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Van 1931 tot 1990 de St.Odiliaschool in St.Agatha

Na gesprekken met Dhr. Mark
Kerkhoff (Waterschap Aa en Maas)
en Dhr. Gijs Kurstjens (Kurstjens
Ecologisch Adviesbureau), kan de
Redactie u het volgende melden.
Waterschap Aa en Maas gaat vol-
gend jaar beginnen met het herstel,
naar oude kaarten, van de originele
loop van de Oeffeltse Raam en daar-
mee van de Oeffelter Meent. Bij
Oeffelter Meent wordt de Oeffeltse
Raam weer teruggelegd in z’n oor-
spronkelijke loop en wordt het ge-
kanaliseerde traject door de hobbel-
weide (de Meent) gedempt zodat dit
gebied weer een eenheid wordt. Zie
plaatje. Door het dempen en het te-
rug brengen van de originele bo-
demstructuur van de bovenloop van
de Virdsche-Graaf, ooit gegraven
door Kloosterlingen uit Sint Agatha,
ontstaat daar ’s winters een natte
laagte waar het gebied haar naam
Meerkampen aan te danken heeft.

De Virdsche-Graaf is de sloot die in
Sint Agatha de Veerweg kruist en
uiteindelijk in de Maas uitmondt.
Ook in Sint Agatha zal aan dit pro-
ject gewerkt worden.
A.  De oever en beekmonding van
de Virdsche-Graaf zal ontsteend
worden, zodat er een zandige mon-
ding in de Maas ontstaat. Dit maakt
het voor vissen mogelijk  voor paai-
en de beek in te zwemmen.
B.  Er zal een vonderpad aangelegd
worden dat een oversteek van de
Virdsche-Graaf door wandelaars op
de wandelroute door de uiterwaar-
den naar de stier mogelijk maakt.
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Zoekend bij de Foto Archiefdienst Cuijk naar info over ‘t Staagje, werd
deze niet gevonden, maar kwam, met hulp van medewerkers van deze
dienst, wel de hier onderstaande leuke wetenswaardigheden uit het archief.

Zaterdag 16 juli 1931 was het groot feest in St.Agatha. Op deze feestdag
van St.Odilia, werd de school die deze naam zou gaan dragen ingezegend
en in gebruik genomen. De eerste plannen voor een school in Sint Agatha
zijn al zeer oud. De kinderen uit Sint Agatha moesten vroeger dagelijks in
weer en wind naar de school in Cuijk. Door de inwoners werd in 1809 aan
Koning Lodewijk Napoleon een verzoek gedaan voor de bouw van een
school. Door een gulle gift van hem konden de bouwplannen van een
school doorgaan. Van de Kruisheren ontving men een stuk grond en de zaak
was spoedig opgelost. In de vorige eeuw was het onderwijs voor het meren-
deel openbaar. Pas na de schoolstrijd in 1870-1880 en de financiële gelijk-
stelling kwam het bijzonder onderwijs. Van 1928 tot 1931 was de school in
Sint Agatha de enige openbare school in de gemeente Cuijk. Niet katholie-
ke Cuijkenaren gingen dan ook naar school in Sint Agatha.

Sedert 1990 heeft de lagere school in Sint Agatha een zogenaamd Jena-
plan. Dus ook nu weer is Sint Agatha de enige school in de gemeente Cuijk
die een ander leerplan heeft.

Op de foto uit 1984 staat Dhr. P.Hurkens, vanaf september 1961 Hoofd van
deze school, in 1988 werd hij opgevolgd door Dhr. Gert Jan Bardoel.
Op bovenstaande foto die gemaakt is in januari 1984 staan de klassen 4-5-6;
Van links naar rechts; N. Aldenhoven,A. Josten, D. Minten, Fr. Keijzers,
Meester P. Hurkens, R. v. Elst, N. Jilesen, M. Caspers, Fr. Broekmans, M.
Gosens, E. v. Koot, O. Kooymans, M. Berkhout, I. Kooymans, A. Timmers,
G. Coenen, I. Broekmans, E. Schaminee, P.Broekmans, R.v.Elst, C. v. Elst,
M. Thoonen, A. Caspers, P. Keijzers, M. Ledoux, R. Daanen, H. Gosens en
P. Jansen.
Op www.dorpskrant-agatha.com kunt u deze foto zo groot maken als u wil!

Aanpak Virdsche-graaf
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Met het verschijnen van de vorige
Dorpskrant, die van juni, heeft de
Gemeenteraad van Cuijk positief
beslist inzake de voorgestelde boot-
helling. De raad heeft hiervoor een
budget van €75.000 gereserveerd.
Het plan is ingediend bij Rijkswa-
terstaat die nu binnen 8 weken zal
reageren. Wordt vervolgd!
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Boothelling

heid .tot. “Staagjeplein” omge-
doopte parkeerterrein van MFA
De Agaat en schuif aan op het ge-
zellig ingerichte terras rondom de
volleybalvelden. Waar van alles te
koop is voor de inwendige mens,
van sportdrank tot een koel getapt
biertje en van vers gebakken friet
tot een broodje gezond. Op vrij-
dagavond is het totale programma
gericht op de jeugd wat start om
18 uur met als afsluiting een be-
achvolleybalwedstrijd met leden
van ’t Staagje tegen leiding van ’t
Staagje. Ook dat is zeker de moei-
te waard om te komen aanschou-
wen. Dus graag tot dan!

in de hoop, met hun kwaliteit en
inzet de felbegeerde beker in ont-
vangst te mogen nemen.             .
Vele vrijwilligers uit het dorp zullen
actief zijn tijdens dit toernooi, maar
uiteraard hopen we de overige
dorpsgenoten ook te mogen verwel-
komen op het toernooi.
Voor de teams, tijden en toegangs-
prijzen, neem een kijkje op:
www.copadelagatha.nl

Op donderdag 8 augustus zal er een
oefenwedstrijd plaatsvinden tussen
NEC en JVC Cuijk. Aanvangsttijd
19.00 uur.
Een sportieve groet namens de orga-
nisatie van Copa del Agatha
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C. Er worden natuurvriendelijke
(steile) oevers aangelegd van de
stier in Cuijk tot bij Gennep.
Zuidelijk van  de brug daar, ziet u
deze steile oevers al.
Het project verwacht men in 2014 te
starten en in 2015 af te ronden.

’t Staagje Beachevent
2013

Zoals inmiddels bekend zal in het
weekend van 23 en 24 augustus de
vierde editie van dit sportieve eve-
nement gehouden worden. In de
dorpskrant van mei deden we een
oproep aan teams zich aan te mel-
den voor het beachvolleybaltoer-
nooi, met de tip dit snel te doen
want vol zou vol zijn. En vol zit het
toernooi en wel al na twee dagen,
helemaal geweldig dat er zoveel
enthousiasme is. 20 Teams hebben
zich inmiddels ingeschreven om op
zaterdag 24 augustus vanaf 10 uur ’s
ochtends de strijd met elkaar aan te
gaan. Ook om 10 uur start het super-
gezellige programma voor de jeugd
met allerlei leuke activiteiten. De
jeugd krijgt rond het middaguur een
heerlijke picknick aangeboden door
’t Staagje waarna het programma
vervolgd wordt tot 15 uur. Alle kin-
deren uit het dorp zijn van harte
welkom! Om 20 uur zal de finale
wedstrijd gespeeld worden op het
hoofdveld, we spelen dit jaar op
twee beachvolleybalvelden, waarna
rond de klok van negen uur het feest
kan losbarsten. DJ Knoet zal zorgen
voor een zomerse beat en als de
temperaturen tegen die tijd ook zijn
zoals de afgelopen weken dan be-
looft het een mooi spektakel te wor-
den. Dus dorpsgenoten, kom deze
deze twee dagen een keertje aanlo-
pen op het voor deze gelegen-

Help ons met de flessenactie voor
de stichting A.L.S.
Bij COOP supermarkten is nu een
statiegeldactie voor de stichting
A.L.S.
Aan het einde van de actie verdub-
beld COOP de opbrengst van het
statiegeld voor de stichting A.L.S.
De actie loopt van 15 juli t/m 31
augustus 2013.

U kunt ALLE statiegeld flessen bij
ons in de container inleveren.
Bel of mail ons, dan komen wij
graag de flessen bij u ophalen.
Groetjes Sjoerd, Mayke en Luke
Burgers Appelgaard 10
S i n t  A g a t h a  T e l . 3 1 3 3 0 3
frans.burgers@home.nl
Wij willen iedereen alvast bedan-
ken voor de medewerking

Help ons en doe mee!!

Zaterdag 10 en zondag 11 augus-
tus is het weer zover: de lustrume-
ditie van Copa del Agatha.

Op deze
5e editie
van het
toernooi
z u l l e n
vele nati-

onale, maar ook internationale
Junioren voetballers hun talenten
laten zien op sportpark Veldzicht,

Komkommertijd

In de krantenwereld spreken ze in
deze periode van het jaar over
“komkommertijd”. Er is dan weinig
echt nieuws en er komen stukjes in
de krant die altijd wel ‘n keer ge-
plaatst kunnen worden, maar die u
ook niet gemist zou hebben.

Zo niet in uw Dorpskrant!
Deze biedt u in deze zomerse tijd
een eenvoudig te bereiden recept
voor een heerlijk frisse, voedzame
en smakelijke

komkommer/rijstsalade!

Ingrediënten: 200 gram rijst, 2 kom-
kommers (niet schillen), 200 gram
(pot) sperziebonen, 1 paprika, 2
flinke uien, 4 tomaten, potje olijven
en 200 gram feta kaas.
De dressing maakt u van mayonaise,
yoghurt, water, Italiaanse kruiden en
gemalen peper.

Kook de rijst en laat deze afkoelen.
Snijd alle groenten, behalve de olij-
ven, aan kleine stukjes, de ui heel
fijn, en meng dit alles met de rijst en
de Feta in een forse schaal.
Maak  de dressing aan, gewoon wat
door elkaar mengen en af en toe een
likje met je vinger proeven, en
meng deze dan door de salade.

De Redactie geeft er de voorkeur
aan, deze salade te laten begeleiden
door een glaasje droge witte wijn!
Smakelijk eten!

Copa del Agatha
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