
In café de S-Bocht vond zaterdag 2 febr. de finale plaats van het jaarlijkse
biljarttoernooi over rood, georganiseerd door Biljartvereniging de S-Bocht.

Negen finalisten uit
een deelnemersveld
van 176 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. Mat Veekens was hierbij de sterkste en zo
ging de Kél Trofee naar Oeffelt. Hieronder de uitslag van de finale dag:
Poule A:  1. Mat Veekers          2. Gerry Bloemen           3. Jos v/d Heuvel
Poule B:  1. Joep Elders            2. Geert Toonen              3. Gerrit Graat
Poule C:  1  Wouter Bosma       2. Noud Lenkens            3. Jan Jansen
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Het was voor ons verrassend dat de
Onderwijsraad het advies gaf aan de
regering om scholen met minder
dan honderd leerlingen te sluiten.
De onderliggende gedachte van het
advies is dat met het krimpen van de
leerlingenaantallen de financiën af-
nemen en bij blijvende kosten scho-
len het met minder moeten doen.
Ook de kwaliteit van het onderwijs
kan onder druk komen te staan en
dit is voor de Onderwijsraad aanlei-
ding om aan te geven dat de rege-
ring hier rekening mee moet gaan
houden.

In 2019 verwacht men hier handen
en voeten aan te geven. Ons bestuur,
Optimus primair onderwijs, en dus
ook de Lindekring zijn hier al langer
mee bezig. Zoals Marc van Baast,
onze bestuursvoorzitter, in zijn arti-
kel in de Gelderlander van 23 – 2 -
2013 schrijft, het belang van het
kind staat voorop. Scholen dienen
de kwaliteit te leveren die van ze
gevraagd wordt. Dat is de opdracht
van de Lindekring. En wij voldoen
aan die kwaliteitsnormen.

Wij zijn door onze ervaringen en
ons jenaplanconcept in staat goed
onderwijs op een kleine school te
bieden. Wat we horen van het voort-
gezet onderwijs, de begeleiders van
kinderen met extra zorg, de inspec-
tie en collega’s die naar onze manier
van werken komen kijken, is altijd
positief.

We werken samen met de dorpsraad
aan het afstemmen van progra-
mma’s en zienswijzen. Dit belooft
veel goeds voor de komende jaren.

Ton Hovens         .
Directeur Jenaplanschool Linde-
kring.

De Lindekring hoeft zich
geen zorgen te maken De maand maart staat in het teken

van het Oranjefonds. De Dorps-
raad neemt actief deel in twee ac-
ties van het Oranjefonds. Op 18 en
19 maart zijn er de vrijwilligersda-
gen. U hoort op dit moment veel
over deze actie die bekend staat
als NLdoet. De Dorpsraad heeft
bij NLdoet de volgende klus aan-
geboden: het opknappen van de
veerstoep. Op www.nldoet.nl en in
de volgende Dorpskrant meer hier-
over. De tweede actie van het
Oranjefonds is ontstaan uit het feit
dat op 30 april de troonswisseling
plaatsvindt. Het oranjefonds wil
aan het nieuwe koningspaar laten
zien welke instanties, verenigin-
gen en initiatieven er zijn die een
sociaal karakter hebben in de
breedste zin van het woord. Daar-
toe heeft ze al die instanties opge-
roepen zich te melden bij het
Oranjefonds op een speciale web-
site. De Dorpsraad van Sint Agat-
ha heeft gehoor gegeven aan deze
oproep en het resultaat kunt u be-
kijken op www.kroonappels.nl

Van de Dorpsraad Klik vervolgens op Kies een activi-
teit en tik dan Cuijk in. Vervolgens
ziet u drie categorieën : Jeugd /
Buurt / Helpende handen. Klik dan
op Buurt en vervolgens ziet u een
foto van het nieuwe voetpad tussen
de school en de Agaat. U kunt de
info lezen en twee foto’s bekijken.

In het weekend van NLdoet wordt
iedereen in de gemeente Cuijk op-
geroepen om te stemmen op de ver-
eniging, stichting of initiatief van
zijn of haar keuze. De winnaar van
elke categorie gaat door naar een
volgende ronde; de provinciale ron-
de. Daar worden uiteindelijk weer
de winnaars gekozen die doorgaan
naar de landelijke ronde. Uiteinde-
lijk zullen drie winnaars elk €
50.000,- en een Appeltje van Oranje
winnen. De Dorpsraad wil alle in-
woners van Sint Agatha oproepen,
evenals al hun familie, vrienden en
kennissen, te stemmen op 18 en 19
maart op Stichting Dorpsraad Sint
Agatha, om zo misschien een kansje
te maken door te gaan naar de vol-
gende, provinciale ronde.
U hoort nog van ons. De Dorpsraad.

Mat Veekens wint felbegeerde Kél Trofee
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Ook dit jaar weer worden duizenden
bezoekers verwacht bij het Natio-
naal Kampioenschap Maasheggen-
vlechten, op zondag 10 maart.
Het succes van dit evenement
schuilt in de gevarieerde opzet voor
jong en oud.

Het hoofdpodium vormt uiteraard
het kampioenschap heggenvlechten,
waarbij ruim dertig teams strijden
om de wisseltrofee, de Gouden
Hiep. Maar daar omheen is een
boeiend programma gebouwd dat
laat zien hoe rijk het Maasheggen-
gebied is aan natuur en cultuurhisto-
rie. In de informatiestands vertellen
medewerkers van IVN De Maasval-
lei, Staatsbosbeheer en andere orga-
nisaties over de prachtige fauna en
flora van de Maasheggen. Het oer-
oude brandrode rund, trekpaarden,
ambachtslieden en vendelzwaaiers
brengen het publiek ver terug in de
tijd. En natuurlijk zijn er warme en
koude versnaperingen in de grote
tent.

Kindvriendelijk
Veel activiteiten richten zich speci-
aal op kinderen. Ze kunnen kijken
naar muziekoptredens en schapen-
drijven, kalfjes aaien en de andere
dieren bewonderen. Verder kunnen
ze kalfjes knuffelen, ponyrijden of
een werkstukje maken bij het IVN.
Het is duidelijk dat de organisatie er
opnieuw in geslaagd is een aantrek-
kelijk programma neer te zetten.
Zorg dat je het niet mist!

Datum: zondag 10 maart, 11.00-
16.00 uur
Locatie: Oeffelt , borden volgen.
Parkeren en toegang gratis

NK Maasheggenvlechten,
een fijn gezinsuitje
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Van bewoners uit de Kloosterlaan
en Liesmortel krijgt de Gemeente al
geruime tijd en met regelmaat
klachten over de overlast die onder-
vonden wordt van de langs deze
straten staande bomen.
Deze overlast bestaat voornamelijk
uit (plak)bladluizen, waardoor alles
wat daar onder staat ernstig vervuild
word en overmatige bladval.
Bovendien is het regelmatig snoeien
om de boomkruinen in toom te hou-
den, een voor de Gemeente erg
kostbare zaak. Aan deze problemen
gaat nu wat gedaan worden.

Jeroen vd Ven, teamleider buiten-
dienst van de Gemeente Cuijk, heeft
op maandagavond 25 febr. in de De
Agaat een presentatie gegeven  van
de oplossingen die hij voor deze
problemen voor ogen heeft.
Het voorstel is, dat in de Klooster-
laan, vanaf de rotonde tot aan de
begraafplaats, aan de huizenkant de
bomen gerooid gaan worden. Hier
vindt géén herplant plaats.

Vanaf de entree van het Harry Kep-
serplein de Liesmortel in, worden
alle bomen gerooid daar waar be-
bouwing is en wel aan de kant van
deze bebouwing. Aan de open ter-
rein kant dus geen kap.
Hier in de Liesmortel zullen wèl
nieuwe bomen geplaatst worden.

Op de informatieavond biedt Jeroen
een drietal varianten bomen aan: de
Carpinus Betulus, Ulmus ‘Lobel’ en
de Quercus ‘Mauri’. Zij hebben al-
len een beheerste groei en duidelijk
eigen vorm welke ook geschikt is
voor plaatsing in de bebouwde kom.

In het voorstel zullen er 99 bomen
verwijderd worden en wordt daarna
het straatbeeld weer opgesierd met
43 nieuwe bomen.
De vergunning wordt nu aange-
vraagd en dan zou na 1 april een en
ander verwezenlijkt kunnen worden.

In dit artikel kan de keuze van
boomsoort niet vermeld worden
omdat De Dorpskrant ten tijde van
deze bijeenkomst al gedrukt was.

Kappen tegen overlastCarnaval in Sint Agatha

Het beoogde resultaat, de Maasheg!
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De maandag
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