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Van onze verslaggevers: Robin
Jacobs, Floor Ariaans en Sofie
Daanen.
Beheerder van het MFA is niet echt
een beroep, meer een hobby. Piet
was eerst een boekhouder en Gerda
was een planner.  Het werd twee
keer aan hun gevraagd en de eerste
keer hebben ze nee gezegd.  Daar-
na  is de beheerder Harm in een
keer gestopt en toen hebben Piet en
Gerda het overgenomen. Het was
een grote overgang, omdat Harm
natuurlijk alles op zijn eigen ma-
nier deed.

Als je beheerder bent, moet je ver-
schillende planningen maken van
allerlei activiteiten en planningen
van mensen die er vrijwillig poet-
sen, bardiensten draaien en verga-
deringen houden. Ze moeten ook
inkopen doen, zoals: schoon-
maakspullen, eten en drinken en
nog andere benodigdheden. Er zijn
ook verschillende rekeningen en
daar zorgt Piet voor. Ze hebben
ook een systeem op hun mobiel
staan en daarmee kunnen ze het
alarm aan en uit zetten.

Ze moeten samen ervoor zorgen
dat alle vrijwilligers goed hun best
doen. Ze krijgen heel veel mailtjes
van mensen binnen die de zaal in
het MFA willen huren en dat zetten
ze allemaal in hun planning. Ze
hebben veel vergaderingen, bij-
voorbeeld of het MFA goed loopt.

Multi functionele
beheerders

Als er een activiteit is,  moeten ze
zorgen dat alles klaar staat en dat
het er niet te koud is. Dus zetten
ze een half uur van tevoren de
verwarming aan in de kamer die
gehuurd is. Er zijn heel veel vaste
activiteiten, bijvoorbeeld: carna-
val, Copa del Agatha en het stem-
bureau. En ze hopen dat er meer
vaste activiteiten komen. Er zijn
ongeveer honderd vrijwillige
poetsers en ze hebben ook nog
heel veel barpersoneel en een
klusjesploeg.

Sven en Jimmy gaan met een
poetswagen door de sporthal,
zodat de mensen die daar gym-
men geen last krijgen van hun
voeten. Ze vragen mensen die ze
kennen om te komen poetsen.
Piet werkt dertig uur in de week
en Gerda twintig. MFA is ge-
woon een Nederlands woord en
het betekent Multi Functionele
Accommodatie. Dat betekent dat
er meer dingen in een gebouw
kunnen.

140 à 150 keer per jaar dienst verle-
nen, zowel dieren als mensen wor-
den geholpen door de brandweer.

Op de kazerne hebben ze meer dan
520 meter  aan slangen. Ze hebben
twee bluswagens met elk 2.000 liter
water en deze bluswagens kosten
per stuk een paar ton en wegen 15
ton. Daar zitten ook spullen in en er
kunnen ook 7 mensen in.

Ze hebben ook een hoogwerker en
die weegt maar liefst 20 ton.

Ze hebben ook een boot, daar kun-
nen ze mee varen en daar kunnen 8
personen in. Die kan getrokken
worden  door alle wagens, behalve
de ladderwagen.  Ze hebben mer-
ken zoals: MAN, Mercedes-Benz,
Peugeot, Opel, DAF en de boot is
een Jokerboot.

Van onze verslaggevers: Bart
Derks, Cas Rooijakkers en
Daan Roelofs.
Wij hebben Hank de brandweer-
man geïnterviewd. Hank is 49
jaar en werkt al 25 jaar bij de
brandweer. Hij mag alle wagens
besturen en bestuurt het liefst de
hoogwerker die maar liefst 20 ton
weegt. De twee wagens die als
eerst vertrekken kunnen per stuk
2.000 liter aan water opslaan.

Het water zit opgeslagen in on-
dergrondse tanks. Het water is
gewoon  kraanwater, want als het
grondwater is, beschadigen de
tanks. Op de kazerne werken 36
vrijwillige brandweermannen/
vrouwen. Zij  moeten gemiddeld

Brand! Brand! Brand!

Deze Dorpskrant is, voor het groot-
ste gedeelte en in zeer prettige sa-
menwerking, met de bovenbouw
van Jenaplanschool Lindekring tot
stand gekomen.
De redactie dankt de gelegenheids-
journalisten en het team hier harte-
lijk voor!

www.dorpskrant-agatha.comjanuari
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Carnavalszaterdag 1 maart wordt er
voor de 6e keer een thema-avond
georganiseerd bij café “de S-
bocht”.Dit jaar is het thema; .

”Kloosterparty”.
De avond begint om 20.30 uur.
Dus… ga op zoek naar geschikte
kleding. Dan zien wij elkaar op
zaterdag 1 maart en maken we er
weer een gezellige avond van met
enkele verrassende optredens!!

Namens Egbert en de organisatie.

meneer Hillenaar wil het liefst 10
jaar burgemeester zijn. Helaas
heeft hij nog maar 3 jaar te gaan.
In Cuijk wonen ongeveer 17000
inwoners en in de gemeente Cuijk
wonen ongeveer 24800 inwoners.
De plaatsen die bij de gemeente
Cuijk horen zijn: Katwijk, Lin-
den, Beers, Vianen, St. Agatha,
Haps en Cuijk.

3mm. Als je ze er alle drie vanaf
schiet, dan ben je koning. Ben je 3
keer koning, dan ben je keizer. En
dat is een hele eer, want in die 120
jaar is het maar 3 keer gebeurd. De
schutterij heeft 20 leden, waarvan
de meeste ouder dan 40 zijn. Als je
een geweer wilt kopen, kost dat
2.000 euro. Dat is heel duur, dus je
kunt beter gewoon een geweer van
de schutterij gebruiken.

Carnavalszaterdag
thema-avond

Van onze verslaggevers: Goof en
Freek Verschuren.
Burgemeester Hillenaar heeft ons
ontvangen in zijn werkkamer. Hij
vertelde dat je geen speciale oplei-
ding hoeft te volgen om burge-
meester te worden. De burgemees-
ter vond de eerste dag als burge-
meester heel erg leuk. Hij moet
meestal veel zakelijke gesprekken
regelen. Hij is ook voorzitter van de
gemeenteraad. Daarnaast moet hij
ook toespraken houden. De rest van
de tijd zit hij veel achter zijn bu-
reau.

Hij doet hardlopen in zijn vrije tijd
en de rest van de tijd onderhoudt hij
ook zijn tuin. Het is soms moeilijk
om burgemeester te zijn, omdat de
mensen het niet altijd met elkaar
eens zijn.
Het aantal jaren om burgemeester
te zijn is maximaal 6 jaar, maar

Wat doet onze
Burgemeester?

Van onze verslaggevers: Stijn
Bloemen en Jeroen Thoonen.
Wij hebben een interview gehad
met Gerrit Vos. Hij is 65 jaar en
hij is de vierde voorzitter van
Oranje Agatha. Oranje Agatha is
een schutterij die al 120 jaar be-
staat, dus vanaf 1894. In die tijd
is het opgericht door een rijke
man: P.C. van den Bosch.

Hij betaalde alles zelf en vroeg
aan mensen of ze mee gingen
doen. Toen hij dood ging, werd
het terrein aan de voorzitter gege-
ven. Dat was in die tijd niet Ger-
rit Vos. P.C. van den Bosch was
zo rijk dat hij heel veel schietpa-
len en geweren heeft aangeschaft.
Je moet 15 jaar oud zijn om mee
te doen met de schutterij. Er is
één soort geweer en daar kan
maar één kogel in. Dat is voor de
veiligheid, zodat er geen gekke
mensen rond kunnen lopen met
het geweer van de schutterij.
Daarom heeft één iemand een
speciale kluis waar alle geweren
in kunnen. De wanden van de
kluis zijn 3 decimeter dik en hij is
van hard staal, zodat de geweren
niet gestolen kunnen worden. Als
je kogels wilt kopen, kost een
kogel 6 cent. In een wedstrijd
worden 100  kogels geschoten,
dus in een wedstrijd ben je 6 euro
kwijt aan kogels. Je hebt een wip
bij de schutterij. Een wip bestaat
uit 3 ijzeren klosjes: eentje van
7mm, een van 5mm en een van

Schiet het dak
er maar af!

Onze dorpseigen tennisclub heeft
een moeilijk periode gekend. Na
het verbranden van het chaletje met
materiaal en een teruglopend leden-
tal was 2013 een moeilijk jaar.
Maar de vereniging lijkt zich her-
pakt te hebben en de voortekenen
voor de komende jaren zijn goed.

Een cruciaal punt om de route voor
de komen de jaren uit te stippelen is
een compleet bestuur. Op de Alge-
mene Ledenvergadering op 13 de-
cember j.l. is dat gelukt. De nieuwe
bestuursleden zijn: .
Jan Daanen - voorzitter .
Rob Broerse - secretaris .
Noud Verdijk - penningmeester.
Het is nog niet allemaal koek en ei,
want er is spreekwoordelijk nog
veel werk aan de winkel. 2014 /
2015 moeten dan ook gezien wor-
den als de jaren van opbouw.
En……het zal voor het grootste
gedeelte in zelfwerkzaamheid moe-
ten worden verricht.
Heel belangrijk is dat de vereniging
de (toekomstige) leden voldoende
te bieden heeft. Dat is in algemene
zin het belangrijkste speerpunt van
het bestuur van TC ’t Poortje. Om
dat te realiseren zijn er de volgende
actiepunten voor 2014 geformu-
leerd: .
a) Noodzakelijke voorzieningen,
zoals het aanleggen van elektriciteit
t.b.v. de verlichting tennisvelden en
pomp beregeningsinstallatie. Het
geniet de voorkeur dit vanuit de
MFA te faciliteren, maar daarover
is nog steeds geen formele beslis-
sing genomen door het bestuur
MFA / gemeente Cuijk.
Leest u aub verder op Pag. 3 kolom 3.

’t Poortje staat
weer wijd open
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Op 31 december 2013  konden de
bestellingen weer afgehaald worden
in de Agaat. De actie vond daar
plaats voor de tweede keer. De or-
ganisatie was gewijzigd, maar we
blikken wel terug op een succesvol-
le oudejaarsmiddag.
Drie voorgaande jaren hebben we
enthousiast zelf oliebollen gebak-
ken. De mixer leenden we altijd via
Liesbeth Buijssen uit Oeffelt, maar
zij is helaas overleden. Truus vd
Goor en Anita Jilisen konden ons
dit jaar niet helpen met bakken om-
dat ze moesten werken. Bij deze
bedanken we beide dames voor hun
inzet.  Vandaar dat we zochten naar
een alternatief.
We hebben de oliebollen besteld bij
MOLA in Beugen. Zij bakken vol-
gens een oud receptuur en dat was
te proeven. We hebben positieve
reacties gekregen over de smaak.
Tussen 15.00 uur en 16.30 uur kon-
den de  bestellingen worden afge-
haald. Er werden heerlijke wafels
gebakken, er was koffie en glüh-
wein en de houtkorf brandde. Het
was die middag erg gezellig en de
actie heeft 285 euro opgebracht
voor de Agaat. Het bedrag is inmid-
dels overhandigd aan Petra Pistori-
us, penningmeester van de beheer-
stichting. BEDANKT VOOR UW
BESTELLINGEN!

Op het eind van dit jaar willen we
U weer de mogelijkheid bieden om
oliebollen te kopen in ons eigen
dorp. De opbrengst komt in zijn
geheel ten goede aan de Agaat. We
zullen U tijdig informeren hierover.
Er zullen oliebollen besteld kunnen
worden en….. overheerlijke
APPELBEIGNETS!
Namens de oliebollenclub,
Anja Thoonen, Grada Rensen, Ja-
colien Lintjens, Jessica Westen-
brink en Wilma Bosma.

hij de cape. Hij wist toen hij klein
was niet wat carnaval was, maar hij
wist het steeds sneller. Hij is vroe-
ger geen jeugdprins geweest. Hij
vindt het bord in de tuinen heel
mooi. Iedereen kijkt er naar en ziet
dus dat je prins, jeugdprins, jeugd-
prinses of adjudant bent. Hij ziet
wel een beetje op tegen het aftreden,
maar hij mag een opdracht verzin-
nen voor de volgende prins.

Hij heeft veel zin in de optocht, lek-
ker hoog in de toren en je staat hele-
maal in het middelpunt. Niet te ver-
geten:  het is een stuk leuker met de
dansgardes! Wij willen prins Dirk-
Bart bedanken voor zijn medewer-
king aan dit interview.

Van onze verslaggevers Eva
Swertz, Esther Wijnen en Joyce
Caspers.
Prins Dirk-Bart vindt het leuk dat
hij gevraagd is om prins te zijn.
Hij werd gebeld op een zaterdag-
middag met een smoesje dat Wilco
Swertz mee naar Ajax wilde rij-
den. Hij heeft wel getwijfeld of hij
prins kon zijn. Hij wist namelijk
niet of het kon in verband met zijn
werk, maar gelukkig kon het.

Hij vindt het leuk om met een ad-
judant de carnaval te vieren, maar
hij had ook graag een prinses ge-
wild om carnaval mee te vieren.
De prins heeft grote verwachtin-
gen van de carnaval op Jenaplan-
school Lindekring. Hij heeft er
ook op school gezeten en heeft er
dan ook veel zin in. Hij verheugt
zich op alles, zoals: de pronkzit-
ting, de optocht, de maandag en
natuurlijk De Nacht Van. Hij vindt
het jeugdprinsenpaar superleuk en
hij heeft net als het jeugdprinsen-
paar ook zin in de maandag. Na-
tuurlijk vindt hij de receptie in St.
Agatha het leukst, omdat hij dan
het zonnetje in St. Agatha is. Ook
de onthulling vond hij een leuke
ervaring. Hij heeft veel pret gehad.
Hij had een smoesje bedacht dat
hij moest werken, want als hij in
de zaal ineens weg was,  zou dat
wel heel opvallend zijn. Hij werd
rond tien uur onthuld. Toen hij het
tegen de familie zei, dachten ze
dat het een grapje was, maar ze
vonden het toch superleuk. Hij
vindt de prinsenpakken in de om-
geving  grappig, maar sommige
ook leuk. Het hesje van het prin-
senpak is niet helemaal zijn
smaak, maar dat is niet anders. Het
mooiste van het prinsenpak vindt

Oliebollen en…
Appelbeignets!

In de naam van
Prins Carnaval!

b) Het verhogen van het aantal le-
den is heel belangrijk voor de toe-
komst van de vereniging. Bij voor-
keur wordt er naar leden gezocht
binnen ons dorp. Een andere moge-
lijkheid is een ledenwervingsactie in
wijken zoals de Messemaker en
Padbroek. .
c) Inbedding in de MFA, in lijn met
VCA en Quick-up en uiteraard met
de nodige lusten en de lasten.
d) Dialoog met derden zoals Ge-
meente, Dorpsraad, Bestuur MFA
en buitengebied / ande-
re verenigingen.
TC ’t Poortje is een in-
tegraal deel van het to-
taal aan sportmogelijk-
heden in ons dorp. Een
gezonde vorm van be-
wegen en iedereen kan
het doen. En als er dan ook nog een
leuke tennisleraar is die je de techni-
sche kneepjes kan leren….?!
Kortom:  TC ’t Poortje zoekt nog
leden die tennis als een gezonde
uitdaging zien.

Wij hebben een speciale contributie-
regeling voor leden die lid zijn van
andere verenigingen en die tijdens
de seizoenstop actief aan sport wil-
len blijven doen.        .
Dan ben je bij ons aan het goede
adres! Namens het bestuur van TC
’t Poortje,
Rob Broerse

Vervolg TC ’t Poortje  pag 2 kolom 3
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Lachende gezichten op de eerste
zondag in het nieuwe jaar!
Gezelligheid was troef op de
nieuwjaarsreceptie van het dorp.
En zo vreemd was dat niet, ieder-
een was met de beste  voornemens
binnen komen wandelen om zijn of
haar buren, straatgenoten en dorps-
genoten alle goeds voor het nieuwe
jaar toe te wensen.

En er was heel wat te wensen, het
was er druk! Ruim honderd gasten
hebben genoten van elkaar en van
de presentatie van de Foto Archief-
dienst Cuijk. Mooi zoals deze
dienst ons ons verleden weer in
herinnering bracht en daarmee ook
de nodige gesprekstof leverde.

Een gevoel van gastvrijheid werd
geboden door enkele sponsoren, en
wel in de vorm van de nodige hap-
jes en drankjes die door hen gepre-
senteerd werden

Het verloop van de middag heeft
het organiserende comité het volste
vertrouwen in de (verre) toekomst
gegeven.  U bent bij dezen alvast
uitgenodigd voor de nieuwjaarsre-
ceptie  op 4 januari 2015!

Het jaar goed begonnen filtersysteem en het voersysteem
zelf gemaakt. Zijn vrouw heeft bij
de derde vijver een paar eitjes in
de vijver gedaan, maar de eitjes
kwamen uit en toen waren daar
een paar honderd visjes. Ze heb-
ben er toen veel weggegeven en
nu zitten er nog maar vijfentwin-
tig koi karpers.

De vissen groeien sneller als je het
voer in secties voert. Als een vis
dood gaat, brengt hij de vis naar
de dierenarts en wordt de vis ver-
brand. Tiny heeft ook een net over
de vijver, zodat reigers geen kar-
pers kunnen pakken. Het is be-
langrijk om een goed filtersysteem
te hebben, goed water en voldoen-
de zuurstof in het water. De
mooiste soort koi karper vind hij
de zwart-wit met rode vlekken :
de Go Sankengroep.
Meer informatie over Koikarpers,
bel: 0485-785955

dan heel even naar de foto, legt
hem weg en begint dan te kleien of
te schilderen. .
Ze maakt unieke beelden, zoals
reuzenmieren, maskers enzovoorts.
Ze geeft geen lessen maar kleit
soms wel eens met haar kleinkinde-
ren, of met haar buurmeisje Jetske.
Als ze een beeld maakt, dan maakt
ze dat alleen. Ze heeft nog nooit
samengewerkt aan een beeld en
beeldhouwen doet ze liever alleen.
Als ze wil gaan kleien, dan wil ze
steeds iets nieuws proberen. Ze ver-
koopt sommige beelden, maar ze
maakt ook beelden voor mensen
met een speciale reden. Heel soms
maakt ze gratis beelden, bijvoor-
beeld    voor
iemand die ja-
rig is. Haar
grootste beel-
den zie je hier:
deze beelden
zijn allebei in 4
stukken apart
gemaakt. Ze
zijn net ietsjes
kleiner dan 1
meter 70.
Haar mooiste
beelden zijn
een 4 op een rij, dat begint zo:  van
een bolletje, steeds meer open,
naar een mens. Kom je ook eens
langs bij Truus en kijken naar de
beelden?`

Door onze verslaggevers : Lars
Meijer en Jan Lutters.
Wij hadden een interview met
Tiny van Welij. Tiny is 50 jaar en
hij heeft een speciale hobby: koi
karpers houden. Het was begon-

nen met een vijvertje van 400 li-
ter. Maar dat is zo snel uit de hand
gelopen, want de vissen werden
groter en de vijver ook en het
werd steeds groter. Zo zijn er nu
drie vijvers: een voor de zieke
vissen en twee voor de andere
vissen. Hij heeft de vijvers, het

Bij de koi karpers
Van onze verslaggevers: Marloes
Franzen en Mayke Burgers.
Truus van Goor is een beeldhouw-
ster in Sint Agatha. Ze woont op
zichzelf en heeft kinderen.
Ze wilde vroeger iets met haar han-
den gaan doen. Ze begon met teke-
nen en ging vervolgens schilderen.
T o e n
k r e e g
ze goe-
de raad
om te
g a a n
k l e i e n
en beelden te gaan maken! Zo is
Truus beeldhouwster geworden.
Soms weet ze niet wat ze moet
gaan maken en dan probeert ze
inspiratie op te doen door naar een
foto te kijken, bijvoorbeeld een
foto die ze ooit in Rome van een
stuk kunst heeft gemaakt. Ze kijkt

Beeldhouwster in
Sint Agatha

Dinsdag 28 januari trad aan het be-
gin van de avond het AED-alert in
werking.
Voor het eerst is de AED uit de
verwarmde kast bij de Agaat ge-
weest. Binnen enkele minuten, en
voordat de ambulance arriveerde,
waren er een zevental gediplomeer-
de vrijwilligers (die afgelopen jaren
via de dorpsraad de reanimatie- en
AED-cursus in Sint Agatha volg-
den) met de AED ter plekke.
Helaas konden zij niets meer uit-
richten, de patiënte was reeds over-
leden.
Toch geruststellend te weten dat er
kundige dorpsgenoten zijn, die snel
ter plekke zijn als via 112 een hart-
stilstand wordt gemeld.

AED-alert werkt
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De beheerstichting van “de Agaat”
wens u een voorspoedig 2014 en
hoopt u vaak tegen te komen in
“de Agaat”!
Tevens een woord van dank aan
alle vrijwilligers die in 2013 mee-
geholpen hebben “de Agaat” tot
een aangenaam verblijf te maken
voor iedereen!
Wilt u daaraan ook meewerken in
2014? Geef u dan op als vrijwilli-
ger (bijv. een keertje kantine-
dienst)  bij Piet of Gerda van den
Broek, tel 06-10 09 1349
Bij voorbaat dank.

Van onze verslaggevers: Nikita
Bukulin, Romee Linders en
Lena Bloemen
Ursula Voorhuis is een verzame-
laarster van kralen, sieraden en
beelden. Ze is begonnen met ou-
de speculaasplanken, dat zijn gro-
te planken met een vorm erin
waar je speculaasdeeg in deed. In
1960 ging ze geen speculaasplan-
ken meer verzamelen. Ze ging
naar het Afrika-museum en ze
vroeg of ze daar vrijwillig mocht
komen werken. Ze is gaan verza-
melen, omdat bijna niemand het
verzamelde. Ze ging mooie ket-

tingen en
k r a l e n
kopen in
Azië en
in Afri-
ka. Door
haar va-
der heeft
ze leren

kijken, daarmee bedoelt ze dat ze
door haar vader kan kijken of de
kralen en kettingen echt zijn.
Want nu zijn er van die plastic
kralen die allemaal even groot
zijn. Ursula heeft kralen die alle-
maal verschillend zijn. Zo kan ze
dus zien of ze echt zijn.

De kralen die ze verzamelt zijn
van glas, hout, steen, oude botten
en nog veel meer natuurlijke ma-
terialen. Bij haar thuis komen
mensen met oude kralen en dan
gaan ze zitten en gaan ze kettin-

gen maken. Als de kettingen dan
klaar zijn, worden ze in een grote
kast gelegd. En dan wordt er een
prijskaartje aangehangen en dan
kunnen ze worden verkocht.

Ursela Voorhuis
verzamelt ook
mooie sieraden

Wij zijn gevraagd door stamgroep-
leider Leon of we het leuk vonden
om een stukje te schrijven voor de
Dorpskrant. Het leek hem een goed
idee, omdat wij de eerste groep 8
waren die zo’n acht jaar geleden
deelnamen aan ‘Het Dorpskrant
project’.
Tijdens het maken van de dorps-
krant waren er voor ons een aantal
‘obstakels’. Het was voor ons erg
lastig om een keuze te maken wie
er moest
bellen om
een af-
spraak te
m a k e n
voor het
interview.
D a a r n a
mo e s t e n
er vragen bedacht worden, dit
moesten open vragen zijn. Nadat de
vragen gemaakt waren, werden de-
ze gecontroleerd door Leon.
Als de vragen goedgekeurd werden,
waren we klaar voor het interview.
Als de interviews van ieder groepje
klaar waren, werd er met de hele
klas een krant van gemaakt.
Deze werd vervolgens bij Leon
ingeleverd.
Voor ons was het leuk om aan de

d o r p s -
krant te
werken.
We .
mochten
dan .
ergens in
de school

een plekje zoeken om daar zelfstan-
dig met je groepje te werken.

Wij hebben veel gehad aan het ma-
ken van de dorpskrant. Vooral het
deel waar je iemand moest intervie-
wen, dit heeft ons geholpen aan
meer zelfvertrouwen.
Wij bedanken Leon voor de leuke
tijden die wij met onze klas samen
hebben beleefd. Groetjes van
Salena Wijers en Roos Jacobs.

Ps. De 2 foto’s zijn ook van 8 jaar terug!

Achtste groepers
vergeten niet…

Beste dorpsgenoten

U hebt vast en zeker het krantenar-
tikel gelezen dat kleine scholen
onder de 100 leerlingen kunnen
blijven bestaan. Geweldig nieuws
voor de Lindekring!
Voorwaarde is wel dat je als kleine
school moet samenwerken met an-
dere scholen en dat je onderwijs-
kwaliteit goed moet zijn. Wij leve-
ren de kwaliteit die iedere school
geacht wordt te leveren. Vol trots
kunnen wij zeggen dat wij de laat-
ste jaren boven gemiddeld preste-
ren. Wij zijn daar trots op, maar
lopen daar niet mee te koop.

Deze keer echter, vinden wij het als
school belangrijk dat u er wel van
op de hoogte bent.
Het krantenartikel van vrijdag 31
januari j.l. door Geurt Franzen in
De Gelderlander, suggereert dat wij
in de gevarenzone zitten. We zijn
inderdaad de kleinste school in
Cuijk en de getallen in het kranten-
artikel kloppen, maar er is geen
sprake van een gevarenzone of iets
dergelijks. Verder wordt gesugge-
reerd dat wij onze ambities niet
waar maken. Niet wáár maken...wij
maken onze ambities méér dan
waar!
We krijgen informatie van andere
scholen waaronder het Voorgezet
Onderwijs en externe instanties
bijvoorbeeld ambulante begelei-
ders, dat wij het goed doen.
Leest u aub verder op Pag. 6 kolom 1.
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Daar waar de bovenbouw druk was
met het maken van deze Dorps-
krant, had de middenbouw van de
Lindekring op vrijdagmiddag de
31e, de handen vol aan het bouwen
van vogelnestkastjes.

Normaal gaat er elke maand een
groepje van vier kinderen onder
begeleiding richting maasheg aan
de Veerstraat om deze heg bij te
houden en allerlei ontdekkingen in
de natuur te doen. Leerzaam en
dikke pret! Maar in de winter is dat
niet echt verantwoord. Om toch
met natuur bezig te zijn, hebben de
leerlingen deze middag benut om
vogelkastjes, geschonken door
Brabants landschap, te bouwen.

Alles was voor handen, hout, spij-
kers, hamer, nijptangen, scharnie-
ren, schroeven en… heel veel ani-
mo bij de aspirant timmerlieden!
Met steeds twee kinderen moest er
een kastje gemaakt worden, wat
uiteindelijk 12 nestkastjes oplever-
de (in de praktijk zijn er meer van
die hokjes gebouwd omdat er een
aantal keren ook weer een uit el-
kaar gehaald moest worden).

Elke medewerker schreef zijn of
haar naam op de voorkant zodat,
wanneer de kastjes in maart aan de
Heikantseweg en in de Kuilen op-
gehangen worden, de vogels weten
van wie zij deze gekregen hebben.

Er zijn wel zorgen, wij hebben zor-
gen om ons imago. In het dorp
wordt weleens negatief over onze
school gesproken. Wij kunnen ons
hier niet tegen verweren, het enige
wat wij kunnen doen is uitnodigen
om naar onze vieringen te komen
kijken en met leerkrachten, ouders
en kinderen te praten over onze
school zodat u eerlijke en recht-
streekse informatie krijgt.
Laat u niet wijsmaken dat wij in
concurrentie zijn met andere scho-
len. Juist de scholen uit Boxmeer
zijn onze partners. Vooral de Pep-
pels, de Canada’s en Metameer,
alle drie jenaplanscholen, staan
samen met ons voor goed onder-
wijs. Het feit dat 1500 leerlingen
uit deze regio onze scholen bezoe-
ken zegt genoeg. Het Jenaplanon-
derwijs heeft namelijk veel goeds
te bieden!

Onze school is er voor de kinderen
uit Sint Agatha en voor kinderen
uit de omgeving. Doordat er ook
kinderen uit onze omgeving naar
onze school komen, blijven de
groepen goed bezet en kunnen we
goed onderwijs bieden. Zo worden
ook de verenigingen gevoed met
leden. Vaak gaan kinderen vanuit
school naar het voetballen of korf-
ballen. Ook ’t Staagje heeft leden
uit andere dorpen die via onze
school lid geworden zijn. Dit heeft
al jaren goed gewerkt en dat moet
zo blijven.

Ton Hovens, directeur Jenaplan-
school Lindekring.

Bouw werk!

Wilt u ook uw energierekening
verlagen? Wilt u ook eigen ener-
gie produceren in of op uw eigen
huis, in de buurt of binnen onze
gemeente? Wij, inwoners en ver-
tegenwoordigers van betrokken
lokale bedrijven en organisaties,
hebben samen met de gemeente
het initiatief
genomen .
om te onder-
zoeken of
we ook in
Cuijk kun-
nen komen
tot een ener-
giecoöperatie.  Collectief inkopen
van duurzame energie, zonnepa-
nelen, samen investeren in buurt-
of wijkzonnedaken en energie
besparen door isolatie en LED
verlichting. Het nationale energie-
akkoord geeft ook in Cuijk moge-
lijkheden om aan de slag te gaan.

Op donderdagavond 20 februari
organiseren wij in Ebben Inspyri-
um een informatieavond waarvoor
we u graag uitnodigen met ons
mee te gaan doen in het opzetten
van de lokale energie coöperatie.
Ga naar www.energiekcuijk.nl
voor meer informatie. Inloop van-
af 19.30u, de toegang is gratis en
voor een consumptie hebben wij
gezorgd. Doet u mee?

De dorpsraad Sint Agatha onder-
steunt dit initiatief en is betrokken
geweest bij de organisatie van
deze avond.

Van de Dorpsraad
Lokale Duurzame Energie,

ook in Sint Agatha?

Doppen zie krant december

Denkt u er nog aan de plastic
doppen van de limonadefles-
sen, vruchtensap pakken, pap
en melkpakken, vitamine /
sportdrankjes enz,  te verzame-
len en deze bij Jo en Gerrit Ja-
cobs, Veerstraat 10 af te ge-
ven?!   Dank je wel!!

Vervolg pagina 5 kolom 1
Beste dorpsgenoten

Van de redactie
De Dorpskrant van februari komt
uit op dinsdag de 25e. Kopij hier-
voor kunt u aanleveren tot uiterlijk
donderdag de 20e februari !

Bij de totstandkoming van deze Dorpskrant heeft de Redactie assistentie
gehad van maar liefst 21 gastjournalisten van Jenanplanschool Lindekring!

www.energiekcuijk.nl

