen voor. Het aantal
neemt zelfs toe. Dassen leven in
gangen onder de grond en komen ’s avonds naar buiten. Hij
staat voor zijn hobby rond 8 uur
op om de natuur in te gaan. Hij
heeft deze hobby al meer dan
30 jaar. Hij heeft de natuur altijd al leuk gevonden. Vroeger
speelde hij veel buiten, maar hij
had nog nooit een das gezien.
Toen hij erachter kwam dat de
dassen pas ’s avonds naar buiten kwamen, ging hij op pad om
ze te zoeken. Je hebt weinig
materialen nodig om dassen te
zoeken. Alleen maar een verrekijker en een foto of filmtoestel
waarmee ze dingen opnemen.

Vroeger in zijn jeugd kwam hij
veel buiten. En zo wilde hij
steeds meer weten over de natuur. Hij zag wel sporen van
dassen, maar toen hij ’s avonds
ging zoeken kreeg hij er een te
zien. Willy zoekt alleen dassen.
Maar hij doet ook onderzoek
voor natuurorganisaties en die
hebben soms wel eens vragen.

Het kost veel tijd om nieuwe dassenburchten te vinden. Hij blijft
bijvoorbeeld achter een boom staan
om ze te tellen.
Voor de das heeft Willy de meeste
belangstelling. Maar voor de bever
ook. Die zijn hier ook in de buurt.
Hij vindt jonge dieren heel leuk,
want ze zijn zo speels. Hij onderzoekt ook dassen. Hoeveel er zijn
waar ze voorkomen en als ze aangereden zijn.
We onderzoeken met
15 mensen in
N o o r d Brabant. Ieder heeft zijn
De vos
eigen gebied.
Als een das dood is dan meten we
hem op, kijken of het een mannetje
of vrouwtje is en onderzoeken zijn
conditie: dit zie je aan een glanzende vacht. Als hij glanst dan heeft hij
een goede conditie en als het niet
glanst heeft hij een mindere conditie. De leeftijd zie je aan het gebit.
De das eet regenwormen, wel 500
op een nacht. In dit gebied lopen
dassen, vossen, konijnen en bunzings. Hij gaat de natuur in met de
fiets en als hij bij het bos is loopt hij
verder naar de burcht. Hij vertelt
mensen vaak over zijn hobby en
vertelt graag over de natuur.
Hij houdt van alle dieren maar de
das is bij hem echt nr.1.

