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De Dorpskrant in kleur! En dat is
met een speciale reden! Achter
elke kleurenfoto zit namelijk een
f i lmpje .  Di t  noemt  men
‘augmented reality’ (toegevoegde
realiteit) en met een speciale gra-

tis app kunt u deze
filmpjes bekijken.
Wat moet u doen?
1. Download de Au-

rasma App. 2. Zoek de gebruiker
Sintagatha1. 3. Druk op de
‘Follow’ knop om deze gebruiker
te volgen. 4. Ga terug naar het
scanschermpje en scan de kleur-
enfoto’s van de krant met de app.
Veel plezier! Is uw camerakwali-
teit niet goed genoeg, scan dan de
grotere foto’s op de website van
de Dorpskrant: www.dorpskrant-
agatha.com en ga naar de speciale
pagina met alle foto’s.

De Dorpskrant in kleur!
éérst deze tekst lezen

vereniging mee hebben opgericht.
Ze hebben ook een aantal leden die

al meer dan 50 en zelfs meer dan
60 jaar lid zijn.
De fanfare is een mooie club. Er
zijn nieuwe mensen nodig bij de
fanfare. Ze hebben te weinig men-
sen en vooral te weinig jonge men-
sen, dus kom een keertje kijken!

ook leider geworden omdat ze het
leuk vinden. Demi is al 3 jaar lei-
der en Anne al 4 jaar. Het is ont-
staan vanuit de carnaval. De dans-
garde bestaat omdat het bij de car-
naval hoort. De dans wordt ver-
zonnen door Anne en Demi. Ze
hebben de muziek van anderen,
Youtube en van cd’s. Ze kijken
ook naar andere dansgardes.

Met 12 meiden dansen ze nu. De
kleuren van de nieuwe pakjes is
nog een verrassing. Je moet min-
stens 6 jaar oud zijn om mee te
mogen doen. Het oudste lid is
Juultje Jacobs en zij is 15 jaar. Het
jongste lid is Silvy Caspers en Sil-
vy is 11 jaar. Lincy van Elst is het
grootste van allemaal. Mayke Bur-
gers is het kleinste lid. Ze komen
aan de pakjes via een lieve vrouw
die de pakjes maakt. Ze trainen 1
keer per week op woensdag. De
training duurt 1 uur.

Speel mee met
de fanfare!

Dansen met
de dansgarde

Van onze verslaggevers: Luke
Burgers en Lincy van Elst.

De dansgarde is ontstaan in het
jubileumjaar 1972 met 2 leden. In
1973 werden dit 4 leden. De lei-
ders zijn Anne Thoonen, Demi
van Gaal en Vivian van Dijk.  De-
mi is leider geworden omdat ze
werd gevraagd en Anne stopte
zelf, maar wilde toch nog iets
doen voor de dansgarde. Ze zijn

Door onze verslaggevers: Chiel
Jilisen en Giel Jacobs.

We hebben een interview gehou-
den met Willem Cranen van de
fanfare Heilige Agatha. Willem is
goed in drummen en zingen. Hij
organiseert ook dingen. De fanfare
was in eerste instantie bedoeld
voor de muziek bij missen in de
kerk en bij de processies. Maar al
snel werd de fanfare ook belangrijk
voor heel Sint Agatha. En dat is
nog steeds zo. De dirigent is be-
langrijk in de fanfare, omdat hij
alles aangeeft en zorgt dat alles
gelijk gaat. Ze hebben trouwens
geen bekers gewonnen.
Bij de fanfare zijn families uit het
dorp altijd heel belangrijk geweest.
Veel leden stammen af van fami-
lieleden die 95 jaar geleden deze

Het is inmiddels een mooie tradi-
tie voor de kinderen van de mid-
denbouw om in groepjes af en toe
het gebied rondom de Maasheg-
gen te verkennen onder leiding
van de Maasheggenopa's. .
De eerste jaren werd de middag
vooral besteed aan het verzorgen
van de struiken, maar de heggen
zijn gedurende de jaren zo groot
geworden dat verzorgen door de
kinderen niet meer mogelijk is. In
plaats daarvan wordt de tijd nu
besteed aan het onderzoeken van
planten, vruchten van de struiken
en vogels in de omgeving.
19 oktober is het eerste van de vijf
groepjes aan de beurt dit school-
jaar. .
De namen van kinderen worden in
de week vooraf op het bord ge-
schreven in de stamgroep.
Laarzen of stevige schoenen aan
en op naar de uiterwaarden!

Maasheggen

www.dorpskrant-agatha.comoktober
www.dorpskrant-
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Van onze verslaggevers: Anne-
Marie Lutters en Hugo Vrancken.

Wij hebben een interview gehou-
den met Annemarie  Kloosterman
van jeugdvereniging ’t Staagje.
Het is echt gezellig bij ’t Staagje!
Annemarie werkt niet op vaste
dagen bij ’t Staagje. Zij doet ook
al het papierwerk bij de club. An-
nemarie werkt al meer dan 20 jaar
bij ’t Staagje. ’t Staagje was vroe-
ger door het klooster opgericht en
had toen ook een andere naam.

’t Staagje is namelijk ooit opge-
richt door de Kruisheren. Er zijn
wel meer dan 50 leden. Er is ook
veel leiding en hulp aanwezig,
zoals 15 leiders, 1 klusjesman en 5
bestuursleden. ’t Staagje bestaat al
meer dan 55 jaar en dat is heel
lang. De club is op woensdag,
donderdag, vrijdag en soms ook
op zaterdag en in de zomervakan-
tie gaan ze ook op kamp. Op ’t
Staagje doen ze heel veel spelle-
tjes, zoals tikspelletjes en game-
spelletjes en dat is heel leuk.
Het is voor alle kinderen vanaf 4 t/
m 18 jaar.

Café de S-Bocht. Zij zouden er
graag nieuwe leden bij hebben,
zowel mannen als vrouwen zijn
welkom. Als je lid wil worden van
de clubs, moet je minstens 12 jaar
zijn. Biljarten doe je meestal met
z’n tweeën. Met een keu, ’n stok

met een leren kopje, stoot je tegen
de biljartbal. Eerst moet je dat kop-
je krijten met een blauw krijtje om
het stroef te maken, anders ketst-ie
van de bal af. Er zijn 3 ballen: ’n
rode, ’n witte en ’n gele. De ene
speler mag alleen de witte bal en
de andere speler alleen de gele bal
stoten. Die moet dan de andere
twee ballen raken. De ballen waren
vroeger van ivoor, maar dat komt
van olifanten en dat mag niet meer.
Nu zijn ze voortaan van plastic. Zij
spelen verschillende biljartspellen:
Libre, Los Band en Over Rood. Bij
vereniging De S-Bocht spelen ze
ook toernooien, soms wel met 175
biljarters. Ook wel eens wedstrij-
den tegen een andere club. Dan is
er altijd een teller en een schrijver
die de punten bijhoudt. De Maas-
stoters spelen alleen met hun eigen
club. Een wedstrijd duurt meestal
20 beurten. Biljarten is heel leuk
en spannend, omdat je heel precies
moet kijken en spelen. Wilt u bil-
jarten ook eens een avond probe-
ren, dan bent u  hartelijk welkom!

Van onze verslaggevers: Bram
Hermans en Sol Grootveld

Het Gilde Heilige Agatha bestaat
al vanaf 1699 en dat is dus 316
jaar oud. Elk jaar is er gemeente
koningsschieten, dan komen 6
gildes uit de gemeente Cuijk  ko-
ningsschieten. Het gilde doet niet
mee aan de Gildedagen. En in de
winter is er een soort wintergilde
dag. Er is ook een teerdag.

Om 10.00 uur gaan ze de Heilige
mis doen in de kloosterkerk. En
om 19.00 uur gaan ze na de Heili-
ge mis natuurlijk schieten. Dat
doen ze op een houten vogel en
ze schieten tot alles van de hou-
ten vogel weg is geschoten. En de
maandag na de Heilige Agatha
dag op 5 februari dan is er een
teerdag in café de S-bocht.

’s Morgens drinken ze wat koffie
en eten ze lekker broodjes. En ’s
Avonds gaan ze kaarten en er is
dan een hele ton bier en ze drin-
ken tot het op is en vaak komen
ze dan de volgende dag nog te-
rug. Ze hebben bij het gilde 28
leden en in Cuijk zijn er maar 10
bij het gilde. Vroeger was het
gilde meer om het dorp te be-
schermen tegen bijvoorbeeld een
oorlog of een ander iets. En als u
lid wilt worden of wilt u meer
informat ie ,  ga dan naar
www.gildeheiligeagatha.nl

Speel mee met ’t Staagje

Teamwork
Deze bijzondere Dorpskrant is
voor het grootste gedeelte en in
zeer prettige samenwerking met de
bovenbouw van Jenaplanschool
Lindekring
tot stand
gekomen.
Fijn om zo
samen te mogen en kunnen wer-
ken! De redactie dankt de gelegen-
heids-journalisten en het team van
de school hier hartelijk voor!

Van onze verslaggevers: Dustin
van der Kuijl en Nick Vrancken.

Biljartvereniging  De S-Bocht is
opgericht in 1979.  De Voorzitter
is Gerrit Graat. Zij hebben 13 le-
den. Niet alleen mannen, maar ook
vrouwen zijn welkom. Elke don-
derdagavond is het biljartavond in
Café de S-Bocht. Biljartvereniging
De Maasstoters is opgericht in
1993. De voorzitter is Noud van
Elst. Deze club heeft  7 leden. Elke
maandagavond biljarten zij ook in

Twee biljartclubs!

Er wordt geschoten!

De volgende Dorpskrant, die van
oktober, is weer een reguliere
krant en komt uit op dinsdag 3
november.
Kopij hiervoor kunt u aanleveren
tot uiterlijk vrijdag 30 oktober.

www.gildeheiligeagatha.nl
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Door onze verslaggevers : Liza
Broeks en Kyra Verhulst.

De KBO ouderenbond bestaat al 35
jaar. Er zijn 87 leden. Hun doel is
de ouderen bij elkaar te laten ko-
men om met elkaar leuke dingen te
doen. Ze vinden Kerstmis het leuk-
ste onderdeel. Ze hebben busreizen
die vooral  naar de Achterhoek
gaan. Er zijn 4 bestuursleden en de
rest zijn leden.

KBO ouderenbond zoekt nog een
bestuurslid, dus meldt u zich alstu-
blieft aan!  Ze doen heel veel bin-
nenactiviteiten en haast geen bui-
tenactiviteiten. Buiten fietsen ze
vooral veel. De ouderen vinden het

gilde en een schutterij is dat de
gilde langer bestaat. Ook kun je
bij het gilde vlaggen en tromme-
len. 1x per jaar wordt er een wed-
strijd gehouden wie het beste kan
schieten. De winnaar wordt ko-
ning of koningin. Wij schieten op
een schijfje van lood, bovenop een
paal van 17 meter. Dat schijfje
wordt met een touwtje omhoog
gebracht. Wij schieten zaterdag
voor het oefenen en zondag de
wedstrijden. Je mag schieten tot je
er een mist bij de wedstrijd. Kom
er bij, het is een leuke sport met
veel spanning en vooral gezellig-
heid !

vooral leuk om bijeenkomsten te
houden, omdat ze dan drinken,
hapjes eten en praten over wat ze
gaan doen. Gezellig! Ze werken
ook samen met de KBO ouderen-
bond Cuijk.

Mee met de KBO
Ouderenbond

Schutterij
Oranje Agatha

Van onze verslaggevers: Ché Grootveld en Robey Lefers.

Wij zijn bij de Ulewappers geweest en daar hebben wij toen een interview gedaan met Marco Jacobs. En daar kwam
dit uit: Marco Jacobs zit al 22 jaar bij de Ulewappers, hij is zelf ook prins geweest in 1999. Hij zat er toen dus al een
paar jaar bij. En hij had ook gezegd dat de Ulewappers sinds 1961 bestaan. Marco zei dat de eerste prins Theo Die-
penbrock heette. Dat was in 1962. Harry Kepser speelde een grote rol in de oprichting, maar ook de Kruisheren
speelden een grote rol. Tegenwoordig helpt ‘t Staagje ook veel mee aan de Ulewappers, bijvoorbeeld bij de High-

land Games en ook de optocht.
De naam moest ook verzonnen
worden en omdat er hier veel
uilen wonen, hadden ze geko-
zen voor Ulewappers. ‘t Staagje
speelt op dit moment dus een
grote rol. Er is ook een Opa-
club die bij de Ulewappers
hoort. De Opa-club zijn eigen-
lijk gewoon oud prinsen. Te-
genwoordig gaat het precies
hetzelfde als vroeger, want nu
doen stemmen de mensen uit
St. Agatha nog steeds voor een
prins. Dat doen ze dan met een
ijzeren bus en dan gaat de Raad

van Elf de stemmen tellen en weten ze wie de prins is. Er zijn dan ook al geruchten. Ze hebben ook grote plannen.
Wij hebben gehoord van een circus, Omroep Brabant en nog veel meer.

Feestje met de Ulewappers.

Van onze verslaggevers: Sofie
Broeks en Rien Jilissen.

De schutterij is opgericht in 1894.
De club heeft  18 leden. De leden
van club vinden het  heel  gezellig,
leuk en spannend. De vereniging
is van alle mensen die er lid van
zijn. Er is wel  een  voorzitter  en
dat is meneer  Vos. Het  leuke  aan
schieten is raak schieten. Je koopt
wapens bij de wapenwinkel. Iedere
kogel kost 10 cent. Je hebt een ver-
gunning  van de politie nodig. Drie
mensen van de vereniging mogen
de wapens meenemen en die leg-
gen ze in de kluis. De kogels moe-
ten ze apart in de kluis leggen. Het
is moeilijk om te schieten, maar als
je goede ogen hebt, dan gaat het
prima. Het verschil tussen een
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Door onze verslaggevers: Bo Ha-
vekes en Ravi Lefers

Wij hadden een interview met Jan
Daanen. In het begin van de avond
waren we op de verkeerde plek.
Jan Daanen dacht dat we bij hem
thuis hadden afgesproken, terwijl
wij dachten dat we bij de S-bocht
hadden afgesproken. Dus zaten we
daar een half uur te wachten,  ter-
wijl hij maar niet kwam. Toen had-
den we aan Egbert gevraagd waar
hij woonde en kon het interview
dan toch beginnen. Toen we hem
vroegen hoe lang de motorclub al
bestond, zei hij met denkend ge-
zicht dat de club 2 jaar geleden 40
jaar was, dus dat hij nu 42 jaar be-
stond. De club is in 1973 opgericht
bij Egbert, de baas van café de S-
bocht, en ze komen daarom daar
nu ook bijeen. Toen we de naam
van de club wilden weten, vertelde
Jan dat de club M.C. de S-bocht
heet. Toen we vroegen waarom de
club zo heet, vertelde hij dat dit
komt door de S bocht bij het Heilig
Hart beeld. Met al zijn bochten
samen vormen die een S. En het
komt ook omdat hun clubhuis daar
ook ligt: café de S-bocht.

Toen vroegen we hoe al die men-
sen bij de club zijn gekomen, want
St. Agatha is niet echt groot.  Hij
vertelde dat de meeste leden fami-
lie of vrienden zijn. Ze hebben 14
leden, waarvan 1 meisje. Er is geen
baas ze staan allemaal gelijk.
Waar we wel achter zijn gekomen
is dat het geen scheurmotoren zijn,
want ze doen niet aan wedstrijden.
Wat hun motorclub bijzonder
maakt is dat het een vriendenclub
is die van motors houdt.

Scheurend door
St. Agatha?

Door onze verslaggevers: Dustin
van der Kuijl en Nick vrancken

Dartteam de S-Bocht is opgericht
in 2006 door Sjaak Jacobs. Op dit
moment heeft het team 9 man. Ze
spelen geen toernooien, maar wel
competitiewedstrijden. Hun motto
is: winnen is leuk, maar verliezen
niet erg! Ze trainen op vrijdag en
ze spelen meestal het spel 501.

Dat betekent zo snel mogelijk van
501 terugtellen en altijd eindigen
met een zogenaamde ‘dubbel’ (dit
is de buitenste ring). Het dartbord
hangt op 173,5 cm (de hoogte van
de bull). De afstand tot het bord is
2,37 meter. Natuurlijk heb je ook
dartpijltjes nodig. En een schrijf-
bord om punten op te schrijven.

Ze kunnen nog altijd leden gebrui-
ken, de minimale leeftijd is 18
jaar.  Je mag altijd een kijkje ko-
men nemen op de vrijdagavond in
het café de S-Bocht in Sint Agat-
ha. Voor meer info, kijk op:
www.dartteamdes-bocht.nl

Van uw verslaggevers: Anne Blom,
Lieve Dollevoet en Silvy Caspers.

De volledige naam is: de gemengde
zangvereniging de Maasklanken.
Het is zo’n  lange naam omdat de
naam Maasklanken al bezet was, en
omdat mannen en vrouwen samen
zingen. De vereniging is opgericht
in 1943 door een pastor in Sint
Agatha. Er zijn ongeveer 20 leden.
De oudste is 88 jaar jong en de
jongste 64. Ze zijn nog op zoek
naar meer leden boven de 16.

Ze zingen onder andere kerkmuziek
en andere oude liedjes. Ze zingen
vooral in de kerk van Sint Agatha,
maar ook wel eens in andere kerken
in Nederland en soms in Duitsland.
Soms ook op verenigingen voor
oudere mensen en die swingen dan
helemaal mee! De repetities zijn
niet in de kerk, maar in De Agaat.
De repetities zijn op maandagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur. Zodra
je ouder wordt, moet je wel meer
oefenen, omdat je stem meer kan
gaan kraken.

Ze hebben ook een nieuwe dirigent:
Ans van Dinther. Soms huren ze
ook een organist in. De dirigent
maakt ook zelf liedjes op de melo-
die van andere kerkliedjes.

Zelf vind Riet Geurts (de mevrouw
die we hebben geïnterviewd) Ave
Maria het mooiste lied. Ze vond
zingen altijd al leuk en ze zingt nu
al ongeveer 12 jaar bij de Maas-
klanken.
Er zijn ook verschillende stemmen:
bas, tenor, alt en sopraan.
En er zijn nog maar 5 mannen, dus
ben je een man met goede stem,
MELD JE SNEL AAN!

Darten met het
Dartteam

Zingen met de
Maasklanken

Lindekring:
25 jaar Jenaplan-

onderwijs!

25 jaar het beste voor
uw kind!

www.dartteamdes-bocht.nl
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meisjesgilde. Dat was een soort
katholieke scouting. Pastoor Peters
-Weem was de leider van de club.
Op dit moment niet meer, dat was
zo’n 40 jaar geleden. Korfbal is
eigenlijk een gemengde sport.
Bij Quick-Up is korfbal een da-

messport, maar de jongens die het
ook leuk vinden om te korfballen
zijn al 12 jaar welkom om te ko-
men! Je heb verschillende posities
bij het korfbal. De posities zijn
aanvalsters en verdedigers.
Er zijn 70 spelers bij de korfbal-
club. Er zijn 3 volwassenenteams
en 3 jeugdteams. Kinderen kunnen
starten met korfballen vanaf de
leeftijd van 4 jaar in de Kangoero-
eclub. Er zijn 6 klassen hoog. De
korfbalclub heet Quick-Up en het
is de enige korfbalclub in het Land
van Cuijk.  Hun yell is: Quick-Up,
Quick-Up, Quick-Up,  ze kunnen
niet meer stuk!

Kijk mee met SWOC

Van onze verslaggevers: Elise van
den Broek en Anne van Mil.

SWOC staat voor Stichting Wel-
zijn Ouderen Cuijk. SWOC is be-
gonnen op 5 september 1996.
SWOC is ontstaan door een subsi-
dieregeling van de overheid.
SWOC is voor senioren die het
prettig vinden om hulp te hebben
in huis en ze hebben samen met
KBO ouderenbond ook activitei-
ten. Je moet 55 jaar zijn om mee te
doen met de activiteiten. SWOC
heeft verschillende activiteiten en
dat zijn: beweegactiviteiten, socia-
le activiteiten, culturele activiteiten
en ze bieden diensten aan. Voor-
beelden van diensten zijn: vervoe-
ren van ouderen, tafeltje dekje en
thuisadministratie. De favoriete
activiteit van Thea Martens is pre-
ventief bezig zijn, zodat de oude-
ren in de maatschappij kunnen blij-
ven functioneren. Ze hadden ook
een computercursus voor ouderen,

maar dat doen ze niet meer. Met
die computercursus konden oude-
ren ook op de ‘digitale wereld’ op
de computer, tablet, i-pad en tele-
foon. Ze hebben 327 vrijwilligers
en daar zouden ze graag nog vrij-
willigers bij willen hebben. Scan
de foto van Thea en luister naar
haar oproep in het filmpje!

Van onze verslaggevers: Lotte
Gijsbers en Janine Mom.

Heel vaak is het spel het leukste,
omdat het altijd gezellig is. Het is
vrijwilligerswerk om leiding te
zijn, maar je moet wel contributie
betalen als je lid bent. De korfbal-
vereniging is opgestart vanuit de

Doe mee met korf-
balclub Quick-Up!

ers. Beetje bij beetje bouwden ze
het op en door dat groepje kwam
er nog een   toekomst voor ‘t
Poortje. Rob is al ongeveer 2 jaar
leider van ‘t Poortje en hij wil nog
zo lang door gaan als het kan.
Rob doet zelf ook aan tennis, maar
hij had een blessure, dus heeft hij
haast niet getennist. Je kunt altijd
tennissen, maar als je les wilt is
dat waarschijnlijk op maandag of
op woensdag. Als je onder tennis
wil bij ‘t Poortje of meer informa-
tie wil, bel dan naar 06-81488558.

Van onze verslaggevers: Brian An-
genendt en Jop Rooijakkers.
‘t Poortje is opgericht in 1974. Rob

zijn leiderschap is begonnen toen
er brand uitbrak in het huisje waar
alle spullen en materialen lagen.
Dus toen was alles weg en kwam
er een groepje die naar de gemeen-
te ging. Daar hadden ze grond ver-
kocht en van dat geld konden ze
nieuwe spullen kopen, zoals: ver-
lichting en pompen voor de sproei-

Sporten bij ‘t Poortje,
echt leuk!

Het jenaplanonderwijs sluit naad-
loos aan bij wat de samenleving
vraagt van het onderwijs. Als kin-
deren van onze school gevraagd
wordt hoe zij het leren ervaren in
hun eigen stamgroep, benoemen
ze het samenwerken, het meeden-
ken over hun eigen ontwikkeling
en dat ze keuzes leren maken.

De ouders van onze school geven
aan dat hun kind gezien wordt en
dat er rekening wordt gehouden
met de onderwijsbehoeftes van
hun kind. Betekenisvol onderwijs
draagt hieraan bij. Kinderen erva-
ren dat wat zij leren op school van
belang is in
hun dage-
lijkse omge-
ving. Deze
Dorpskrant
is hiervan een prachtig voorbeeld:
kinderen ervaren dat zij mondelin-
ge en schriftelijke taalvaardighe-
den nodig hebben (telefoneren,
interviewen, schrijven, spelling,
etc.) en zij gaan hiermee dan ook
enthousiast aan de slag. Een on-
derzoekende en kritische houding
wordt op onze school gestimu-
leerd, zodat kinderen groeien in
het nemen van eigen verantwoor-
delijkheid. Ook bij het werken aan
deze Dorpskrant leerden kinderen
verantwoordelijkheid nemen (zelf
afspraken maken en voor spullen
zorgen), samenwerken (met klas-
genootjes en volwassenen) en op-
lossingsgericht denken ( werk-
planning).

25 jaar Jenaplanschool Lindekring,
25 jaar passend onderwijs.
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bijvoorbeeld zakdoekje leggen,
niemand zeggen. Soms mogen de
kinderen ook zelf spelletjes verzin-
nen, maar meestal verzint Janet de
spelletjes. Wij vonden het leuk om
een keer mee te lopen!

Van onze verslaggevers: Silvy
Caspers, Pleuni Bloemen en Sop-
hie Boekestijn.

De club is opgericht door de korf-
balbond. De naam Kangoeroe Club
is, omdat als kangoeroes klein zijn,
ze nog veilig in de buidel zitten.
En de Kangoeroe Club is ook voor
jonge kinderen. De club is opge-
richt in 2007 en bestaat dus al 8
jaar. Ze doen allemaal balvaardig-
heidspellen en samenspel. De Kan-
goeroe Club is actief op dinsdag
van 18.00 tot 19.00 uur. De Kan-
goeroe Club is in de gymzaal van
de MFA. Het doel van De Kan-
goeroe Club is om jonge kinderen
die nog niet bij andere verenigen
kunnen, omdat ze nog te jong zijn,
toch balvaardigheid te leren.

De leider is nu Janet en krijgt later
hulp van Esther Atas. Janet bege-
leidt de Kangoeroe club al sinds de
club bestaat. Er zijn 7 leden tot nu
toe, maar we  willen er graag meer.
De leeftijd is 3 tot 6. Het kost
30,00 per persoon als je 16 lessen
neemt, maar de kinderen krijgen
wel een T-shirt en elke keer krij-
gen de kinderen ranja. De kinderen
komen ook uit andere plaatsen dan
Sint Agatha. De Kangoeroe Club is
altijd binnen en je moet altijd gym-
schoenen aan. Het is de bedoeling
dat ze als ze te oud zijn naar VCA
gaan of naar Quick-Up.
Het ligt aan de kinderen wat voor
spelletjes ze doen. Als de kinderen
druk zijn, doen ze meestal renspel-
letjes en als ze rustig zijn, doen ze

De Brabantse Dorpen Derby 2015
is in de spannende finaleronde
beland. Negen dorpen zijn druk
bezig met hun project. Wie heeft
het beste idee om met behulp van
cultuur de leefbaarheid in het dorp
te verbeteren?

Natuurlijk draagt Jenaplanschool
Lindekring een steentje bij! Het
thema van Sint Agatha is verbin-
ding, gesymboliseerd door het
voetveer: “Het voetveer verbindt
(ons weer)”.        .
De onder- en middenbouwkinde-
ren hebben zich verdiept in enkele
speciale plekken van ons dorp.
Deze informatie willen ze graag
delen met het dorp, maar ook met
de school in Middelaar, die door
het voetveer (weer) onze buren
worden.              .

De bovenbouw heeft een speciale
Dorpskrant gemaakt, waarin alle
verenigingen en clubs in ons dorp
zich voorstellen. Voor de leef-
baarheid in een dorp zijn een
school en verenigingen van le-
vensbelang. De Dorpen Derby
heef t  gezorgd  voor  een
(hernieuwde) kennismaking tus-
sen jeugd en verenigingen.
.
De Dorpen Derby verbindt (ons
weer)! We wensen iedereen veel
plezier met deze speciale school-
Dorpskrant.

Jenaplanschool
Lindekring en

De Dorpen Derby

Springen met
De Kangoeroe Club

Gezellig een balletje
trappen bij V.C.A.

Van uw verslaggevers: Lieve Dol-
levoet en Anne Blom.

De club is heropgericht op 18 mei
1996. Het is een kleine voetbalver-
eniging in Sint Agatha.

Arthur is al bijna 1 jaar voorzitter
van V.C.A. Vroeger, toen Arthur 9
jaar was, zat hij al op voetbal.
Toen woonde hij wel ergens an-
ders. Later, toen hij verhuisde naar
Cuijk, ging hij naar JVC.
Daarna ging hij wel naar V.C.A.,
waar hij het ook heel leuk had.
Toen hij ouder werd, stopte Arthur
met voetbal. Hij blijft nog wel al-
tijd van voetbal houden. Er zijn 6
groepen: 2 jeugdgroepen, 3 senio-
ren en 1 groep veteranen. Ze heb-
ben natuurlijk ook een tenue: het
shirt en de kousen zijn geel en het
broekje is zwart.

Ook heeft V.C.A jeugdactiviteiten,
bijvoorbeeld voetballen tegen bui-
tenlandse voetbalclubs. En de trai-
ningen zijn op dinsdag en donder-
dag van 8 uur tot half 10, soms
loopt de training uit of begint de
training later.  En ze zijn ook nog
op zoek naar een nieuwe penning-
meester, dus meldt u aan!

In totaal hebben 29 gastjournalisten van Jenaplanschool Lindekring aan deze Dorpskrant
gewerkt! 23 kinderen van groep 7/8, samen met 6 kinderen van groep 6.


