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Door onze verslaggevers Renske Meijer,
Anouk Wijnen en Merel Ariaans.

Wij hebben een interview gehad met Mieke Bovee.
Ze woont samen met haar man en twee kinderen op een
boerderij. Ze is opgegroeid met de boerderij, want haar
ouders hadden een boerderij. Ze wist vroeger al dat ze
iets met boerderijdieren wou gaan doen. Koeien vond
ze altijd al het leukste (leukste dieren op de boerderij).
Toen ze ouder was, ging ze naar een middelbare school,
maar niet zo maar een school, een school waar je een
opleiding kan doen om boer of boerin te worden. Mieke
is nu al 21 jaar boerin en de koeien zijn haar grootste
passie (wat we al hebben verteld in het begin). Ze heeft
ongeveer 25 hectare grond. Ze willen eigenlijk wel
meer, maar hier is niet zo veel grond meer over.

Ze staat door de weeks om half 7 op en in het weekend
staan ze iets later op. Als ze de koeien gemolken heb-
ben, dan gaat de melk in een grote tank en om de drie
dagen komt een vrachtwagen van Campina. Die halen
dan de melk op. Campina is een melkfabriek. Als er
dan iets mis is met de melk, krijg je een boete. Soms
rijdt ze op een paard, maar al een lange tijd niet meer,
omdat er slecht weer was. In de zomer of in de lente
gaat ze wel weer paardrijden. Vroeger reed ze ook op
een pony. Ze vindt de vrijheid het leukste aan een boer-
derij, want ze kan alles doen wat ze wil. Ze kan zelf
kiezen wanneer ze begint te werken. Ze vindt gewoon
het omgaan met de dieren leuk. Ze vindt het leuk om te
zien dat de dieren gelukkig zijn en hoe ze opgroeien. En
de koeien geven ook goed melk en dat vindt ze ook
leuk.

Ze heeft geen varkens en wel koeien, omdat varkens en
koeien niet zo goed samen gaan. Ze is niet zo’n varken-
smens en de rest van de familie ook niet. Een koe wordt
gemiddeld 8 jaar. Soms worden ze ouder en soms jon-
ger. Dat ligt aan de gezondheid van de koe. Ze hebben
75 melkkoeien en ze hebben 60 vrouwelijk jongvee, die
krijgen kalfjes.

Van onze verslaggevers:
Enya Leconte, Nina Swertz en Dylan Molenaar
.
Wij hebben Sias Fanoembi geïnterviewd. Hij is gebo-
ren in 1950 en is nu 61 jaar. Hij is begonnen met kun-
sten maken toen hij dertig jaar was in 1980. Hij heeft
een vriendin en die vriendin heeft kinderen. Het leuke
aan kunst vindt hij om vrij te zijn en eigen baas.

Hij probeert elke dag in zijn schuur/werkplaats te ko-
men, hij is er zeker 6 uur. Hij maakt beelden van piep-
schuim. En zijn kunst is om mensen aan het denken te
zetten. Je moet er ook iets voor doen, vindt Sias Fa-
noembi.

De beelden die hij maakt, brengt hij naar een exposi-
tie. Daar verkoopt hij ze. De kleine beeldjes voor 100
en de grote beeldjes voor 20.000  euro.  Sias heeft ook
een beeld wat in Oeffelt staat, het is een tweekoppig
paard. Dat was een opdracht. Hij werkt nu aan een
project. En als iets niet lukt, dan lukt het de volgende
keer wel, maar het moet wel gebeuren.    Sias geeft
tegenwoordig ook cursussen voor mensen die het nog
moeten leren. Dat doet hij in de Meander in Cuijk. Dat
doet hij met veel plezier.

Het was weer een waar genoegen om met de groepen
zeven en acht van Jenaplanschool Lindekring geza-
menlijk de redactie van uw Dorpskrant te vormen. Het
enthousiasme, hun inzet om er iets goeds van te ma-
ken en zeer zeker ook het plezier dat zij hierin beleef-
den, geeft de hoofdredactie het vertrouwen volgend
jaar weer samen een Dorpskrant te kunnen maken.

Alle redacteuren/
journalisten en het
schoolteam, met
name Leon, be-
dankt voor de sa-
menwerking!
Redactie van
De Dorpskrant

Kunstenaar Moeh, op weg naar de koe

Samenwerking geeft altijd resultaat!
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Deze krant is zeer bijzonder omdat
hij gemaakt is door kinderen van

onze school.
De redactie werd gevoerd door:

Leerlingen bovenbouw
Jenaplanschool de Lindekring

Het jaar 2011 wordt het jaar van het
bouwen: woningen Kepserplein en
m f a De Agaat. Beiden worden op-
geleverd in 2012 en voor beiden zijn
de voorbereidingen in volle gang.
Het Kepserterrein wordt momenteel
bouwrijp gemaakt. Gelukkig zijn de
verkochte woningen tot nu toe bij
dorpsgenoten terecht gekomen.

Wat betreft De Agaat krijgen 5 aan-
nemers uit de regio deze maand het
verzoek in de bus om een offerte uit
te brengen. Het gaat om ontwerp,
bouw en onderhoud (15 of 20 jaar).
De uitgangspunten (het ontwerp en
prestatiebestek) zijn daarvoor nog
eens kritisch tegen het licht gehou-
den om de laatste wensen en slim-
migheden nog mee te nemen en zo
straks zoveel mogelijk meerwerk te
voorkomen. Rond carnaval, begin
maart, zal de aannemer bekend zijn.

Voor wat de inrichting van het bui-
tenterrein rondom om De Agaat be-
treft zijn de betrokken verenigingen
2 maal bij elkaar geweest. Er liggen
nu 2 varianten met een verschillen-
de mate van multifunctioneel ge-
bruik. Vraag is in hoeverre het mo-
gelijk is dat Quick Up en ´t Poortje
de velden kunnen delen. Zij winnen
nu informatie in bij reeds bestaande
combinatievelden en raadplegen
hun leden. De uiteindelijke keuze
hangt ook af van de aanbesteding
van de bouw. Pas dan is echt duide-
lijk hoeveel geld er beschikbaar is
voor de buitenruimte.

In het gebruikersplatform van 19
januari heeft de beheerstichting i.o.
voor de eerste keer de complete ex-
ploitatiebegroting van De Agaat
gepresenteerd, na individuele ge-
sprekken met alle gebruikers. Alle
gebruikers gaan hiermee terug naar
de eigen besturen. De planning is
dat iedereen zich het volgende ge-
bruikersplatform (17 maart) in de
begroting kan vinden, waarna de
verenigingen een (extra) ledenver-
gadering zullen beleggen.

Jetske wist het pas een dag van te-
voren, maar ze had zo haar twijfels.
Dat kwam door de dansgarde, want
die zei haar steeds dat ze het wel
zou worden. De kleding vinden de
jeugdprins en de jeugdprinses wel
mooi, want het is anders dan nor-

maal. Je loopt er
niet elke dag in
rond, dus dat is
wel heel speci-
aal. En ook om-
dat  niemand an-
ders het draagt.
En oh ja, ieder-
een moet met
ons mee doen
om er een spette-

rend carnavalsfeest van te maken!

Interview met  jeugdprins  Jimmy
van Vonderen en  jeugdprinses
Jetske van Paassen.
Van onze verslaggevers: Loek
Gijsbers en Kaylee Groet.

Jetske vindt het best leuk dat ze
jeugdprinses is,
ze vindt aan de
optochten voor-
al leuk dat ze
snoep  ma g
gooien en met
vrienden op een
carnavalswagen
mag s taan .
En Jimmy? Jim-
my vindt het
ook heel leuk. Hij vindt het vooral
leuk dat hij met vrienden bijeen
kan komen. Jimmy wist 4 dagen
van tevoren dat hij jeugdprins zou
worden. Dat vertelden zijn ouders
hem. Hij vond het een verrassing
en hij was verbaasd, omdat hij het
helemaal niet had verwacht.

Van de Dorpsraad Wij vroegen onze lezers hun mening

Door onze verslaggevers: Mirte Rooijakkers en Anouk Geurts.
De Dorpskrant in Sint Agatha bestaat nu al 18 jaar. En dus willen wij, de
verslaggevers, weten wat onze trouwe lezers er van vinden. Daarom hebben
wij een enquête opgesteld over de Dorpskrant. We hebben mensen geïnter-
viewd die al langer de Dorpskrant lezen.

Grafiek lezers Dorpskrant
Leest u de Dorpskrant Ja   90% Nee 10%

Leest u de Dorpskrant altijd of
meestal?

Altijd 70% Meestal 30%

Wat voor cijfer zou u de Dorps-
krant geven?

Boven de 5
90%

Onder  de 5
0%

Heeft u ooit in de Dorpskrant ge-
staan?

Ja 30% Nee 70%

Wat voor cijfer zou dat stukje
krijgen?

Boven de 5
100%

Onder de 5
0%

Merkt u dat de Dorpskrant 1x per
jaar door de kinderen is gemaakt?

Ja  50% Nee  50%

Wat vindt u van de Dorpskrant? Positieve reactie
90%

Negative reacties
10%

Alaaf   Jeugdprins en Jeugdprinses   Alaaf


