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Wanneer de kinderen hun eigen tijd-
machine hebben gemaakt, stappen
ze erin en met een flits komen ze in
de middeleeuwen. Vanaf dat mo-
ment zijn ze de hoofdpersonen in
een prachtig verhaal. Ze zijn
nieuwsgierig en de stamgroepleiders
ook. Hoe zouden ze eruit zien?
Waar zouden ze wonen? Hoe zag
hun dagelijks leven eruit?

M i d d e l ee uw s e  j a arm a r kt .
Van onderbouw tot en met boven-
bouw bruist het op Jenaplanschool
Lindekring van de middeleeuwen.

Dit spannen-
de verhaal
leidt hen op
het eind naar
een middel-
eeuwse jaar-
markt.    .
Nieuwsgierig
naar onze
school? Voor
deze afslui-
ting bent u
ook uitgeno-
digd! Kom op
vrijdag 13

april tussen 18.30 en 20.00 uur naar
Liesmortel 19 in Sint Agatha!

Jenaplanschool.
De kinderen leren ook van elkaar.
Elkaar helpen en hulp zoeken ge-
beurt op een heel natuurlijke ma-
nier. Zodoende ben je betrokken en
kom je voor jezelf op. Daarom heb-
ben wij als jenaplanschool geen
jaarklassen, maar stamgroepen. Een
weerspiegeling van de samenleving.

Onderwijs moet betekenisvol zijn!
Alles staat in dienst van het verken-
nen van de wereld om je heen. Van-
daar dat wereldoriëntatie op een
jenaplanschool een belangrijke plek

Ben je begaan me de toekomst van
ons dorp? Wil je meedenken en
meedoen om Sint Agatha leefbaar te
houden? Sluit je dan aan bij de vi-
siegroep, een groep betrokken
dorpsgenoten die signaleert en de
dorpsraad adviseert over onderwer-
pen die aandacht en actie behoeven.

In het verleden was het de visie-
groep die vond dat er een dorpsont-
wikkelingsplan moest komen en die
het haalbaarheidsonderzoek voor
mfa De Agaat begeleidde. Als je
geïnteresseerd bent kun je contact
opnemen met Willy Thijssen
(314133) of met Erma Coenen
(320248) van de dorpsraad.

De Agaat nadert de definitieve ople-
veringsdatum. De beheerstichting
heeft met de gemeente afgesproken
dat de huur per 1 augustus 2012 in
gaat. Na de oplevering zijn wij als
gemeenschap zelf aan zet om het
gebouw en de omgeving verder in te
richten en om samen met de ge-
meente de opening voor te bereiden.
Zodra de vrijwilligersklussen zijn
gedefinieerd krijg je de gelegenheid
hier op in te schrijven (de dorpsge-
noten die zich via de eerder gehou-
den enquête hebben gemeld worden
rechtstreeks benaderd). Je zou onze
mfa daar enorm mee helpen, niet
alleen omdat zelfwerkzaamheid een
voorwaarde is voor de financiële
bijdrage van Streekimpuls, maar
vooral omdat je daarmee onze hele
dorpsgemeenschap en de verenigin-
gen, die van De Agaat gebruik gaan
maken helpt!

Van de Dorpsraadinneemt. Onze middeleeuwse jaar-
markt geeft u daarvan een indruk.
U kunt tevens vragen stellen over
ons onderwijsconcept en een vrij-
blijvende afspraak maken.
Of kijk voor meer informatie op
www.lindekring.nl

Redactie van de Dorpskrant:
Theo Visser en Willem Cranen

Kuilen 4   Tel. 0485-314583
theodorus.visser@planet.nl

Bez. Anita / Marjan Thijssen

Open avond Jenaplan-
school Lindekring

Ridder Chiel Jacobs

Een eerste kijkje
in De Agaat

Je komt er vaak langs en ja, de
buitenkant van MFA de Agaat is
indrukwekkend maar wat is er bin-
nen zoal te zien?
De Dorpskrant geeft u een eerste
kijkje in de weliswaar nog kale
ruimten, maar ook een idee van
wat u straks over ’n paar maandjes
mag verwachten.

Grote zaal met schuifwand

één van de kleedruimtes
De foto’s hierboven zijn gemaakt
door Rinus van Tiel.

Alle ruimtes ruim en licht

www.lindekring.nl
mailto:visser@planet.nl
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Tijdens de goed bezochte sponsor-
avond van VCA en Copa del Agatha
die in Stadion De koel in Venlo ge-
houden werd, is het deelnemersveld
aan het Copa del Agatha toernooi
2012 bekent gemaakt.

Er zal ongetwijfeld veel te genieten
zijn van het voetbal wat de volgende
teams u voor gaan schotelen:
Wisla Krakow (POL) De meest
succesvolle club in Polen van de
afgelopen tien jaar. De voorbije vier
jaar werd Wisla drie keer kampioen.
Chili (nationale ploeg) M e t  d e
nationale ploeg van Chili beleeft de
Copa del Agatha een unicum. Het is
de eerste keer dat een nationale
ploeg deelneemt aan het toernooi.
Sunderland AFC (ENG) uit Noord
-Engeland, is  sinds 2006 actief in
de Premier League.         .
Feyenoord Rotterdam .
Na de finaleplaats van afgelopen
zomer keert Feyenoord terug naar
Sint Agatha. Dit keer met de insteek
om het toernooi te winnen.
VVV-Venlo/Helmond Sport Net
als voor Feyenoord is het voor VVV
-Venlo de tweede deelname aan de
Copa del Agatha. Zij willen nu een
beter resultaat dan vorig jaar! .
KRC Genk (BEL) Ook bekend als
Racing Genk, is de derde Belgische
ploeg na Standard Luik en Sint
Truiden die zal meedoen op de Co-
pa del Agatha.

Het toernooi wordt op zaterdag 11
en zondag 12 augustus gespeeld.

Zaterdag 17 maart was bij VVV
Venlo, VCA verkozen tot club van
de week. Met liefst vijftig jeugdspe-
lers en begeleiding kwamen de
VCAers aan in stadion de Koel waar
zij mochten genieten van de wed-
strijd van VVV tegen NEC. Wat
helemaal te gek was, was dat tijdens
de rust door de VCA-jeugd penalty
geschoten mocht worden en shoot-
out’s worden uitgevoerd. En dat
allemaal onder het toeziende oog
van een volle tribune! Welke VCA
speler van het 1e kan dat zeggen?
De jonge talenten uit Sint Agatha
hebben een prachtige avond gehad!

In zijn gebied wordt zo’n 900 km
watergang door hem minstens
twee maal per jaar gecontroleerd
op aanwezigheid van muskus- en
of beverratten. De Redactie is in
gesprek met Jos van Krijl, al 15
jaar als rattenvanger in dienst bij
de Brabantse Waterschappen, die
de beek aan de Veerstraat inspec-
teerde en bevlogen over zijn werk
als rattenvanger vertelt.

Het meest voorkomend is hier de
muskusrat. Het dier, met zijn ken-
merkende afgeplatte staart, wordt
zo’n 50cm lang en verzet jaarlijks
een hoeveelheid grond waarmee je
15 kruiwagens kunt vullen. Een
echt gevaar dus voor onze dijken
en kades. Deze rat wordt ook wel
bisamrat genoemd. Jos vangt er
hiervan jaarlijks een dikke twee-
honderd. De gevangen dieren laat
hij meestal liggen voor de prooi-
dieren die deze geste wel kunnen
waarderen.

De beverrat heeft Jos in zijn ge-
bied vrijwel weggevangen. Deze
rat is met zijn 1m lengte en ge-
wicht van 10kg een stuk groter
dan de muskusrat.

Als natuurmens spiedt hij ook de
wildstand en vertelt trots al ruim
een jaar lang zijn grote liefde, een
bever, te volgen. Dit dier met een
afmeting tot 1 meter en een ge-

Grote namen bij 4e
Copa del Agatha

VCA club van de week

Hoi vaders, moeders en kinderen.
Het is weer bijna zover, onze jaar-
lijkse BLOEMENAKTIE staat weer
voor de deur.
Op het mo-
ment dat ik dit
schrijf, schijnt
het zonnetje
volop, bijna
20 graden, en stroomt het lente/
zomergevoel weer door ons li-
chaam, wil je naar buiten!
Daarom: op vrijdag 20 april komen
wij weer langs de deur met bloeme-
tjes in allerlei soorten en kleuren,
zodat jullie allemaal weer  een ge-
zellige sfeer in jullie tuintjes kunt
creëren.
Geniet van het zonnige weer en tot
20 april!!! Groetjes en tot dan, korf-
balclub QUCK-UP.

‘t Is weer lente!

De Gemeente laat weten dat op
dinsdag 10 april gestart wordt met
de aanleg van een dassentunnel on-
der de Heikantseweg.
Deze bestaat uit een stalen duiker
terwijl er aan beide zijden van de
weg een geleidende afrastering ge-
plaatst gaat worden.
Op deze dinsdag zal het doorgaande
verkeer moeten uitwijken, terwijl er
de dagen daarna voor de afwerking
van de tunnel de weg gedeeltelijk
gestremd zal zijn.

Aanleg dassentunnel

Muskusrat, bever-
rat en...de bever!

wicht van zo’n 20 tot 25 kg verblijft
regelmatig hier in onze regio. Waar-
schijnlijk is het dier afkomstig uit
een populatie in het Niers gebied.
De Redactie mocht een foto maken
van een door deze bever vrijwel
doorgeknaagde boom mits de loca-
tie niet herkenbaar zou zijn.


