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In 1809 was er al een school in Sint
Agatha, maar Jenaplanschool Linde-
kring bestaat dit jaar 25 jaar!
Al 25 jaar lang een goede, veilige en
warme school voor kinderen.
Al 25 jaar de enige jenaplanschool
in de gemeente Cuijk met veel aan-
dacht voor het pedagogische kli-
maat, zelfverantwoordelijk leren,
techniekonderwijs, een onderzoe-
kende houding, creativiteit, cultuur
en echt betekenisvol onderwijs.

Dat moet gevierd worden en dat
doen we op dinsdag 13 oktober!
Het programma kent drie onderde-
len: ’s Ochtends zijn belangstellen-
de ‘nieuwe’ ouders welkom op onze
Open Ochtend. Van 10.30 tot 12.00
uur kunt u een kijkje in onze stam-
groepen nemen. ’s Middags is er
een ‘techniekfeest’ voor de kinderen
op onze school met een show en
workshop.

’s Avonds om 20.00 uur nodigen we
u en andere belangstellenden uit
voor een lezing door Kees Vreug-
denhil over ‘breinbewust leren en
jenaplan’. Kees was schoolleider
van een jenaplanschool, weten-
schappelijk onderzoeker, docent aan
enkele lerarenopleidingen en werkt
momenteel als onafhankelijk onder-
wijsconsultant. Graag zien we u op
dinsdag 13 oktober!

25 jaar jenaplanschool
Lindekring

Het nieuwe seizoen is weer aange-
broken. De zomer gaat wijken
voor de herfst. Ons koor is na de
vakantie weer gestart met de repe-
tities en het zingen van de missen.
Niks nieuws zou je zeggen. Dat is
niet helemaal waar. Wij staan aan
een nieuw begin. We moeten ver-
der zonder Kees. Onze “oude”
dirigente, Heleen Stevens is na
ongeveer 24 jaar trouwe dienst,
gestopt bij ons koor. Onze organist
was vorig jaar al gestopt.
Alles wat gaat, moet weer ergens
opnieuw beginnen.

We hebben in Ans van Dinther
een nieuwe dirigente gevonden.
Ook de plaats van de organist was
weer opgevuld door Pierre-Paul
Walraet. Iedereen blij, we konden
weer verder. Totdat Rome voor
ons anders besliste. Pierre-Paul
werd naar Rome geroepen.
Een nieuw begin voor Pierre-Paul
en een nieuw probleem voor ons.

Toch gaan we opnieuw onze
schouders er onder zetten en op-
nieuw genieten van onze muziek.
We maken een nieuwe start, maar
we blijven het oude doen, zingen.
Natuurlijk moeten we nog even
wennen aan de nieuwe situatie. En
natuurlijk vragen we aan iedereen
of zij nog een nieuwe organist
voor ons weten? Want een koor
dat al meer dan 62 jaar bestaat
gaat nog niet met pensioen, wij
gaan er opnieuw met volle moed
en inzet tegenaan!
Riet Geurts,
secr. Gemengde Zangvereniging
de Maasklanken
P.s. Nieuwe leden zijn ook altijd
welkom!

Bijna alles is nieuw bij
De Maasklanken

Ondanks dat de weergoden ons
evenals vorig jaar niet gunstig ge-
stemd waren kunnen we terug kij-
ken op een geslaagd Beachevent.
De opkomst vrijdag was niet erg
groot maar zaterdag daarentegen
hebben zo’n 150 sportievelingen
zich in “het zweet” gewerkt in de
strijd om een finaleplek.

Uiteindelijk waren het de PINTER-
MANNEN die er, in een competitie
met 20 teams en 51 wedstrijden van
20 minuten, er in de slotwedstrijd
tegen DE GOLDIES met de eer van
door gingen. Dat dit tot in de late
uurtjes met vele anderen in de ge-
zellige feesttent op het Staagjeplein
gevierd werd, spreekt vanzelf!

Beachevent geslaagd!

Eind oktober, op zaterdag de 31e,
houdt de jeugd van  Quick-Up tus-
sen 11.00 uur en 13.00 uur weer een
(statiegeld)flessen actie.
Van de opbrengst hiervan kunnen
wij weer mooie jeugdactiviteiten
organiseren in onze vereniging!
Wilt u svp alvast lege flessen gaan
opsparen die de kinderen dan kun-
nen ophalen? Ook helpen zij u die
dag graag met wat kleine klusjes!
Namens onze jeugd alvast hartelijk
bedankt  voor uw medewerking aan
deze actie!. Tot 31 oktober dan!

Flessenactie en
heitje voor karweitje
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Van de werkgroep ‘Ontmoeten’

De werkgroep “Ontmoeten” is een
werkgroepje dat is voortgekomen
uit een initiatief van de dorpsraad.
In samenwerking met de KBO wil
de werkgroep “Ontmoeten” u van
harte uitnodigen op woensdag 7 ok-
tober voor een gezellige middag,
gevolgd door een gezamenlijk
etentje. Deze middag/avond is toe-
gankelijk voor mensen in Sint Agat-
ha, niet alleen voor de ouderen maar
ook voor de jongere oudere of de
oudere jongere en ook voor diege-
nen die een band met Sint Agatha
hebben maar bv. in Cuijk wonen.

De toegang tot de middag/avond is
gratis. Koffie ,thee, drankjes en het
eten zijn voor eigen rekening. De
prijs voor het eten is € 10,- p.p.
Een onderdeel van deze middag is
het doen van een activiteit. Deze
keer staat de activiteit in het teken
van een fotopuzzel.
De werkgroep “Ontmoeten” hoopt
dat veel mensen zullen komen.

Van de Dorpsraad

Sinds enige tijd is de dorpswebsite
van Sint Agatha in de lucht. Het is
de bedoeling dat u daarop alles kunt
lezen en bekijken wat er zich hier in
Sint Agatha afspeelt. Denk bv aan
de voortgang van de Dorpenderby
met het project “Het voetveer ver-
bindt ons (weer)”. U kunt de websi-
te vinden onder  de naam
www.sintagatha.info

De dorpsraad roept alle contactper-
sonen van de verenigingen die ge-
machtigd zijn om de dorpswebsite
te vullen op om hun informatie over
de verenigingen, hun evenementen
en hun nieuwtjes te melden. De
dorpswebsite moet gevuld blijven,
dan wordt en blijft hij aantrekkelijk
om het wel en wee van het dorp te
volgen.Neem eens een kijkje op
www.sintagatha.info

Hallo biljarters (sters)
Wie gaat er mee in de strijd om de
titel “biljart kampioen 2015” van
Sint Agatha?
Er wordt op gemiddelde gespeeld,
dus ‘n eerlijke strijd met voor ie-
dereen kansen!
De speeldagen zijn 9 en 10, 16 en
17 en 23 en 24 oktober!
Opgave bij Egbert Wijnen van
Café de S-Bocht.

Na de onverwachte autobranden in
ons dorp is er zorg en angst ontstaan
voor herhaling van dit soort dra-
ma’s. Vanuit het gemeenschapsden-
ken van de Dorpenderby is toen het
initiatief ontstaan om via Whatsapp
een mogelijkheid te bieden dat we
elkaar snel kunnen informeren over
verdachte situaties of personen.
Wie mee wil doen die kan zich bij
het emailadres van:
wcranen@gmail.com melden met
zijn telefoonnummer. Voorwaarde
is wel dat hij ‘whatsapp’ moet heb-
ben op zijn mobiele telefoon.

Agatha AlertVan de Dorpsraad Wie speelt er mee?

Sint Agatha zien zoals u het waar-
schijnlijk nog nooit gezien heeft!
Dat kan wanneer u naar de Dorps-
krant-website www.dorpskrant-
agatha.com gaat en daar de tab
foto’s aanklikt.
De panorama’s, scherm groot en in
full color, zijn vanaf ± 170 mtr.
hoogte gemaakt door oud dorpsbe-
woner Mark Dinnissen, die u beslist
wel eens, zittend onder zijn paramo-
ter, over heeft zien komen vliegen.
De Redactie wenst u veel kijkgenot!

Sint Agatha
in vogelvlucht

Om het lezen onder kinderen te
bevorderen introduceert Jenaplan-
school Lindekring het zwerfboek.
Naast al bestaande bibliotheek in

de school komt
een kast met
zwerfboeken. Elk
kind kan een wil-
lekeurig boek
meenemen. Nadat

je het boek gelezen hebt, kan het
op elke willekeurige plek in het
land neergelegd worden. Als het
maar op een plek is waar andere
kinderen het kunnen vinden.

Wil jij zelf een kinderboek op reis
sturen, dan kun je dit inleveren op
onze school, waar het voorzien
wordt van een volgcode en vervol-
gens weer ergens neergelegd kan
worden. Het is niet de bedoeling
om een geleend boek te houden,
het moet doorreizen.
Het blijft volgbaar in het systeem
omdat er in het boek een code
staat welke je gevraagd wordt door
te geven. Wij wensen je met deze
nieuwe manier van lezen veel ple-
zier!         .
Carla Michiels, stamgroepleider
onderbouw Jenaplanschool Linde-
kring.

Nieuw op de Lindekring
het ‘zwerfboek’

Vanaf 19 sept. 12 weken elke
zaterdag om 19.00 uur op Om-
roep Brabant “De Dorpenderby”.
Het voetveer verbindt (ons weer)
wordt uitgezonden op 3 okt. 31
okt. en 21 november. Op 12 de-
cember ziet u de live finale!
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