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30 juli heeft de 7de editie van de 

Draadezeltoertocht plaats gevonden. 

Draadezel is de Belgische benaming 

voor „n fiets. De draadezeltoertocht 

is ontstaan toen 3 personen die bui-

ten bij café de S-Bocht stonden,  op 

het idee kwamen een kroegentocht 

op de fiets  houden. Toevallig had-

den zij alle drie een oma‟s fiets bij 

zich en besloten dat het wel leuk 

zou zijn om dan allemaal op een 

opa‟s of oma‟s fiets te gaan.  

Het verzamelpunt en eindpunt is 

alle edities hetzelfde: bij café de S-

Bocht. Vanuit daar wordt er ± 30km 

gefietst. In ieder dorpje proberen we 

een kroegje aan te gaan. Er rijdt al-

tijd een bezemwagen (versierd met 

Ule Jeugd vlaggen) mee met muziek 

en een natje voor de fietsers. Dit 

jaar werd er met ± 20 man gefietst. 

Allemaal gekleed in een originele 

draadezel polo en de fiets versierd 

met vlaggetjes en toeters. Voor de 

verandering waren wij deze keer in 

Venray afgezet. De fietsers gingen 

in een grote bus en de fietsen op een 

aanhanger. Van daar zijn wij via 

Smakt, Holthees, Maashees, Vier-

lingsbeek, Sambeek, 

Boxmeer, Beugen en 

Oeffelt gefietst om 

zo weer in Sint Aga-

tha uit te komen. We 

hadden dit jaar het 

weer gelukkig mee, 

het was droog en we 

hoefden geen ponc-

ho‟s mee te nemen.  

Het was dit jaar 

weer een geslaagde draadezel-

tocht en we wensen nu alvast de 

organisatie voor volgend jaar veel 

succes. Voor foto‟s van de fiets-

tocht, kijk je op www.sintaagte.nl 

Draadezeltoertocht org. 2011  

Opoe's & Omoe's draadezeltoertocht De eerste spade! 

Het waren Ronald van Elst en Her-

man  Jilisen die op zaterdag 27 au-

gustus de eerste spade, nou ja spade, 

in de grasmat van Cuick-Up zette 

voor de bouw van De Agaat. Door 

een haag te verwijderen en een deel 

van het korfbalveld uit te graven en 

vol te storten met gebroken puin,  

werd de weg voor aannemer BCP 

gebaand om met zijn materieel op 

het bouwterrein te kunnen komen. 

De bouw is begonnen! 

Aardbeving van 4.5 

Op donderdagavond 8 september 

werd ons dorp opgeschrikt door 

een aardschok. De beving met een 

kracht van 4.5 op de schaal van 

Richter, had zijn epicentrum op de 

breuklijn bij Xanten, hier net over 

de grens in Duitsland.  

De trilling vond plaats op een 

diepte van ±7 kilometer en komt 

ongeveer een maal in de tien a 

twintig jaar voor.  

De beving was het duidelijkst 

voelbaar in het Land van Cuijk, 

het leek alsof er een vrachtwagen 

tegen je huis reed, maar door de 

structuur van de bodem in onze 

omgeving en het feit dat de beving 

op deze diepte plaats vond, ver-

oorzaakte die hier geen schade. 

Het was even druk buiten maar de 

rust op straat keerde snel terug. 

De Dorpsraad nodigt u uit voor een 

bewonersavond IDOP op donderdag 

29 september 20.00 uur in cafe de S

-Bocht. Op deze vergadering i.s.m. 

Wethouder Stoffels staan de volgen-

de punten op de agenda:  

1. Opening.   

2. Presentatie integraal ontwikke-

lingsplan (idop) Sint Agatha.  

3. Voortgang projecten uit het idop,  

niet zijnde de mfa.   

4. Pauze. 

5. Vervolg projecten uit het idop 

(mfa).  

6. Rondvraag.  

7. Sluiting. 

Tot donderdag 29 september! 

Van de Dorpsraad 
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Er is al een paar maanden hard ge-

werkt aan de bouw van de 7 wonin-

gen aan het Harry Kepserplein, 

maar dat was nog lijmen met grote 

blokken voor het binnenwerk. 

 

Het was Wethouder Arthur Baudet 

van de Gemeente Cuijk, die op 

woensdag 31 

augustus on-

der het toe-

ziend oog van 

Erik van den 

Elzen, direc-

teur  van Hof-

mans Wonen 

B.V. , enkele 

afgevaardig-

den van de 

G e m e e n t e 

Cuijk, Make-

laar Marc Peters, Chris Kepser en 

natuurlijk de toekomstige bewoners, 

de officiële eerste steen legde.  

 

De Wethou-

der kreeg te-

vens van Erik 

van den Elzen 

een hardste-

nen tegel met 

inscriptie ter herinnering aan deze 

steenlegging overhandigd, die na 

voltooiing van het project in het 

trottoir ingelegd zal worden. 

 

Na alle officiële zaken gedaan te 

hebben en nadat Chris Kepser enke-

le anekdotes over het ontstaan van 

dit project verteld had, keken alle 

aanwezigen nog eens met tevreden-

heid naar de eerste steen en spraken 

in een gemoedelijke sfeer hun ver-

trouwen in de toekomst uit. 

Het schooljaar voor Jenaplan-

school Lindekring is goed begon-

nen. Vrijdag 16 september hebben 

alle stamgroepen het eerste project 

over „reizen‟ afgesloten met een 

drukbezochte Landenmarkt.   

In de hele school. 

In de hele school bruiste het van 

de activiteiten. De onderbouw en 

middenbouw hielden presentaties 

in hun eigen stamgroep. De kinde-

ren van de bovenbouw hadden 

door de hele school kraampjes 

opgebouwd over o.a. Turkije, 

Griekenland, Egypte, China, Bel-

gië, Verenigde Staten, Frankrijk 

en natuurlijk Nederland. Naast de 

inhoudelijke informatie werd er 

gezorgd voor een mooie aankle-

ding.  

Sommige kinderen hadden zelfs 

traditionele kleding of presenteer-

den smakelijke hapjes uit hun be-

studeerde land. 

Niet alleen leuk. 
“Omdat de kinderen veel invloed 

hebben op hun eigen leerproces, 

zijn ze erg gemotiveerd om aan de 

slag te gaan,” vertelt Leon Hout-

vast, stamgroepleider van de bo-

venbouw. “Als stamgroepleiders 

leren we de kinderen omgaan met 

de informatie om hen heen. Daar-

naast stellen we ook de nodige 

eisen op inhoudelijk gebied, zodat 

de kinderen weten welke zaken 

belangrijk zijn bij het bestuderen 

van een land.  

Natuurlijk springen in hun stands 

de onderdelen over cultuur het 

meest in het oog, maar ze hebben 

ook een studie gedaan naar bij-

voorbeeld ligging, landschap, kli-

maat, bevolking en economie.” 

 Eerste steenlegging 

Harry Kepserplein 

Aan alle Dorpsbewoners, 

LET OP!! Wilt U alvast uw lege 

statiegeld fles-

sen opsparen 

voor onze jaar-

lijkse flessenac-

tie. De op-

brengst van de-

ze actie gaat naar de jeugdkas van 

onze club ! De 

exacte ophaalda-

tum volgt binnen 

enkele weken. 

Alvast hartelijk 

bedankt ! 

Groetjes de jeugd van Quick-up.  

Quick-

up

Flessenactie  

en Heitje voor karweitje 

Zondag 11 sept. werd op  het schut-

tersterrein van Groeningen de com-

petitie wipboomschieten van sei-

zoen 2011 afgesloten. Het was aan 

het Gilde van Oploo die dit  hier bij 

gebrek aan eigen terrein mocht or-

ganiseren. Het was niet het mooiste 

schietweer, maar het voornaamste 

was dat het droog was. Uit het hele 

Land van Cuijk waren de schutters 

naar het terrein in Groeningen afge-

komen. Door het donkere weer was 

het wel moeilijker schieten. 

De kanshebbers waren Oranje Agat-

ha, St. Hubert, Groeningen en Over-

loon, zij hadden dit seizoen de 

meeste punten geschoten. Maar St. 

Hubert wist toch de eerste plek te 

bemachtigen door met vier personen 

vol te schieten . Oranje Agatha werd 

tweede. Doordat Oranje Agatha al 3 

punten voor stond werd de voor-

sprong nu verminderd naar 2 , maar 

werd wel Kringkampioen. Het win-

nend team van St. Agatha bestond 

uit Henk van Amstel, Math Gijs-

berts, Harrie van Elst en Vincent 

Jans.  De beste individuele schutter 

van dit seizoen werd Henk van Am-

stel,dit op basis van resultaten van 

afgelopen jaar. 

Al met al een goede afsluiting van 

seizoen 2010-2011. 

Kringkampioen schieten 

Oranje Agatha 

Landenmarkt op Jena-

planschool Lindekring 

Op www.dorpskrant–agatha.com kunt u alle foto’s véél groter maken! 


