
ners, verder is er heel veel ruimte en
mooie natuur hier. We verwijzen
graag naar onze website voor meer

informatie.
Je vindt alle
NAW gege-
vens hieron-
der. Natuur-
lijk zouden

wij het heel leuk vinden om nog
eens mensen uit Sint Agatha te mo-
gen ontvangen op Vallon Vert en
iedereen is dan ook van harte wel-
kom.  Met vriendelijke groet,
Caroline en Gert-Jan, Lieu-dit Pla-
zanet 23340 Faux-la-Montagne,
0033-55-5549266
www.vallonvert.com
vallonvert@hotmail.com

Beste Sint Agathanaren,
Begin dit jaar hebben we een stuk-
je in de dorpskrant geschreven
waarom we uit Sint Agatha zijn
vertrokken. De redacteur van de
Dorpskrant (Theo) vroeg ons toen
of we ook nog eens wilde laten
weten waar we neer zouden strij-
ken in Frankrijk.

Nu is het dan eindelijk zover en
zijn we 9 mei verhuisd naar Faux-
la-Montagne in de Creuse te
Frankrijk. We hebben er “Vallon
Vert” een Chambres en Table
d’Hotes (B&B met mogelijkheid
om te eten) gekocht en we zijn
klaar om de eerste gasten te ont-
vangen. Inmiddels zijn ook de eer-
ste boekingen binnen en dat voelt
in ieder geval goed. Het dorpje
waarin we wonen is nog kleiner
dan Sint Agatha met +\- 400 inwo-
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Nederland digitaliseert in hoog tem-
po. Voor uw bankzaken bijvoor-
beeld moet u ,  of u wilt of niet, ge-
bruik maken van de computer. Maar
ook de overheid gaat diezelfde kant
op. U kunt nu al gebruik maken van
www.mijnoverheid.nl om alles op
het gebied van bijvoorbeeld sociale
voorzieningen, verzekeringen, ge-
zondheidszorg en gemeentelijke
zaken vanaf uw computer te rege-
len.
Maar hoe doet u dat? U hebt een
computer, laptop, een tablet, iPad,
een smartphone, maar ook op uw
smart TV worden diensten aangebo-
den en kunt u zaken regelen.
Waar moet u beginnen. Of……hoe
moet ik verder?

Wij begrijpen
uw vragen en
willen u graag
van dienst zijn.
Daarvoor heb-
ben wij in Cuijk
het Digitaal Ou-
deren Steunpunt
Cuijk (DOS
Cuijk) opge-

richt. DOS Cuijk is een ideële stich-
ting waar vrijwilligers u GRATIS
kunnen ondersteunen en de weg
wijzen.
Wat doen wij?
Inloop: Hier kunt u problemen of
vragen met het gebruik van de com-
puter, tablet, iPad etc. met de vrij-
williger bespreken. Eventueel kan
aanvullende kennis worden opge-
daan via individuele begeleiding of
een workshop. Ook kunnen wij u
helpen in de keuze bij de aankoop
van een computer, tablet, iPad, etc.
Individuele begeleiding: U wordt
begeleid door één vrijwilliger en u
bepaalt zelf het onderwerp en het
tempo.
Workshops: Voor specifieke onder-
werpen organiseren we bij voldoen-

Digitaal Ouderen
Steunpunt Cuijk

juli 2016

de aanmeldingen workshops.
(Voor enkele diensten vragen wij
een kleine onkostenvergoeding.
Meer informatie hierover bij de
vrijwilliger)
Waar en wanneer?
De locatie is de Bibliotheek Cuijk
en de inloopuren zijn op:
Woensdagmiddag 13.30 - 15.30
Zaterdagmorgen* 10.00 - 12.00
* elke 2e en vierde zaterdag
van de maand
Voor meer informatie kunt u bel-
len naar: 0485-313679 of mobiel:
0639 215 124 of  0624 787 220.
Raadpleeg vooraf de website:
www.biblioplus.nl/activiteiten

Het is ons gelukt,
U bent welkom!

Tussen zondag 29 mei 11:00 uur en
woensdag 1 juni 10:00 uur werd bij
de schutterij, naast café Lombok,
een aanhanger ontvreemd. Om bij
de aanhanger te komen werd een
toegangspoort geforceerd.
Op 12 juni kreeg de politie melding
over een verwarde vrouw die over
de Heerstraat zou lopen. Collega’s
zijn ter plaatse geweest en hebben
haar hulp trachtten te verlenen. Dit
wimpelde ze volledig af. Er waren
niet voldoende ingrediënten om haar
desondanks mee te nemen naar het
bureau.
Op 12 juni kreeg de politie melding
van een vrouw die achtervolgd zou
worden door een loslopende hond.
De eigenaar van dat dier is getra-
ceerd en beloofde zijn hond voor-
taan beter in de gaten te houden.
Heeft u, al dan niet naar aanleiding
van bovenstaande meldingen, infor-
matie voor de politie, neemt u dan
s.v.p. contact met mij op. Waarvoor
dank. Hans Ooms Wijkagent
Telefoon: 0900-8844
Twitter: WijkAg_CuijkWst
Email: hans.ooms@politie.nl

Politieberichten
Sint Agatha Mei/juni
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mailto:vallonvert@hotmail.com
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Op maandag 27 juni mocht Dion
Broekmans het koningskleed met
zilveren schildjes om zijn schouders
hangen. Hij werd na een enerveren-
de strijd de nieuwe Gildekoning.

Meer dan tweehonderd schoten wa-
ren er nodig om de vogel neer te
halen. Met een scherp schot en on-
der luid applaus haalde Dion de
trekker over en kwamen de laatste
‘veren’ naar beneden.
Na een lidmaatschap van ruim 47
jaar werd hij op deze zonnige juni-
dag voor de derde keer Gildekoning.
Met zijn koningin Riek ontving hij
in het Gildehuis de S-Bocht de feli-
citaties en genoten zij daar samen
met vele gildebroeders en -zusters
nog lang na van dit succes.
Op www.heiligeagatha.nl leest u
over de geschiedenis, sinds de op-
richting in 1699, van ons Gilde.

Stichting Sint Aegten maakt als
eigenaar van het Kruisherenkloos-
ter plannen voor aanvullende be-
stemmingen voor het kloostercom-
plex. Het aantal Kruisheren is zo
klein geworden dat er ruimte is
voor nieuwe gebruikers.
Er is een visiedocument opgesteld
met een profielschets van het
‘klooster van de toekomst'.
Onder deze noemer gaat de
'Werkgroep herbestemming' ko-
mend jaar op zoek. In het najaar
wordt het visiedocument aan ver-

schillende doelgroepen gepresen-
teerd. Daarover volgt dan natuur-
lijk ook meer informatie in de
Dorpskrant.
Wellicht gaat er in vakantietijd al
een persbericht uit. Het plan be-
staat in grote lijn uit een eigentijd-
se voortzetting van datgene wat
het klooster altijd is geweest: een
gastvrije stilteplek, waar het dage-
lijks leven van wonen en werken
wordt gecombineerd met bezin-
ning. Wordt vervolgd...

Dion Broekmans nieuwe
Koning Gilde St. Agatha

Klooster bezig met
toekomstplannen

Het was weer een gezellige, goedbezochte ontmoetingsmiddag met ont-
vangst, plaatsenspel, onderhoudend bijpraten én een voortreffelijk menu!
Liefst 38 gasten schoven er deze middag aan de rijk opgediende dis.
Een welverdiende pluim gaat naar de dames van de werkgroep
“ontmoeten”. Bent u nog niet geweest? Dan moet je toch zeker eens komen!

Weer een goed bezochte ontmoetingsmiddag

Zondag 21 augustus wordt aan de
overkant de “Middelaarse Boeren-
dag” gevierd.
Ter gelegenheid daarvan én ter gele-
genheid van de officiële inge-
bruikname van de aanlegsteiger van
het veer hier in Sint Agatha, zal het
vv Zeldenrust op deze dag, vanaf ‘s
ochtends 11.00  uur, de gehele dag
in de vaart zijn.
Weer een kans voor u om dit, te
voet of met de fiets, toch eens te
beleven. De Redactie kan er over
meepraten, het is ontzettend leuk!

Foto Gerard Smits

Voetveer Zeldenrust
vaart 21/8 weer!

U heeft er al over gelezen in de
Dorpskrant van maart jongstleden,
maar hier vindt u wat specifiekere
info over het programma van 11 t/m
14 augustus aanstaande.
De copa begint op donderdag 11
aug. 18.30 uur met de wedstrijd
ShanghaiSP6, vorig jaar landskam-
pioen van China, tegen Jong JVC.

12 aug. is het een dag voor de jeugd,
m.m.v. de voetbalschool uit Cuijk,
zie voor info de Copa site.  Deze
dag staan er ook een springkussen
en kleine doeltjes én een loterij met
als hoofdprijs een vlucht in een
zweefvliegtuig op het programma.

Zaterdag de 13e om 10.30 uur start
de eigenlijke Copa met het hoofd-
programma, 9 wedstrijden in een
onderlinge competitie van de deel-
nemende teams: Red Bull Brasil,
Glasgouw Rangers uit Schotland,
Cerezo Osaka uit Japan, Vitesse
Arnhem, Club Brugge uit België,
Shanghai Sipg uit China.

Zondag de 14e, ook weer vanaf
10.30 uur, worden daarin nog 6
wedstrijden gespeeld met om 17.30
uur de finale, om 18.30 uur gevolgd
door de prijsuitreiking.

Copa del Agatha, een toernooi dat
veel publiek verdient! Komt u ook?
Ps. Wanneer u een helpende hand wil
bieden, wij zijn blij met alle hulp!
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