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Vanaf dinsdag 26 april t/m zondag
22 mei 2011 ontvangen alle klanten
van Jan Linders in Cuijk bij iedere
€10.00 aan boodschappen en specia-
le actieproducten één Jan Linders
club spaarmunt. Wij willen vragen
om deze spaarmunten te doneren in
de spaarbuis van V.C.A., die bij de
kassa van Jan Linders te vinden is.
Des te meer spaarmunten wij verza-
melen, des te meer onze clubkas aan
het einde van de actie gespekt
wordt. De opbrengst van deze actie
wordt gebruikt om het 50 jarig jubil-
eum van V.C.A. voor de jeugd nog
meer glans te geven.
Tot slot ook een oproep om V.C.A.
te ondersteunen op de website
www.janlinders.nl
Op deze site kun je je stem uitbren-
gen op V.C.A. De winnaar van deze
digitale stemming krijgt een extra
bedrag van €500.00.

De bovenbouw van Jenaplanschool
Lindekring heeft met een team van
5 debaters (Dylan Molenaar, Sandra
Gijsbers, Anouk Wijnen, Anouk
Geurts en Andy van Elst) , een spre-
ker voor de sprekerswedstrijd (Nina
Swertz) en een eigen jurylid (Sam
Holla), op 16 april deelgenomen aan
het landelijke Basisschool Debat-
toernooi in Utrecht.

Vooraf kregen we op school bezoek
van een professionele debater van
het Nederlands Debatinstituut. Zij
kwam de stamgroep een speciale
debattraining voor de wedstrijd ge-
ven. Debatteren leert de kinderen
onder andere om een standpunt op
een overtuigende manier te presen-
teren en om te luisteren naar de ar-
gumenten van een ander. Het meest
moeilijke is misschien nog wel om
los van de eigen mening een helder
en onderbouwd standpunt in te ne-
men.
De kinderen werden in het wed-
strijddebat namelijk ingedeeld als
voor- of tegenstander, ongeacht hun
eigen mening. Bij het voorbereiden
van hun betoog bleek een kwestie
toch vaak minder zwart-wit dan
vooraf gedacht.

Het was een leerzame en gezellige
dag. Helaas verloren we de eerste
twee debatten nipt van (naar later
bleek) de twee finalisten. Het derde
debat werd glansrijk gewonnen.
Ook Nina (sprekerswedstrijd) en
Sam (jurylid) hebben geschitterd.

Sparen voor  jeugd van
V.C.A.

Lindekring op Landelijk
Basisschool Debattoernooi

De collecte voor de Hartstichting
heeft in ons dorp het mooie bedrag
van € 374,81 opgebracht. We wil-
len hiervoor de gevers van harte
bedanken. Deze dank geldt ook
voor onze collectanten, die zich
hiervoor hebben ingezet.

Dank u wel

Wanneer u zondag a.s. 1 mei om
twee uur met veel tromgeroffel
een grote stoet voorbij ziet mar-
cheren, zijn dat de zes gilden uit
de Gemeente Cuijk. Deze zijn dan
op weg naar de Kuilen waar in de
‘groene driehoek’ een aantal
schutsbomen geplaatst zijn en
waar gestreden zal worden om het
Gemeentelijk Gildekoningschap.

De Gilde Heilige Agatha valt dit
jaar de eer te beurt om dit belang-
rijke treffen te organiseren.
Er wordt per schutterij bij toer-
beurt geschoten op de vogel.   Die-
gene die met de minste kogels de
vogel, een opgetuigde houten klos,

naar beneden heeft weten
te halen mag een jaar lang
deze begeerde titel dragen!
Een fraai, kleurig en span-
nend schouwspel, maar er
is meer…
Er staat ook een publieks-
boom en u wordt hierbij
uitgenodigd om uw kun-
sten te vertonen of kwali-
teiten te meten.
Ook voor deze wedstrijd
geld, hij of zij die het laat-
ste stukje vogel  van de
boom schiet is een jaar
lang de publiekskoning!

Zorg dat je zondag 1 mei om
14.15 in de Kuilen bent en beleef
een prachtige middag.

Koning worden?
Dan is dit je kans!

Alle voorbereidingen voor de rom-
melmarkt van 29 mei zijn in volle
gang. Leden van de KBO en fanfare
hebben de organisatie van deze acti-
viteit voor hun rekening genomen.
Zoals reeds in de dorpskrant van
februari jl. vermeld, is er op 7; 14 en
21 mei van 09.00 tot 12.00 uur gele-
genheid om spullen aan te leveren
zoals: kleine huisraad, kleding, klei-
ne meubeltjes, glaswerk, speelgoed,
boeken, etc bij de schuur van Tiny
Jilisen,  Liesmortel 42.
Er zijn op genoemde zaterdagen in
mei mensen van de organisatie aan-
wezig om de spullen in ontvangst te
nemen en te sorteren.
Aanvang van de rommelmarkt is om
09.00 uur en zal duren tot 15.00 uur.
Locatie sportpark Veldzicht.
Voor de kinderen zijn er diverse
leuke activiteiten.

12 mei rommelmarkt

www.janlinders.nl


DE DORPSKRANTPagina 2

Hallo allemaal,
De voorbereidingen voor de Copa
del Agatha zijn alweer in volle
gang. Op 13 en 14 augustus a.s. is
het genieten van alweer de derde
editie van dit internationale A-
junioren voetbaltoernooi op het
VCA-terrein in St. Agatha.
Vorig jaar was het toernooi weder-
om een enorm succes. Er was een
spannend deelnemersveld, het be-
zoekersaantal was hoog en het re-
gende... Echter mede dankzij alle
vrijwilligers was dit wederom een
bijzonder geslaagd voetbaltoernooi.
Dus ook nu doen we een oproep, we
hebben u als vrijwilliger nodig om
ons bij te staan tijdens het toernooi.
Ook in de week voorafgaand en na
afloop van het toernooi hebben we
mensen nodig die hand- en span-
diensten willen verrichten.
Kom en versterk ons Copateam!!!
(Ook degenen die zich in vooraf-
gaande jaren al hebben ingeschre-

ven en nu
weer mee
w i l l e n
helpen).
We wil-
len graag
ieder jaar

dat belangstellenden zich  opnieuw
inschrijven. Dit omdat mensen bij-
voorbeeld verhuizen, veranderen
van  telefoonnummer of van e-
mailadres.

De onderdelen waarvoor we mensen
nodig hebben zijn: horeca, parkeren,
ballenkids, technische dienst en de
hand en spandiensten. Heeft u geen
voorkeur om bij een bepaald onder-
deel te worden ingedeeld dan vult u
‘overig’ in.

Waar en hoe kunt u zich inschrij-
ven?  Inschrijfmomenten:
Altijd: Via de site is er een formu-
lier wat u kunt invullen. We ontvan-
gen dit formulier graag zo snel mo-
gelijk.

Kijk op www.Copadelagatha.nl/
vrijwilligerswww.poeziepaleis.nl

Op zondag 8 mei a.s. is de Club
van 100-dag op het VCA terrein.
Ook dan is er gelegenheid om u in
te schrijven bij de Copatafel.
Voor verdere informatie kunt u
altijd bij ons terecht: Email
margotpoel@copadelagatha.nl,
tuliaaben@copadelagatha.nl
Bij voorbaat hartelijk dank voor
uw behulpzaamheid en enthousias-
me!!!!!!   Vriendelijke groeten,
Tulia Aben en Margot Poel
Team Copa del Agatha

Zo, en nu eerst even naar www.dorpskrant-agatha.com !

Redactie van de Dorpskrant:
Theo Visser en Willem Cranen
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theodorus.visser@planet.nl
Bez. Anita / Marjan Thijssen

Winnaars landelijke
poëziewedstrijd

Het activiteitencomité heeft toe-
stemming van het bestuur van ’t
Staagje om een nieuwe actuele tele-
foonkaart te maken en de opbrengst
in het potje van de Agaat te stoppen.
Van de inwoners van Sint Agatha
willen wij graag vóór 01-06-2011
weten óf en hoe u/je een vermelding
op de kaart wil(t) hebben.
Omdat de ruimte op de kaart be-
perkt is, is alleen vermelding van
naam, adres en één mobiel of vast
telefoonnummer op de kaart moge-
lijk.

In het geval
wij op 01-06
-2011 geen
w i j z i g i n g
doorgekre-
gen hebben
houden we vermelding zoals in De
Telefoongids 2010-2011 aan met
het vaste nummer.

Eventuele afwijkende vermelding
kan gemeld worden via
achcoenen@hetnet.nl of
truusvandegoor@hme.nl

BELANGRIJK NIEUWS!!Oproep vrijwilligers
derde editie

Copa del Agatha

De bovenbouw van Jenaplan-
school Lindekring heeft deelgeno-
men aan de landelijke poëziewed-
strijd van het Poëziepaleis. De
vakjury heeft zich over bijna 500
gedichten gebogen. Er waren er
veel meer ingestuurd, maar de
voorjury had al een selectie ge-
maakt.

Mirte Rooijakkers en Loek Gijs-
bers horen volgens de jury bij de
100 beste gedichten die nu zijn
uitgegeven in een echte poëzie-
bundel.
Loek hoort zelfs bij de 10 favorie-
te gedichten van de kinderjury! Bij
zijn gedicht is dan ook een 'pluim'
vermeld.
De bundel heet 'De zon schijnt
streepjes' en is te koop via de web-
shop van www.poeziepaleis.nl

Al jaren leeft er bij enkele inwoners
en verenigingen in ons dorp het idee
om met de jaarwisseling op de een
of andere manier elkaar het goede
toe te wensen voor het komende
jaar. Ergens op een van de eerste
dagen van het nieuwe jaar. Vier per-
sonen (zie de namen onderaan) heb-
ben de koppen bij elkaar gestoken
en het plan opgevat om de vereni-
gingen van Sint Agatha aan te
schrijven met de vraag of hiervoor
interesse is.Dat betekent dat binnen
enkele weken de verenigingen een
schrijven zullen ontvangen met de
vraag hierop te reageren.
De bewoners van Sint Agatha zullen
via De Dorpskrant op de hoogte
worden gehouden.

Toon Minten, Gerrit Graat, Henk
Goossens, Toon Gerrits

Beste Wensen
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