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Het sympathieke verzoek van Theo
Visser om in enkele woorden mij-
zelf bij u te introduceren, kon ik
natuurlijk niet afslaan.
Vandaag, op 1 februari, begin ik als
uw burgemeester.

Ik woon nu nog in Gouda, waar ik
fractievoorzitter van het CDA ben,
maar hoop met mijn vrouw en drie
kinderen snel een plekje te vinden
in één van de zeven kernen van  de
gemeente Cuijk.
Ik ben opgegroeid in het Land van
Cuijk en ken uw mooie dorp van
fietstochtjes door de maasheggen.
Graag kom ik binnenkort kijken in
Sint Agatha.
Als u eerder wil kennismaken kom
dan – als u in de gelegenheid bent –
vooral  op 8 februari langs op de
welkomstreceptie!
Wim Hillenaar

Door het werken aan de krant
zijn de kinderen zich namelijk
bewust
van het
doel van
de spel-
ling en
zinscon-
structies. Andere mensen lezen
hun werk echt en natuurlijk wil-
len ze het dan zo goed mogelijk
doen. Na instructies en oefenin-
gen over het telefoneren voor het
maken van afspraken en intervie-
wen zijn er zelfs enkele groepjes
die zelfstandig nóg een keer wil-
len oefenen. Want daarna hebben
ze deze vaardigheden nodig om
ze echt toe te passen. De Dorps-
krant zorgt zodoende voor
‘levensecht’ taalonderwijs. Het is
betekenisvol en functioneel; de
kinderen ervaren waarom ze be-
paalde kennis en vaardigheden
nodig hebben en passen dit  ook
echt toe.
Het resultaat van hun harde werk
houdt u nu in uw handen.

Veel leesplezier met deze dorps-
krant, gemaakt door leerlingen
van Jenaplanschool Lindekring.
Leon Houtvast
(stamgroepleider bovenbouw)

Even kennismaken

Redactie van de Dorpskrant:
Theo Visser en Willem Cranen

Redactieadres: Kuilen 4
Telefoon: 0485-314583

theodorus.visser@planet.nl
Bez. Anita / Marjan Thijssen

Huh? Is dat niet een van onze col-
lega's? Die leeft zich dan wel heel
erg in, in haar functie. Nu ziet u
eens hoe wij opgegaan zijn in ons
werk! ’t Was dan ook erg leuk!

Tijdens het maken van de Dorps-
krant gingen de kinderen na contro-
le vol enthousiasme aan het werk
om de fouten te verbeteren. Ook als
er meerdere malen foutjes verbe-
terd moesten worden! Hoe kan dat?

Spannend en leuk

Een aandachtig gehoor bij een live
interview op school. Altijd interes-
sant en leerzaam voor de hele
groep “kritische” redacteuren.

Soms zijn de vertellen dingen zo
ingewikkeld dat de geïnterviewde
een heus whiteboard nodig én
tot zijn beschikking heeft.

Voor jou als journalist is het na-
tuurlijk het meest spannend. De
juiste vragen stellen en het ant-
woord nog opschrijven ook!

Waarom een
School-Dorpskrant?

mailto:visser@planet.nl
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Onze verslaggevers:
Coen Penson Andy van Elst en
Juultje Jacobs

Joost is 25 jaar. Hij werkt al 2,5
jaar bij Waterschap Aa en Maas.
Hij heeft hbo gedaan en dat was
goed gegaan. Hij wist niet zo
goed wat hij wilde worden, maar
dit is ook erg leuk.
Hij heeft voor Aa en Maas eerst
aan de universiteit gestudeerd
maar dat was te saai, omdat het
veel boeken lezen was. Dus hij
heeft het niet afgemaakt.  Hij
heeft 4 jaar havo gedaan. Hij
heeft nog nooit een klacht uit Sint
Agatha gehad (dat hij weet, maar
wel vaak van boeren).
Hij heeft niet echt een overstro-
ming mee gemaakt en hij kent
ook niemand die er aan dood is
gegaan. Bij hem in het gebouw

werken in totaal 18 mensen. Er
zijn nog meer gebouwen over
Nederland verspreid. Met die
andere gebouwen erbij zijn er
400 mensen in totaal.

De dijken in Sint Agatha zijn wel
stevig en hij is niet bang voor
Sint Agatha dat het gaat overstro-
men. Als het overstroomt, dan
laten ze het evacueren. Het water
staat wel erg hoog, hoor, dus pas
op. Maar het kan nog hoger.
Hij heeft nog een tip voor jullie:
zet de koeien en andere dieren in
veiligheid.

Van onze verslaggevers: Bart Pol-
man, Wes Holla en Liam Dinnesen.

Piërre-Paul Walraet is een Kruisheer
en werkt soms in de tuin. Hij geeft
jongeren les om Kruisheer te wor-
den. De titel van de meester is in het
Latijn novis meester. Piërre vindt
het heel leuk en interessant om de
leerlingen les te geven (op te lei-
den). De oudste Kruisheer  is 103
jaar oud en hij zit in het klooster in
Uden. Piërre heeft 8 collega’s. ‘s
Avonds gaan ze bidden en dan delen
ze elkaars gevoelens.

Hij krijgt geen salaris. Zijn collega’s
en hij krijgen wel geld, maar dat
doen ze in een grote pot. Daar ko-
pen ze in de kantine eten van.
In 1965 zijn er 24 doden in Congo
(Afrika) gevallen. De Afrikanen
hebben toen 24 Kruisheren van het
klooster in St. Agatha vermoord.
Men weet nog steeds niet hoe dat
kwam.

De tuin van het klooster wordt bij
gehouden door 6 Kruisheren. Ver-
der hebben ze een nieuw archief,
waar de documentatie van heel lang
geleden wordt bewaard. In 1872
waren de eerste Kruisheren in  Sint
Agatha.

‘t Was me het weertje wel, zo vlak
voor de Kerst. Waren wij naar we
dachten de laatste weken al rijke-
lijk bedeeld met sneeuw, vrijdag-
ochtend 24 december werd menig-
een toch verrast door een ongekend
pak van dat witte goedje.

Een nacht gestage sneeuwval ge-
paard gaande met een stevige wind,
zorgde ervoor dat menige straat in
ons dorp onbegaanbaar werd en dat
auto’s vast liepen in sneeuwduinen
op de Liesmortel en de Heerstraat.
Natuurlijk even lastig maar, we
konden wel genieten van een
prachtige witte Kerst !

Hieronder vindt u de data van niet
te missen carnavalsactiviteiten van
de Ulewappers in de komende
maanden.
Gelijk noteren in je agenda!
18 / 2  Pronkzitting 20.00 feesttent
19 / 2  Pronkzitting 20.00 feesttent
25 / 2  Hofkapel jubileum feesttent
26 / 2  De nacht van….
05 / 3  Sleuteloverdracht Gem.huis
07 / 3  De Maandag…       feesttent
08 / 3  Uleoptocht Maasvallei 14.11
18 / 3  Kotelettenfeest

Zorg dat je erbij bent!

Barre tijden

‘n vrijwel onbegaanbare Odiliadijk

Op 12 januari kwam de hierboven
vernoemde sneeuw in de vorm van
dooiwater voorbij met als resultaat:
een wild kolkende veerstraat.

Water naar de zee

Foto Gerard Smits

Natte voeten Kloostertuin en
Kruisheren



DE DORPSKRANT Pagina 5

Interview met Michiel Scholten
Van uw verslaggevers: Noor van
Bergen, Jetske van Paassen en San-
dra Gijsbers.

Michiel Scholten doet al 20 jaar
steltlopen en hij is later begonnen
met zijn theaterbedrijf. Omdat hij
vaak in het buitenland optreed heeft
hij zijn theaterbedrijf  Michael
Shalton genoemd. Eerst deed hij
altijd als achtergrondmuziek mee
op de piano, daarna zei iemand dat
hij misschien stelten kon lopen, dat
wou hij graag. Hij heeft geen oplei-
ding voor zijn vak hoeven te doen,
maar je leert het vanzelf.

Kaartverkoop voor alle niet leden
van de Ulewappers en voor de leden
die hun aankoop vergeten zijn te
doen, zij kunnen kaarten verkrijgen
tegen € 7,50 per stuk voor een zit-
tingsavond naar keuze.
De kaartverkoop start zaterdagmor-
gen 12 februari om 11.00 uur in café
de S-Bocht. Tevens zijn dan ook de
kaarten voor de brunch op de carna-
valsmaandag te koop. Deze kosten €
8,-- per persoon. Jeugdkaarten hier-
voor in de leeftijd van 13 t/m/ 16
jaar zijn € 4,-per persoon en kinde-
ren onder de 12 jaar met begeleiding
mogen gratis. Brunch kaarten zijn
ook tijdens de pauze van de zittings-
avonden te koop.

Veel mensen in zijn bedrijf heb-
ben wel de kunstacademie ge-
daan. Steltlopen is ontstaan in
een dorpje in België. Daar was
een dorpje dat vaak onder water
stond. Als het water hoog was,
liepen ze op hoge stelten naar de
overkant.

Je hebt veel soorten stelten: wa-
terstelten (gewone stelten),
springveren en nog meer. Het
leukste aan steltlopen vindt hij
dat elke dag weer anders is.
Je bent vaak op verschillende
plaatsen. Soms zijn dingen ook
kapot en moet je ze maken.
Japan vond hij het leukste optre-
den. Hij had ook een leuk optre-
den toen hij als vliegtuig verkleed
was, maar toen brak een stelt af!
Hij ging gelukkig heel langzaam
naar de grond, want de vleugels
hielden hem tegen. Dat was heel
spannend.

In Duitsland is hij drie keer tot
artiest van het jaar uitgeroepen.
Hij is ook een keer toen hij op
stelten liep over een kabel geval-
len en toen kon hij ook een hele
tijd geen stelten lopen en dat

vond hij echt een ramp.
Het krekelpak vindt hij wel het
leukste. Bij dat pak zijn stelten
met springveren.             .
Meer weten? Kijk dan maar eens
op www.michaelshalton.nl

Kaartverkoop zittings-
avonden en brunch

Van onze verslaggevers:  Andy van
Elst,Lex Grevelt en Sjoerd Burgers.

Bob Thomassen vindt het leuk om
samen met vrienden te voetballen
en hij vindt het gewoon heel gezel-
lig. Samen voetballen is gewoon
heel gezellig, zegt Bob.
V.C.A. is een kleine club en in een
kleine club ken je elkaar meestal
beter en hij vindt het gewoon heel
erg gezellig. Bob doet vrijwilligers-
werk en hij vindt het leuk, omdat
V.C.A. het nodig heeft. Bob doet al
6 jaar vrijwilligerswerk met veel
plezier.

De Dorpskrant vindt hij leuk, om-
dat je dan op de hoogte bent van je
eigen dorp.
De club geeft ook nog eens een
heel groot feest omdat V.C.A. 50
jaar bestaat. Dat wordt vast en ze-
ker heel gezellig.
Wij vonden het leuk om Bob Tho-
massen te interviewen.

V.C.A. bestaat 50 jaar!

Groter
dan je lijkt

Van uw verslaggevers Jim Trum,
Gijs Franzen en Milan Hovius.
In Sint Agatha heeft agent Ruud
Traas alleen een auto-ongeluk ge-
zien. Aan de Heerstraat . Voor  de
rest is er nog nooit iets ergs ge-
beurd. Ruud is agent geworden,
omdat hij de hulpverlening leuk
vond. Hij is agent  geworden door
dat hij drie jaar lang opleiding heeft
gehad. Hij gebruikt de politieauto,
het vuurwapen, de pepperspray, de
handboeien en een portofoon. Hij
werkt altijd met iemand samen. Het
is verschillend met wie. Hij vindt
zijn werk leuk en probeert zo veel
mogelijk mensen te helpen. Sint
Agatha behoort toe aan Cuijk, dus
als er iets in Sint  Agatha is, komt
politie Cuijk eraan. Hij heeft ge-
schoten op de schietbaan en nooit
op straat, want in het echt schieten
is wel eng, zegt Ruud

www.michaelshalton.nl
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Van onze verslaggevers: Siem
Bloemen Sam Holla en Mathijs
Thoonen.

Piet Hurkens is 78 jaar, hij heeft
een vrouw die heet Lenie en hij
heeft vier dochters. De dichtstbij-
zijnde dochter woont in Uden en
degene die het verst woont, in
Zwitserland.

De school heette vroeger Sint
Odilia. Hij is daar 26 jaar school-
hoofd geweest. Er waren twee
leraren en maar twee klassen, en
een gymzaal. Ook waren er drie
oliekachels die hij elke morgen
aan moest maken om het in de
school lekker warm te krijgen.
Een van die oliekachels heeft
op het toneel gestaan bij het Pa-
rochiehuis .        .

Hij heeft ook 7 jaar in Wanroy
gewerkt, hij wou toen iets nieuws
proberen en ging toen voor de
Sint Odilia school solliciteren.
Toen hij op de school kwam in
1961 waren er 65 leerlingen uit
ongeveer 20 gezinnen en toen hij
daar wegging in 1988 waren er
ook 65 leerlingen alleen dan uit
50 gezinnen.

Vroeger verdiende hij best veel,
maar met nu vergeleken niet zo-
veel. Hij verdiende per kwartaal
(3 maanden) 725 gulden. En hij
mocht van de gemeente voor
5000 gulden materialen kopen.
Ze hadden vroeger geen conciër-
ges dus heeft hij zelf veel

Gelegenheids-redactieleden van buiten ons dorp kunnen op
www.dorpskrant-agatha.com op hun werk terug (laten) kijken.

Het begon allemaal voor 20 jaar
terug toen Roy van den Broek zijn
opa Jan den Broek ging helpen bij
het bezorgen van folders en kranten
in Sint Agatha. Toen de jaren voor
opa zwaar gingen tellen heeft Roy
hem beloofd met vader Piet deze
pittige taak van hem over te nemen.
De verspreiding moest n.l. wel in
de familie blijven! Vanaf toen heeft
deze taak het hele gezin van den
Broek 18 jaar lang bezig gehouden.

De klus startte wekelijks op de
maandag- en dinsdagavond met het
invouwen van kranten en folders.
Het te bezorgen drukwerk werd
namelijk altijd over deze twee
dagen aangeleverd.        .
Gerda en Joyce maakten zo elke
week 200 pakketten van gemiddeld
‘n kilo per stuk. Op de woensdag-
avond werd(en) de wagen(s) gela-
den en trokken Piet en Roy er op
uit om, over een afstand van 22 km,
u te verblijden met het gebundelde
nieuws en de aanbiedingen. Dat gaf
gelijk weer ruimte in huis want het
gaf twee dagen niets anders dan
overal veel papier.

Waar praten we over?  De feiten!
18 jaar x 52 weken x 22 km (1 ron-
de)  maakt… 20.592  km .
18 jaar x 52 weken x 200 pakken
maakt…. 187.200 pakken / kilo’s

De laatste krant was steevast voor
Egbert, waar dan nog uitvoerig op
de bezorging terug gekeken werd.
28 december was dat voor ’t laatst
maar…’t blijft wéér in de familie!

Kepserplein in wording
januari 2011

Het oude
schoolhoofd

schoongemaakt. Hij heeft ook zelf
veel materialen gemaakt.         .
In 1968 had hij contact met een
oud-klasgenoot uit Bemmel en
deze had een jenaplanschool.
En dat bracht Piet op een idee, hij
startte ook een jenaplanschool.
Vroeger was de CITO nog niet op
de Lindekring en die heeft Piet
aangeschaft.

Zijn hobby is tekenen en schilde-
ren. Hij zit al 26 jaar in het bestuur
van de Heilige kerk Agatha. en al
50 jaar in het bestuur van de fanfa-
re. Hij kent de dorpskrant en de
makers van de dorpskrant.

Het werk aan de realisatie van het
Kepserplein heeft nu echt een aan-
vang genomen, men is druk bezig
met het bouwrijp maken van het
terrein. Het waterleidingsbedrijf
heeft zijn aansluiting gemaakt en
nu wordt er druk heen en weer ge-
sjouwd met rioolbuizen. Er begint
zich al een aftekening te vormen
van waar de weg komt te liggen.

De redactie van De Dorpskrant wil
vanaf nu in elke uitgave een foto
plaatsen waarop u de vorderingen
tot een nieuwe wijk kunt volgen.

Nee wij staan niet met lege handen,
wij hebben nu onze handen vrij!

Door weer en wind

www.dorpskrant-agatha.com

