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Van de Dorpsraad

Bent u op zoek naar een goede
school voor uw kind? Een school
waar uw kind leert leren én leven?
Een veilige, kleine en warme school
waar uw kind gezien wordt? ‘Kom
in de Klas’ en ervaar zelf wat het
jenaplanonderwijs inhoudt. Wij no-
digen u uit om op vrijdag 17 april
van 10.00 uur tot 12.00 uur een
kijkje in onze stamgroepen te ne-
men en te ervaren hoe wij dagelijks
met kinderen werken.
Stamgroepen .
Jenaplanschool Lindekring is de
enige jenaplanschool in de gemeen-
te Cuijk. Een jenaplanschool werkt
niet met jaarklassen, maar met stam-
groepen, waarin kinderen van ver-
schillende leeftijden bij elkaar zit-
ten. Samen, met en van elkaar leren
gaat gemakkelijker en er ontstaat op
een natuurlijke manier een cultuur
van ‘elkaar helpen’.
Kwal i t e i t .
In een stamgroep zijn de instructie-
groepen klein, zodat er een direct
contact met alle kinderen is. De
groepsleider kan dus direct afstem-
men op de behoefte van de kinde-
ren. Zo krijgt ieder kind onderwijs
op maat. Jenaplanschool Lindekring
is door de inspectie een voorbeeld
van ‘passend onderwijs’ genoemd.

In een stamgroep krijgen de kinderen
veel aandacht in kleine instructiegroe-
pen.
Nieuwsgierig?
Wij ontvangen u graag op vrijdag
17 april of neem contact met ons op.

Open ochtend jenaplan-
school Lindekring

Wij gaan graag met u in gesprek:
Jenaplanschool Lindekring, Lies-
mortel 19 Sint Agatha. Telefoon:
311611, e-mail: info@Linde
kring.nl,   site: www.lindekring.nl

Op woensdag 18 maart mocht u
weer uw voorkeur voor de samen-
stelling van de Provinciale Staten
kenbaar maken. Omdat met deze
stemming de zetelverdeling in de
1e kamer bepaald wordt, zou dit
zomaar gevolgen kunnen hebben
voor de werkbaarheid van de 2e
kamer, de huidige regering dus.
Het was extra spannend deze keer,
want er werden grote verschuivin-
gen van de kiezer verwacht.
U heeft, met een opkomst percen-
tage van 55%, met uw stem duide-
lijkheid geschapen, hieronder de
uitslag van Sint Agatha:

Uitslag            maart 07   11   15
Lijst     CDA 89 63   63
Lijst     SP 32 49   37
Lijst     VVD 41 52   34
Lijst     PvdA 21 18   21
Lijst     Gr. Links 1 11     9
Lijst     CU / SGP 1     1
Lijst     PvdD 5     5     7
Lijst     D66 4 15   26
Lijst     50Plus 5     2
Lijst     PVV 21   14
Lijst     Brabant Nu              1     8
Blanco stemmen 0 0     0
Totaal stemmen 205 241 222

Stemverdeling
Statenverkiezingen

Dorpsraad Sint Agatha heeft het
plan opgevat om nieuwe inwoners
van ons dorp welkom te heten.
Twee leden van de dorpsraad zul-
len bij de nieuwe inwoners aanbel-
len en ze een “mandje” aanbieden.

In het mandje moeten allerlei din-
gen zitten die belangrijk zijn voor
nieuwe inwoners om te weten. We
beginnen met een fles wijn van de
Daalgaard. Dan zouden we graag
van alle verenigingen iets hebben, in
de vorm van een boekje, een flyer,
een kennismakingsbon, een uitnodi-
ging om eens mee te komen zingen,
sporten, voetballen etc.  We hopen
op uw creatieve bijdrage.

Als u dit een leuk idee vindt, help
ons dan om het mandje te vullen.
Stuur uw bijdrage, uw info dus, of
breng deze naar Gerda van den
Broek of naar Anny van Tiel. .
U kunt mailen naar:
annyvantiel@ziggo.nl ,maar liever
zouden wij bijvoorbeeld 10 exem-
plaren van uw bijdrage ontvangen.
Voorbeelden van bijdragen kunnen
zijn: de boekjes van Padbroek en
Sint Agatha t.g.v. Burendag, een
vrij recente Dorpskrant, een infor-
matieboekje van de KBO, een uitno-
diging om eens mee te komen biljar-
ten, kaarten, voetballen, zingen etc.

Wij willen zo snel mogelijk starten
met dit initiatief, daarom vragen wij
u uw bijdrage voor 15 april 2015 te
sturen. Daarna gaan wij zo snel mo-
gelijk bij de nieuwe inwoners op
bezoek.
Wij zullen niet alles bij iedereen in
een “mandje” stoppen, maar twee
pakketjes samenstellen, gericht op
leeftijdscategorie.

Voor vragen, suggesties en opmer-
kingen staan wij altijd open, meld u
deze bij bovenstaande personen.
Wij zijn benieuwd!
Met vriendelijke groeten, .
Gerda van den Broek en Anny van
Tiel (leden van de Dorpsraad)

Aan alle verenigingen
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Om half tien stak Ton Hovens, di-
recteur van de Lindekring, de eerste
spade in de grond. Het braakliggend
stukje achter de school moest op
zaterdag 21 maart, NLdoet-dag, om-
getoverd worden tot een groente- en
fruittuin waar alle kinderen van de
Lindekring groentensoorten kunnen
planten, verzorgen en oogsten. Ook
komen er twee kippen in een kip-
penhok met vrije uitloop!!
Enkele opa’s en oma’s, een enkele
papa, meer mama’s en de juffen en
meesters van de Lindekring gingen
eensgezind aan de slag.
Op het bord was een plan van aan-
pak geschreven.

Door een aanvraag bij het Oranje-
fonds te doen, was er € 400,- be-
schikbaar. Van dit geld werden
gaas, palen, krammen en gereed-
schap gekocht. Voor een prikkie
kregen we tegels. En een opa zorgde
voor een pallet potgrond.
Omdat NLdoet ook wel weet dat
vrijwilligers kostbaar zijn en dat je
ze moet koesteren, waren er van het
geld ook koeken gekocht en om
12.00 uur kon iedereen van rijkelijk
belegde broodjes genieten.
Het weer was af en toe wel een spel-
breker maar volgens de harde wer-
kers heb je daar buiten geen last
van. Om 15.00 was het grootste deel
van het werk klaar en het resultaat
kunt u zien op onderstaande foto.

Namens de kinderen van de Linde-
kring heel, heel veel dank aan alle
vrijwilligers.

De laatste tijd horen we vaak: Goh
ik wist niet dat er nog een VVV in
Cuijk is!
Sinds oktober 2013 hebben wij ons
onderkomen in het pand Maasstraat

17,  bij het tunnel-
tje naar de Maas,
de Martinuskerk
en het museum
Ceuclum.

Een team van enthousiaste vrijwilli-
gers geeft u graag informatie over
leuke activiteiten in de omgeving.
Bijvoorbeeld als u een familiedag
wilt organiseren of wandelend of
fietsend onze mooie streek wilt ver-
kennen. Speciaal voor inwoners van
de gemeente Cuijk hebben we een
fiets-foto- puzzeltocht gemaakt, die
langs vele mooie plekjes in alle
kerkdorpen voert.
Aan onze leestafel kunt u op uw
gemak een kijkje nemen in de vele
gratis folders met allerlei beziens-
waardigheden en activiteiten in het
Land van Cuijk.
Daarnaast heeft u bij ons een ruime
keus uit fiets- en wandelkaarten,
souvenirs en VVV -cadeaubonnen.
U bent van harte welkom!

Beste inwoners van
Sint Agatha

Tennissen,
dat wil je toch!?

Het lijkt dus een mooi tennisjaar te
worden en alleen het weer moet
nog een beetje meespelen! Al met
al het moment om lid te worden!
Voor de hoogte van de contributie
€21,- en €44,-, voor respectievelijk
junioren en senioren, hoef je het
waarschijnlijk niet te laten. Wil je
op een goede en prettige manier
sportief bezig zijn dan is dit het
moment!
Ook wanneer
je normaal an-
dere sporten
bedrijft, zoals
voetbal en korfbal, is het een pri-
ma zaak om lid te worden. Zeker
tijdens de zomerstop kun je dan
volop tennissen en nog tegen gere-
duceerde contributie. Bijvoorbeeld
kun je bij ons lid worden tussen 15
mei en 1 september en betaal je
maar €15,- en €30,-. Geen geld
toch om ook in die periode spor-
tief bezig te zijn!
Maar, je kunt je ook aanmelden
voor een gratis proefles om vast te
stellen of tennis wat voor je is!
Kortom: ben je geïnteresseerd of
heb je vragen bel dan 785075 / 06-
81488558
Namens het bestuur van TC ’t
Poortje, Rob Broerse .
Appelgaard 26

De tennisclub is aan het einde van
vorig jaar drukdoende geweest met
de bestrating, verlichting en berege-
ningsinstallatie. Dit is intussen gere-
aliseerd en nu is het de beurt aan het
opwerken van onze tennisvelden.
Er zal in eigen beheer renovatie
plaatsvinden van de banen en naar
verwachting zijn deze de 2e week
van april weer bespeelbaar. Ook
starten dan weer de tennislessen.

Op zaterdag 8 en zondag 9 augus-
tus wordt alweer de zevende editie
van de Copa del Agatha gespeeld.
Zes teams van aansprekende clubs
zullen garant staan voor topvoet-
bal en een spannend toernooi.
Het deelnemersveld bestaat uit:
Vitesse Arnhem, Willem 2 Til-
burg, Feijenoord Rotterdam,
RSC Anderlecht Brussel (België)
Redbull Campinas São Paulo
(Brazilië) en Cereso Osaka (Japan)

Sint Agatha mag zich gelukkig
prijzen met zo’n prestigieus voet-
balspektakel in het dorp.
De voorbereidingen zijn van start
en er zal weer om uw hulp rond
het toernooi en een bezoek aan de
wedstrijden gevraagd worden.
Copa del Agatha verdient beiden!

NL doet op Lindekring

29 april nieuwe
ontmoetingsmiddag

Op 29 april organiseert de werk-
groep “Ontmoeten” een nieuwe ont-
moetingsmiddag voor iedereen uit
Sint Agatha. Er kan weer gezellig
worden gepraat, er is een korte acti-
viteit en er is weer een heerlijk di-
ner. Houd dus 29 april van 15.00
uur tot 19.00 uur vrij in uw agenda.
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