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Er is een moord gepleegd! Maar
gelukkig kunnen de bovenbouw-
kinderen van Jenaplanschool Lin-
dekring een handje helpen. De
politie stuurt een brief met infor-
matie en echte ‘badges’, compleet
met naam en pasfoto. Als forensi-
sche onderzoekers gaan de kinde-
ren aan de slag tijdens het school-
thema ‘techniek’.

Poederonderzoek. .
Op de plaats delict is een zak met
verdacht wit poeder gevonden. Poli-
tiehonden hebben al geconstateerd
dat het geen drugs zijn. Maar wat
dan wel? De kinderen krijgen enke-
le onderzoeksvaardigheden aange-
reikt zodat ze in de laatste les het
mengsel van diverse soorten wit
poeder kunnen analyseren. Met de
jodiumproef achterhalen de kinde-
ren bijvoorbeeld een poedersoort
met zetmeel.

Vingerafdrukken.
Helaas hebben we het bewijsmateri-
aal vervuild met onze eigen vinger-
afdrukken. Een volgende brief van
de politie zet ons weer aan het werk.
De observatie- en analysevaardighe-
den worden verder uitgebouwd met
het onderzoek naar vingerafdruk-
ken. Door systematisch te werken
en te ordenen maken de kinderen
tenslotte een heuse ‘database’ van
alle vingerafdrukken.

Dader gevonden!
Uiteindelijk wordt de dader ge-
vonden. De conclusies van ons
onderzoeksrapport over het ver-
dachte poeder en de database met
vingerafdrukken hebben de politie
op het juiste spoor gebracht. Trots
vertellen de kinderen tijdens de
afsluitende viering wat ze allemaal
gedaan en geleerd hebben.
Leon Houtvast, stamgroepleider
bovenbouw.

‘CSI’ op Jenaplan-
school Lindekring

Er wordt gebeld en er staan twee
jonge vrouwen voor de deur. Ver-
kleumd, want zij zijn niet echt op
het weer gekleed. Kunt u ons zeg-
gen waar mevrouw van Gogh
woont, wij zijn het briefje met adres
en telefoonnummer kwijt en kunnen
haar niet vinden. Nou nee, die naam
zegt mij niets. Zou u dan a.u.b. even
in het telefoonboek willen kijken?
Oh ja, kom maar even binnen, het is
zo koud buiten.
Even later zijn de twee in huis waar
nog eens nagedacht wordt over wie
Mw. van Gogh toch moet zijn. Dan
maar even naar het telefoonboek in
de kamer, waar een van de twee
mee naar toe loopt. De tweede
vrouw vraagt of zij even van het
toilet gebruik mag maken, wat na-
tuurlijk geen probleem is.
Spijtig genoeg is de bedoelde  Mw.
Van Gogh niet in de telefoonlijst te
vinden en de dames vertrekken.

Zo ziet u het meestal gebeuren in
opsporing verzocht, maar deze keer
zag de behulpzame bewoner uit ons
dorp de twee dames hard wegrennen
en ,waarschijnlijk met een auto, ver-
dwijnen. Gelukkig leek er niets
weg, de portemonnee lag er nog.

‘s Avonds bij het telebankieren
bleek echter dat er uitgebreid in
Cuijk, Boxmeer en Ede bij banken
en winkels gepind was tot en met
werkelijk  de laatste Euro.

Bij het boodschappen doen in de
supermarkt hebben de twee vrou-
wen op wat voor manier dan ook de
pincode weten te bemachtigen, zijn
het slachtoffer gevolgd naar huis,
hebben daar de pas ontfutseld en is
het hierboven beschreven verhaal,
hier in Sint Agatha, bewaarheid ge-
worden.  Past u dus op…..ook hier!

Sofie Daanen en Kaylee Groet seri-
eus bezig met het poederonderzoek

Wat ‘n bak

Nee, dat gebeurt
hier niet….

De jaarwisseling, is hèt moment
van opnieuw beginnen, elkaar de
beste wensen doen en goede voor-
nemens maken. Het uiten van deze
voornemens en plannen, wordt
rond de overgang van het oude
naar het nieuwe jaar traditiege-
trouw onderschreven met veel
vuurwerk en geknal.
Zo ook in Sint Agatha waar horen
en zien verging en de vele vuurpij-
len een prachtig kleurenspel in de
donkere nacht schilderden.
Blije gezichten alom op straat.

Jammer is het dan de volgende
morgen te ontdekken dat de afval-
bak bij het zitje naast het fietspad
op de Odiliadijk gebruikt is voor
het lanceren van vuurpijlen of het
opblazen van (zwaar) vuurwerk.
De knal zal ongetwijfeld geweldig
geweest zijn, de prijs hiervoor
ook! Het plaatsen door de Ge-
meente van de nieuwe bak kostte
de gemeenschap € 577,00.
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Om 11.00 uur gaat de tent open,
waar u alvast een kop koffie of thee
kunt gebruiken.
Om11.30 uur
aanvang Brabantse koffietafel,waar
u kunt genieten van vers brood met
beleg een soepje en een gekookt
eitje en natuurlijk weer een optre-
dens.
Rond de klok van 13.00 uur wordt
de koffietafel afgesloten en zal de
receptie beginnen van de Jeugdprins
en Prinses en natuurlijk het jeugd-
boerenbruidspaar.
Hierna kan de jeugd zich uitleven
op het springkussen en alle andere
spellen en natuurlijk zetten de dans-
gardes ook weer hun beste beentjes
voor.
De poffertjeskraam met diverse lek-
kernijen is ook weer aanwezig en
uiteraard zijn er nog enkele activi-
teiten door de middag heen.
Hoe laat we eindigen is niet bekend
want, gezelligheid kent geen tijd.

Kaartjes voor de Brabantse koffieta-
fel zijn te koop of te bestellen bij
Anton Geerts, tel: 0623 62 77 21
of per mail ajm.geerts@home.nl ,
vóór 14 februari aub.
Voor volwassenen kosten deze 8
euro, voor de jeugd van 13 tm 16
jaar 4 euro. Kinderen  tm 12 zijn
onder begeleiding gratis

In heel de Gemeente Cuijk wordt
gewerkt aan het nieuwe verkeers-
bordenbeleid waarbij overtollige
borden verwijderd worden, blij-
vende een betere plaats krijgen en
eenduidigheid doorgevoerd wordt.

Zo zijn de mannen in hun felgele
veiligheidspakken nu ook in Sint
Agatha bezig, waar de oude witte
straatnaamborden vervangen wor-
den door reflecterende blauwe
borden met witte letters, die ook in
het donker veel beter leesbaar zijn.
Een duidelijke verbetering!

Programma carnavals
maandag

Van meet af aan was het een gezel-
lige drukte op de nieuwjaarsreceptie
in de S-Bocht.
De ruim honderd gasten werden bij
binnenkomst verrast met een con-
sumptie van de waard himself, die
daarmee zijn goede begin van het
nieuwe jaar al direct duidelijk
maakte.
Er viel heel wat bij te praten zo on-
der elkaar terwijl het voor anderen
een ideale gelegenheid was om ken-
nis te maken met mededorpsbewo-
ners. Op de achtergrond draaiden er
video’s uit de oude doos met
“carnaval van toen” en het 50 jarig
jubileumfeest van de Lindekring ,
kortom, beelden waarin velen zich
in een veel jongere uitvoering terug
konden zien.

De organisatie, Toon, Gerrit, Henk
en Toon zijn zeer gelukkig met het
aantal bezoekers en de vele positie-
ve reacties die zij hebben mogen
ontvangen. De verbeterpunten zijn
genoteerd en de blik is alweer ge-
richt op volgend jaar, wanneer u op
zondag 6 januari 2013 weer welkom
bent op de nieuwjaarsreceptie.
U krijgt hiervoor uiteraard nog een
herinnering.

U gaf de beste wensenVoor alle duidelij kheid

Het lijkt nog zo vroeg, maar de tijd
vliegt en wij willen jullie graag in
de gelegenheid stellen sterke teams
te formeren!
Zorg dus dat je er 4 en 5 mei hele-
maal klaar voor bent: het Beache-
vent 2012 van ‘t Staagje en om weer
twee fantastische dagen te beleven.
In maart hoor je meer van ons.

Ook dit jaar hebben we weer een
geweldig feest op carnavalszaterdag
de 18e februari in de S-bocht.
Dit jaar gaan we op de Hollandse
Toer!

“HOLLAND PARTY IN
KEL'S HOLLAND HOUSE”

met medewerking van Discotheek
Magic Power. Aanvang 20.30 uur.
We bouwen met z'n allen een
'hollands' Oranje feest met leuke
verrassingen!
Wij rekenen ook op jouw komst!

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 februa-
ri worden de zittingsavonden ge-
houden met een bomvol program-
ma met artiesten van eigen bodem.
De acts zijn van een bijzondere
kwaliteit en, vanwege het volle
programma, kort gehouden om de
vaart in het programma te houden.

De voorverkoop van bonnen is
geweest maar, het staat in uw
Dorpskrant, u kunt aan de kassa
nog entreebewijzen kopen!!

Dit  wil je niet  m issen

Beachevent 2012

De nacht  van….
Deze behoeft geen verdere intro-
ductie en staat elk jaar garant voor
een fantastisch feest!
Zaterdagavond 11 febr. 20.30 uur
start de avond met: Der Lustige
Lud, Arno Kolenbrander,  Ut word
wa, De Durdouwers en de Crazy
Girls. Kom je voor 20.30 uur dan
loot je mee voor een LCD!
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