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de mogelijkheden om die wensen en
vragen te verwezenlijken?  Kijk, een
winkel in Sint Agatha kunnen we
wel vergeten. Een kruidenier kan
niet bestaan van de “vergeten bood-
schapjes”. We zullen zien wat u in-
gevuld hebt aan zaken waar mis-
schien behoefte aan is.
Naast onze eigen enquête speelt er
op een hoger niveau namelijk op
provinciaal niveau iets soortgelijks
af. Enkele inwoners van Sint Agatha
hebben al eerder een vragenlijst in-
gevuld over leefbaarheid in kleine
kernen. Dit onderzoek dat is uitge-
voerd onder leiding van professor
Kardol is afgenomen bij veel inwo-
ners van Cuijk en ook in het land
van Cuijk. De uitkomsten van dit
onderzoek zijn door de gemeente
Cuijk als leidraad genomen voor het
gemeentelijke beleidsplan voor ou-
derenzorg. Het grote nadeel van
deze enquête is, dat je niet alles op
een hoop kunt gooien. Het maakt
namelijk nogal wat uit of je in Sint
Agatha of in de Heeswijkse Kam-
pen woont om maar een voorbeeld
te noemen. Op initiatief van de ge-
zamenlijke wijk- en dorpsraden van
Cuijk is deze ontevredenheid over
de enquête van Kardol bij de pro-
vincie neergelegd. De provincie
heeft toen Stichting Zet, een organi-
satie die zich bezighoudt op het bre-
de terrein van zorg, welzijn, ge-
zondheid enz., gevraagd om bijeen-
komsten te houden in een kleine
groep om de uitkomsten van de en-
quête toe te spitsen op het dorp zelf.
En die bijeenkomst is woensdag 25
september geweest.

Het loopt nu een beetje door elkaar,
het onderzoek van de provincie en
ons eigen onderzoek. Maar we heb-
ben natuurlijk wel dezelfde doelstel-
ling namelijk het streven om het
voor iedereen zo prettig mogelijk te
maken om nog lang in Sint Agatha
te blijven wonen.
U hoort nog van ons.. De Dorpsraad

Het was  superspannend, doodstil in
de zaal en er werd door de kinderen
van Jenaplanschool Lindekring met
open mond geluisterd naar  het
spannende sprookje van de tovenaar
met één goed en één slecht oog.
Hoe het af zou lopen bleef nog even
geheim, Ton Hovens vertelde maar
een klein stukje uit een van de hon-
derden boeken uit de nieuwe biblio-
theek in de school, die even later
geopend zou worden. Het boek zou
dan immers gewoon te leen zijn!

Daarin, in die opening, hadden de
leerlingen een belangrijke taak. Zij
moesten door het uitspreken van een
toverspreuk, de deur van de bieb
van het slot halen.

Dat was makkelijker gezegd dan
gedaan, er bleken bij de 85 kinderen
meerdere spreuken in omloop! Ge-
lukkig werd uit het ruime aanbod de
juiste toverformule gevonden en
zwaaide de deur open om iedereen,
kinderen en ouders / belangstellen-
den, binnen te laten. Er was alom
bewondering voor het ruime
boekenaanbod en de knusse inrich-

Bente Coenen heeft haar boek al gevonden!

Leefbaarheid in de kleine kernen
is een begrip dat u vaak tegen-
komt. In de krant staan artikelen
die gaan over allerlei initiatieven
die ontwikkeld worden in kleine
kernen. Op tv is veel aandacht
voor de leefbaarheid in de kleine
kernen met name voor de ouderen.
Ook in Sint Agatha zijn we druk
bezig met een onderzoek naar de
leefbaarheid in ons dorp. Een aan-
tal vrijwilligers heeft bij u allen
een enquête aan de deur afgegeven
en inmiddels zijn de enquêtes ook
weer opgehaald. Stichting Radius,
in de persoon van Wendy Huij-
bers, gaat nu voor de dorpsraad
deze enquêtes verwerken en zodra
de uitkomsten bekend zijn, gaan
we deze natuurlijk aan u medede-
len. De bedoeling van de vragen-
lijsten is om een beeld te krijgen
wat er in het dorp leeft en speelt.
Maar misschien nog belangrijker :
wat er nodig is om hier prettig te
blijven wonen. En hebben we dan

Van de Dorpsraad

ting van de leeshoek.
Tegelijkertijd werd er
in een ander lokaal een
boekenmarkt gehouden.
Keurig gerubriceerd
werden honderden boe-
ken (uit het dorp) voor
kinderen en volwasse-
nen aangeboden én
verkocht. De opbrengst
van de markt komt ten
goede aan de school.

Vanaf nu kunnen elke donderdag
middag kinderen tot 12 jaar boe-
ken komen lenen. Voor de aller-
kleinsten, van 0 tot 4 jaar, is dit,
onder begeleiding van hun ou-
ders / verzorgers, op deze dag mo-
gelijk tussen 14.30 tot 15.00 uur.
School en medewerkers van de
bieb, hopen op een veelvuldig ge-
bruik van deze uitleenservice.

De Lindebieb is geopend!
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We schrijven 1992 het eerste uitje
van het voetbalteam van VCA 3 (de
geboorte van het dreamteam) u leest
het goed. Het is alweer ruim 20 jaar
geleden dat het dreamteam werd
geformeerd. Nu, in het jaar 2013, is
afgelopen mei de laatste wedstrijd
door het dreamteam gespeeld. Na
jaren van sportieve (on)kunde, be-
kwame gezelligheid en veel plezier
komt er aan dit fenomeen toch een
eind. 14 september jl. was de reünie
van het dreamteam. Om dit te kun-
nen realiseren zijn een aantal men-
sen bijeen geweest om zoveel mo-
gelijk (oud)spelers en “lijders” die
zich voor het derd hebben ingezet
uit te nodigen voor een avondje ge-
zelligheid. Met succes. Een goede
opkomst (ook vanuit de aanhang).

De avond wilden we aanvankelijk
inzetten met een partijtje voetbal,
helaas was dit door de vele regenval
niet mogelijk. We zijn dus wezen
klootschieten met een plastic bal om
vervolgens een hapje te eten in het
vernieuwde clubgebouw. Vervol-
gens was er ook nog een quiz be-
dacht met daarin weetjes, gebeurte-
nissen en ervaringen over het team,
dit natuurlijk allemaal onder het
genot van een hapje en een drank-
je. We willen iedereen die betrok-
ken is geweest bij het dreamteam
van harte bedanken voor hun inzet.
De sponsoren, “lijders”, spelers,
inhuurkrachten, barpersoneel en
VCA. Voor het dreamteam kunnen
de wondersloffen dan eindelijk de
wilgen in.
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Reünie van het
dreamteam

23 september was het exact 40 jaar
geleden dat op een zondagmorgen 4
fanatieke motorliefhebbers bij, toen
nog Café Wijnen, Motorclub De S-
Bocht oprichtten. Het clubhuis werd
natuurlijk Café Wijnen, hoe goed is
dat gekozen door de heren oprich-
ters, dat later werd omgedoopt tot
Café De S-Bocht. De motorclub telt
nu 11 leden, waarvan Egbert Wijnen
al 40 jaar lid is.
Met regelmaat van de klok wordt er
een toertocht verreden, de ene keer
een rondje om de kerk, de andere
keer vertrekken we in de vroege
ochtend om iets meer kilometers te
rijden. Jaarlijks doen we op 30 april
mee aan het Reveje bloaze. Hierbij
toeteren zo’n 25 motorrijders, met
toeteraar achterop, inwoners in het
Land van Cuijk, vòòr of tijdens het
ochtendgloren wakker.

Verder gaan we elk jaar met Hemel-
vaart 4 dagen toeren in den vreem-
de. Zo zijn we in Frankrijk, België,
Duitsland, Luxemburg en Engeland
geweest. Omdat de club dit jaar 40
jaar bestaat hebben we er een dagje
extra aangeplakt en hebben mooie
tochten in het Sauerland gereden.
Ook vinden wij het erg gezellig om
2 keer per jaar een activiteit te orga-
niseren zonder eigen motoren om
daarna altijd te eindigen in ons ge-
zellige clubhuis Café De S-Bocht.

We zijn al eens wezen karten, quad
rijden, lasergamen, paintballen, ka-
novaren, naar het casino, droppings
etc.
Kortom een actief clubje, klein maar
fijn, dus mocht je in het bezit zijn
van het motorrijbewijs dan ben je
altijd welkom om eens een toertocht
met ons mee te rijden.

Nb. Redactie. Bovenstaande foto verdient
meer uitstraling en krijgt deze ook wanneer
er ruimte beschikbaar is!

De Dorpsraad heeft een nieuw
e-mail adres en is te bereiken op:

info@dorpsraadsintagatha.nl

De voorbereidingen voor de
nieuwjaarsreceptie, op 5 januari
2014 om 15.00 uur in De S-Bocht,
zijn al weer in gang gezet!!
Noteert u alvast deze datum in uw
agenda of op uw kalender!

De Dorpsraad heeft ‘n
nieuw e-mail adres

Vijf jaar geleden gingen 3 verken-
ners, Willy en Mario Caspers en
Gerwin Meijer, op bezoek in Ant-
werpen naar een dance-festival
waar 65.000 vooral Belgische be-
zoekers op afkomen. Afgelopen 7
september gingen zij met een
groep van 26  vrienden voor het 5e

jaar op rij naar Antwerpen.
Inmiddels gaan er ook dames mee,
wel zo gezellig. Aan de rand van
de stad is een camping waar we
ons tentenkamp opslaan.

Van daaruit is het zo’n 45 minuten
wandelen naar het festivalterrein.
Dat doen we in etappes, diverse
terrassen worden bezocht en cul-
tuur wordt opgesnoven. Na een
portie echte Vlaamse friet gaan we
een uurtje of 6 dansen en feesten
op het festival. Met 12 podia is er
voor ieder wat naar zijn gading.
Het festival wordt met een enorm
vuurwerk afgesloten. Ook op de
terugtocht zien we wat cafeetjes
van binnen. Na enkele uren slaap
zorgen we op zondag voor iets
verrassends. Dit jaar gingen we
zwemmen in de badboot: een
zwembad in een boot in een rivier
in Antwerpen. Na de nodige avon-
turen gingen we, moe maar vol-
daan, weer huiswaarts.

Sint Aagte bezoekt
Antwerpen

Nieuwjaarsreceptie

40 jaar Motorclub
De S-Bocht
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