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Hij stond al lang op het verlanglijst-
je van de redactie, de molen Jan van
Cuijk, op het uiterste randje van ons
dorp, nog net in Sint Agatha.

Hij hoort óók op de pagina met
foto’s op de website van uw  Dorps-
krant, de pagina met de meest ken-
merkende plekjes in ons dorp, maar
om allerlei redenen was het nog niet
gelukt het juiste plaatje te schieten.

Het zijn de collega’s van Nieuws-
blad De Maas Driehoek die de hel-
pende hand boden en bovenstaande
foto aanleverden. Dank daarvoor!

Kijk voor deze en andere foto’s in
het groot én in kleur maar eens op
www.dorpskrant.agatha.com / foto’s
en geniet van het moois in ons dorp!

Molen Jan van Cuijk
in Sint Agatha

De Dorpsraad

tigd zijn in Sint Agatha. Zo’n uit-
draai is te vinden op de website
van de Kamer van Koophandel.
Het verbaasde mij dat er zo’n ze-
ventig (70!!) bedrijven zijn die op
die lijst staan. Het gaat om namen
van bedrijven die in Sint Agatha
gevestigd zijn van wie de eigenaar
ook woont in Sint Agatha of na-
men van personen die wel wonen
in Sint Agatha maar hun bedrijf
elders hebben of omgekeerd. Het
idee is om die bedrijven bij elkaar
te brengen bv. in de Agaat zodat
iedereen weet welke bedrijven er
actief zijn in Sint Agatha of welke
ondernemers er wonen in Sint
Agatha. En dan is het de kunst om
samenwerking te zoeken. Om te
kijken wat samenwerking kan
doen en welke meerwaarde het
heeft. Daarbij denk ik dus aan het
verhogen van de leefbaarheid van
ons dorp. Immers, alle werkgroe-
pen zijn in het leven geroepen om
de leefbaarheid in het dorp te
waarborgen maar liever nog te
verhogen.
Daarbij proberen we gebruik te
maken van alle mensen in het
dorp : ondernemers, bewoners,
leden van verenigingen. Alle drie
de kwalificaties kunnen in een
persoon zitten.
De werkgroep Samenwerken On-
dernemers staat nog in de kinder-
schoenen. Mocht u als ondernemer
denken : “ Hier kan ik mijn des-
kundigheid nog wel voor inzetten”
schroom dan niet en meld u aan
als werkgroeplid. Dit kan bij leden
van de dorpsraad : Willy Thijssen,
Hans Boer, Gerda van den Broek,
Henk Lefers en Anny van Tiel of
bij de voorzitter van de werkgroep
Chris Cobussen.
In de volgende dorpskrant ga ik
werkgroep 6 beschrijven : Speel-
toestellen.

Van de zeven werkgroepen die op
dit moment actief zijn voor en met
de dorpsraad heb ik er twee nog niet
besproken. Deze maand komt werk-
groep 5 aan bod.
Voor werkgroep 5 : Samenwerking
Ondernemers is er een uitdraai ge-
maakt van alle bedrijven die geves-

Van de Dorpsraad

Bij de Burendag van zondag 28 sep-
tember ging het om de het leggen
van de verbinding tussen de wijken
Padbroek en de Messemaker met
onze dorpsgemeenschap St. Agatha.
Het werd ‘n soort van Feest van
Ontmoetingen. Allereerst tussen de
vele clubs en verenigingen van St.
Agatha zelf. Bewoners van de Pad-
broek, zo vernamen we, stonden er
versteld van hoe vanzelfsprekend en
snel het grote grasveld voor de Ze-
vensprong in goede samenwerking
werd ingericht.

Het middagzonnetje, de muziek, de
dans, de vele creatieve en sportieve
activiteiten voor jong en oud maak-
ten het feest compleet.
Het was jammer dat niet alle Pad-
broekers van deze kans om elkaar te
leren kennen en samen feest te vie-
ren gebruik hebben gemaakt. Maar
het was een goede eerste stap en er
zijn duidelijke afspraken gemaakt
over het vervolg.

Burendag:
Feest van Ontmoetingen

De Sportkanjerclub daagde de aanwezi-
gen uit tot een daadwerkelijke verbinding

Herman Dobek (voorzitter van de wijk-
raad Padbroek) bedankt de twee organi-
satoren van deze Burendag:  Myrna
Groenink-Mastail en Gerwin Meijer.
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Op woensdag 5 november wil de
werkgroep “Ontmoeten” een mid-
dag organiseren waarbij oude foto’s
en oude films vertoond gaan wor-
den. Die oude foto’s en films kun-
nen dan weer oude verhalen opleve-
ren. De werkgroep wil graag ieder-
een uitnodigen die deze opzet leuk
vindt. De middag zal beginnen om
14.30 uur en tot 17.00 uur willen
we (gewoon) gezellig samen zijn en
de oude foto’s en films bekijken.
Daarna is er nog gelegenheid om
gezamenlijk te eten. Dit stukje is
een vooraankondiging, wat betekent
dat nog niet alles vast staat. Zo moe-
ten we ook nog naar de kosten kij-
ken. Wat wel vaststaat, is de datum.
Schrijf daarom 5 november op de
kalender of in uw agenda.
De werkgroep “Ontmoeten” organi-
seert deze activiteit in samenwer-
king met de KBO en de werkgroep
"Samen Eten". Binnenkort hoort u
dus meer.
De werkgroep “Ontmoeten”
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punten ( een korps bestaat uit 4
personen)  bij elkaar geteld en op
het eind wordt bepaald welke club
de meeste punten heeft en dan
kampioen wordt van de Kring.
Oranje Agatha mocht de laatste
wedstrijd organiseren wat inhield
dat men zelf niet mee mocht schie-
ten, waardoor men de stand niet
kon beïnvloeden. Uiteraard is dit
voor iedere club altijd hetzelfde.
Sint Agatha stond gelijk met het
Wipke uit Overloon.  Deze schut-
terij kon, als  zij winnaar zouden
worden in Sint Agatha, met een
punt los komen. Gelukkig voor
Sint Agatha werden zij deze dag
derde, wat inhield dat hiermede de
eerste plaats van de Oranje Agatha
veilig gesteld was.

Op het eind werd aan het viertal
een prachtige beker en speldjes
uitgereikt door de kringvoorzitter
van het Land van Cuijk. Foto:
v.l.n.r: Huub Coppus, Fokje Jans,
Math Gijsberts en Vincent Jans.

Vooraankondiging Veilig Internet. Diploma veilig in-
ternet gaat over hoe je omgaat met
internet. We leren dat je moet op-
passen met wat je doet op internet.
En dat je nooit zomaar met iemand
gaat videochatten. Je hebt een les-
boekje waar je in moet lezen en je
hebt een werkboekje waar je op-
drachten in moet maken. We krijgen
ook nog een toets over veilig inter-
net op de computer.

Als je op een website komt staat er
soms cookies. We hebben geleerd
dat je daar niet zomaar op moet
klikken, want dan onthoudt de coo-
kie wat je allemaal doet op die web-
site. We hebben ook gelezen dat
internet heel slim is, het onthoudt
wat je doet op internet. Bijv. je
zoekt iets op over voetballen, dan
kun je de volgende dag op google
bij de advertentie iets over voetbal-
schoenen of zo zien. Internet slaat
alles op wat jij doet. We hopen dat
we de toets goed doen. We hebben
geruchten gehoord dat de toets
moeilijk is... (onze stamgroepleider
Leon vond het zelf heel moeilijk,
hahaha).
Lena Bloemen en Jop Rooijakkers

Diploma
veilig internetten

Op 11-11-2011 is aan de Veerweg door de O.P.A. club (Oud Prinsen Agatha) een notenboom geplant, die dit jaar
zijn 1e oogst prijs geeft. Een mooie gelegenheid daarom om op hun jaarlijkse feestavond, op de 1e zaterdag van sep-
tember, hier het feest te doen aanvangen. Om dit heuglijke feit te vereeuwigen, krijgt u hierbij van de Redactie een
foto van de verenigde oud Prinsen mèt hun eega’s. Want zeg nu zelf, wat is nou een Prins zonder zijn Prinses?

Zondag 21 september is schutterij
Oranje Agatha kampioen geworden
van Kring land van Cuijk. Het hele
seizoen worden wedstrijden georga-
niseerd in het Land van Cuijk. Van
alle wedstrijden worden de korps-

Oranje Agatha Kring-
kampioen Land van Cuijk

Bekijk deze foto op www.dorpskrant-agatha.com en zet uw beeldscherm op 125 of 150%. Iedereen wordt duidelijk herkenbaar!

Op Jenaplanschool Lindekring
zijn we bezig met het Diploma
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