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De avond met het benefiet concert
“vrienden van André live” op 10
mei was een succes! Met medewer-
king van diverse muziekgroepen
werd  een afwisselend programma
gepresenteerd. Kinderen van  basis-
school Lindekring openden de
avond met prachtige zelfgeschreven
gedichten over zinloos geweld.
Burgemeester Wim Hillenaar van
Cuijk en Emile Roemer verzorgden
met flair een veiling! Een groot deel
van de opbrengst van deze avond
heeft de initiatiefneemster Carin van
Rossum geschonken aan de jena-
planschool van ons dorp. .
Het benefietconcert stond immers
in het teken van opvoeden tegen
zinloos geweld. En waar kan dat,
naast de opvoeding thuis, beter
plaatsvinden dan op een basis-
school?
De school gaat met deze donatie de
komende periode tot aan de  zomer-
vakantie, een sociaal vaardigheids-
training aanbieden aan de kinderen.
Een deel van het team krijgt in sep-
tember een opleiding om deze trai-
ning in de komende jaren op school
aan de kinderen te blijven bieden.

Benefiet concert
vrienden van André live

stroomde bezoekers.
En daar vielen de eerste schoten.
Voorzichtig aangelegd, zorgvuldig
gericht en
dan de knal.
Liefst in het
hart van de
houten vogel, die ergens tegen de
blauwe hemel op een hoogwerker
stond te trillen.

Omdat tussen meerdere malen ge-
raakt worden en je overgeven toch
een hele tijd verstrijkt, stond er
een grote tent waar allerlei drank-
jes en hapjes werden verkocht, die
nieuwe energie gaven aan de
schutters.
Het duurde 78 schoten voordat de
eerste vogel het begaf en met luid
gejuich van het Gilde van Vianen
in het gras plofte.
De eer van het laatste schot ging
naar Hans van Uden, die niet voor
de eerste keer de hoogste prijs in
de wacht sleepte.

De tweede prijs met 97 schoten
ging naar het Gilde van St. Agatha
en daar was Rinie Moors de laatste
scherpschutter en mocht daarom
de felicitaties van zijn supporters
in ontvangst nemen. Op de derde
plek kwam het Gilde van Linde
met 115 schoten; vierde werd
Beers met 121 schoten, vijfde
Haps met 128 en tenslotte Cuijk
met 158 schoten. Al met al een
mooie zonnige zondagmiddag met
de complimenten voor het organi-
serende St. Nicolaasgilde uit Haps.
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U kunt zich vast nog wel het leef-
baarheidonderzoek herinneren dat
de Dorpsraad in Sint Agatha gehou-
den heeft.
Groep 8 van Jenaplanschool Linde-
kring heeft elk jaar een rekenblok
over statistiek (enquêtes, tabellen en
grafieken). Daarom heeft de Dorps-
raad ons gevraagd om voor de  ba-
sisschoolkinderen ook zo’n soort
vragenlijst te maken.
De resultaten van ons onderzoek
zetten we in een rapport dat we aan
de Dorpsraad aanbieden, want zij
willen de resultaten van ons onder-
zoek ook echt gaan gebruiken.

Inmiddels zijn we al druk bezig met
het verwerken van de gegevens. Dat
is nog eens betekenisvol onderwijs!

Jenaplan =
betekenisvol onderwijs!

Regelmatig komen bij de redactie
geluiden binnen, waaruit opgemaakt
kan worden dat oud inwoners van
ons dorp, die nu in Cuijk wonen,
graag middels De Dorpskrant een
lijntje met Sint Agatha zouden wil-
len open houden, om zo het wel en
wee in hun oude woonplaats met al
hun bekenden te blijven volgen.
Welnu, de oplage van uw krant is
verhoogd en Allard Kooijmans
brengt, nu al sinds januari, maande-
lijks een twintigtal kranten in het
Cuijkse rond!
Fijn dat De Dorpskrant nu invulling
kan geven aan die behoefte!

Op zondag 4 mei trokken de zes
Gildes van de Gemeente Cuijk door
Haps op weg naar de loswal waar
zeven schietbomen stonden opge-
steld. Wethouder Gerard Stoffels
verrichtte bij afwezigheid van de
burgemeester de openingsceremo-
nie. Daarbij merkte hij op, dat bij
een juiste telling, dit het veertigste
jaar was dat het Gemeentekonings-
schieten werd georganiseerd.
Groot applaus van de blij verraste
Gildebroeders en de vele toege-

Gemeentekoning nèt niet
uit Sint Agatha

Nóg meer Dorpskranten
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Donderdag 22 mei was u in de
gelegenheid  uw stem uit te bren-
gen voor een nieuw Europees  par-
lement. Wanneer je de geluiden op
tv en stukken in de pers moest ge-
loven, was er bij de stemmer nog
nooit zoveel onduidelijkheid ge-
weest waar hun stem te plaatsen.
U wist er evenwel wel raad mee en
hebt natúúrlijk het juiste vakje
ingekleurd! Hieronder ziet u hoe
uw mede dorpsbewoners hun keu-
ze gemaakt hebben.

Trots melden wij u dat wij sinds 12
mei  j.l. gestart zijn met team Aagje!
Wat is team Aagje???
Team Aagje verzorgt voor en na-
schoolse activiteiten  voor alle kin-
deren.
Tussen 15.00 en 17.30 uur kunnen
kinderen, onder begeleiding, bewe-
gen en  creatief aan de slag.
Team Aagje biedt zich aan om kin-
deren binnen en buiten het dorp en
in de regio te stimuleren, uit te da-
gen en vooral te laten ontdekken
wat hen interesseert.
De activiteiten vinden nu plaats in
en rondom de Lindekring waar we
een ruimte hebben ingericht. Wan-
neer we meer ruimte nodig hebben
zullen we gebruik maken van de

Agaat. Er is
een try-out
van 4-6 we-
ken om  een
goede organi-
satie en een
breed arran-
gement te
ontwikkelen.

In het nieuwe schooljaar worden de
activiteiten gepland in de schoolwe-
ken, niet in de vakanties.
Team Aagje  maakt bij de coördina-
tie van activiteiten  gebruik van
goed opgeleide activiteitenbegelei-
ders.
Dus kom sporten, creatief, muzikaal
en ontwikkelend bezig zijn!

Heeft u al belangstelling gekregen
en wilt u meer weten?”
Informatie; Myrna Groenink-
Mastail: tel. 06 45 22 83 83,
viamyrna@gmail.com
of Nathalie Aldenhoven: 06 22 32
08 96, azkaart@xs4all.nl
Ook vóór schooltijd, vanaf 7.30 uur,
wordt  de kinderen een korte activi-
teit aangeboden.
Neem daarvoor contact op met
Sandra: 06 11 15 75 92.

Start “Team Aagje”

www.dorpskrant-agatha.com

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? Ga dan
‘Back to School’ en ervaar zelf wat
het jenaplanonderwijs inhoudt. Wij
nodigen u uit om op maandag 2 juni
van 20.00 uur tot 21.30 uur in vier
activiteiten te ervaren hoe wij dage-
lijks met kinderen werken.

Jenaplan.           .
Jenaplanschool Lindekring is de
enige jenaplanschool in de gemeen-
te Cuijk. In onze visie op onderwijs
krijgen de volgende uitspraken bete-
kenis: pedagogisch klimaat, zelfver-
antwoordelijkheid, toekomstgericht,
techniek, onderzoekende houding,
creativiteit, cultuur en betekenisvol
onderwijs.

Kwaliteit.
De kwaliteit van het onderwijs op
onze school werd onlangs zeer posi-
tief beoordeeld door de onderwijsin-
spectie. Onze school werd door de
inspectie een voorbeeld van passend
onderwijs genoemd.
Nieuwsgierig?

Wij gaan graag met u in gesprek. U
bent van harte welkom op Jenaplan-
school Lindekring, Liesmortel 19 te
Sint Agatha. Telefoon: 0485-
311611, e-mail: info@lindekring.nl,
webs i te :  www.l indekr ing.n l
Kent u als inwoner van Sint Agatha
mensen die interesse hebben in een
goede school? Tip ze over onze
Open Avond!

Open avond Jenaplan-
school Lindekring

Team Aagje

Partij 2009 2014

CDA 62 31

PvdA 20 12

VVD 22 21

Gr. Links 11 14

SP 11 16

CU-SGP 0 1

D66 19 25

Artikel 50 x 0

Recht / plicht x 0

Piraten Part. x 4

PvdD 5 10

50 Plus x 6

De Groenen 8 1

PVV 25 15

LDP 1 0

Jesus x 0

Lib. dem. part 1 0

Ik kies x 0

Aandacht x 0

Anti EU part. x 1

Opgeroepen 389 406

Opkomst 180 157 -1 ong st

Percent. 46,27% 38.66%

Europese verkiezingen

In het kader van de Europese ver-
kiezingen, een foto van een ander
St. Agatha, Sanct Agatha in Oos-
tenrijk. Pittoresk en prachtig gele-
gen vlak bij de Donau op een berg.
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