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Bezorging Roy van den Broek

Nieuwe inwoners in St.Agatha
Van onze verslaggevers:  Nikki Toonen, Christel Broeren, Roos Jacobs, Gerwin
Bovee en Sake Wijers.

Rob Lamers vindt St.Agatha een
leuk, klein dorpje. Als Rob La-
mers St. Agatha mocht verande-
ren, dan zou hij er niks aan veran-
deren. Hij vindt het leuk zo als het
is. Rob Lamers vindt Jenaplan-
school de Lindekring een hele leu-
ke school. Rob werkt in Venray,
hij vindt het wel jammer dat hij
niet dichter in de buurt werkt.
Rob Lamers heeft het huis in
St. Agatha gekocht omdat hij het
een mooie buurt vindt en hij zocht
een huis in de buurt van z’n werk.
“Ik vind de natuur wel mooi, voor-
al met zoveel boeren, maar dat
hoort ook in een dorpje als
St. Agatha,” vertelde Rob.

Rob Lamers voor zijn huis in St. Agatha

Door onze verslaggevers: Dyantha
Jansen en Floor Daanen

Bert Strijbers traint zijn paarden al
heel lang.
Hij berijdt ze niet zelf, dat doen zijn
vrouw en een ander meisje.
Ze rijden heel fijn en ook dressuur-
matig.
Hij traint er 8 en het zijn er 15.
Het zijn Friezen, jonge paarden,
paarden die dressuur rijden en paar-
den die karren trekken.
Hij heeft ze zelf gekocht en gefokt.
Hij heeft ze gekocht bij andere eige-
naren.
Het zijn merries, hengsten en veu-
lens.
Er is 1 veulen en er komen er 2 aan.
Ze mogen rijden vanaf 3 jaar. Bij
hen rijdt bijna alles.
Hij heeft een bruin rijpaard dat heel
oud is en een mini – Shetlander,
die van zijn dochter is. Voor de rest
zijn het Friezen.

Paardenvriend

Van onze verslaggevers: Marjan Thijs-
sen, Laura Broeren, Arjun Jones, Guus
Kuijpers, Germaine Veekens

We hebben enkele mensen gevraagd
wat ze van St.Agatha vinden.
“Ik vind St.Agatha een klein maar
fijn dorp en ik voel me daar thuis en
de mensen zijn er gezellig en tonen
veel eenheid en zijn erg actief.
Ik kom bijna iedere morgen in
St.Agatha voor mijn werk. Ik vind
het leuk om in St.Agatha te wande-
len over de Odiliadijk, de natuur is
er erg mooi.”
Dit was een interview met iemand
uit Boxmeer!
“Ik vind St.Agatha een leuk en ge-
zellig dorp. Ik vind ze aardig en
iedereen kent elkaar.
Ik ga van maandag/vrijdag er naar
toe voor mijn werk. Ik vind het leuk
om over de Odiliadijk te fietsen.
Alleen niet als er schapen/poep
ligt.”
Dit was een interview met iemand
uit Cuijk.

Wat vinden andere
mensen van St.Agatha?

De pastor van St.Agatha
Door onze verslaggevers : Robin Ange-
nendt, Bas Hendriks en Sjors Rutten
De pastor van St.Agatha heet
Kees Michielse. Hij is 63 en doet
het werk al 35 jaar. Toen hij klein
was wilde hij postbode, pastoor of
leraar worden en hij koos voor
pastoor. Hij ging naar het gymna-
sium voor kruisheren, filosofie,
theologie en samen was dat 10
jaar. Hij vindt het leuk, omdat hij
het leuk vindt om te helpen en om
met mensen in contact te komen.
Vormsel
Hij vindt dat de vormelingen het
goed doen en het is ook een mooie
leeftijd, want dan word je sterker
van binnen (hij heeft het vormsel
al 70 keer meegemaakt).

Deze krant is zeer bijzonder omdat
hij gemaakt is door kinderen van

onze school.
De redactie werd gevoerd door:

Leerlingen bovenbouw
Jenaplanschool de Lindekring

mailto:visser@planet.nl
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Een dierenvriend als jager
Van onze verslaggevers: Arjun Jones, Germaine Veekens, Laura Broeren, Marjan
Thijssen en Guus Kuijpers

De jager Jan Siebers uit Vianen werkt al 20 jaar als jager in de Cuijkse om-
streken.
Hij jaagt op allerlei dieren bijvoorbeeld:  hazen, konijnen, fazanten en op
andere landdieren als het moet en als er schade is. Ook al schiet hij dieren

dood, hij is toch een dierenvriend!
Met zijn hond, en zijn geweer en zijn
vriend jagen ze van zonsopgang (2 tot
3 uur) tot de zon weer ondergaat.
Hij heeft ook nog iets anders te doen
in z’n vrije tijd: bijvoorbeeld de
buurtbus rijden, in de tuin werken en
lezen. Het fijne van jagen vindt hij dat
hij buiten in de natuur is.
Als hij oefent, oefent hij  met 25 man
en dan schiet hij op voorwerpen.
De jager Jan doet geen wedstrijden.
Als hij de dieren geschoten heeft,

neemt hij het dier mee naar huis en maakt hij het dier schoon.
Hij doet het dier in een plastic zak en legt hem in de diepvries.

Verbouwing
Lindekring

De zolder van  basisschool de Lin-
dekring  wordt verbouwd. De oude
zolder wordt een nieuwe werkruim-
te, om daar te werken, te kunnen
lezen en dat soort dingen. Het wordt
geen lokaal waar een juf of meester
komt, maar een extra werkruimte.
Het wordt misschien ook wel voor
ouderavonden gebruikt. Er komt
zeker een aanrechtje in en een ver-
koeling en een verwarming natuur-
lijk. En we krijgen andere stoelen
dan de stoelen die we nu in de klas-
sen hebben staan.
De verbouwing duurt nog wel even,
maar het wordt wel heel gezellig.

Van onze verslaggevers: Ilse Jacobs,
Floor Sliedregt, Nicky Van Bergen

Onze verslaggevers

Directeur Ton geeft een interview

Verboden om te crossen

Van onze verslaggevers: Ruud Goossens en Koen Swertz.

In mei bestaat de crossbaan al 40 jaar. Door 5 mensen wordt het stopgezet.
Nou mag al twee jaar niemand meer rijden en de mensen die er tegen zijn
wonen er nog maar een paar jaar. Vijf mensen in de wijk Padbroek kunnen
het stop zetten.
De gemeente Cuijk is er ook voor dat de crossbaan doorgaat. Ze hebben al
gepraat met de mensen die er tegen zijn, maar ze houden niet op. Het is
maar een paar uurtjes in de week en de crossbaan is ongeveer 1,2 kilometer
lang, dus hij neemt niet veel in beslag. Hoe het in de toekomst gaat, dat
weet niemand…..
Noot van de redactie: onze verslaggevers hebben alleen gesproken met
voorstanders van de crossbaan.

INGEZONDEN
Heeft u nog geen telefoonkaart

van St. Agatha?
U kunt deze voor Є 3,00 ophalen

bij:
Annemarie Kloosterman

Heikantseweg 15
tel. 330101

Bestuur ’t Staagje
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Wat doet u zoal op een werkdag?
Als ik vertrek, pak ik mijn spullen
en ga ik naar ’t politiebureau. Dan
hebben ze een vergadering van wat
er die nacht is gebeurd. Dan gaat hij
of surveillance doen of hij gaat ach-
ter de computer of hij neemt de tele-
foon op. Dat is elke dag verschil-
lend.

Wat gebeurt er als u een melding
krijgt?
Hoe krijg ik een melding? Een man
die roept hem op als er een ernstig
ongeluk is of zo. Als ’t spoed is, dan
vraagt hij of hij de zwaailichten en
sirenes aanmag. Als hij op de plaats
is, dan belt hij de meldkamer en
zegt dat hij op de plaats is.

Hoe lang duurt ’t als u gebeld wordt
dat u op de goede plaats bent?
Dat ligt eraan waar ik ben. Als ik
bijvoorbeeld in Cuijk ben en ik
moet naar St. Agatha toe, dan ben ik
er in 2 minuten. Maar als ik hele-
maal aan de andere kant van Grave
ben, dan duurt ’t langer.

Wat is er de laatste maand gebeurd in
St. Agatha?
De laatste maand is er geen melding
geweest. Maar St. Agatha dat is een
heel rustig dorpje.

Gebeuren er vaak ongelukken in St.
Agatha?
Nee, dat valt wel mee. Maar de we-
gen in St. Agatha zijn zo gemaakt
dat je niet al te hard kan rijden.

Mag u ook mensen arresteren?
Ja, daarvoor zit ik ook bij de politie.
Als ze iets verkeerd doen, bijvoor-
beeld winkeldieven en ik zie dat,
dan mag ik ze ook arresteren of als
ze inbreken dan mag ik ze ook ar-
resteren.

Moet u vaak hulp halen als u ’t niet
aankan?
Meestal zijn we met z’n tweeën. In
’t weekend in een discotheek als er

van onze verslaggevers: Layla Zijm en
Mariëlle Bovée.

‘t Werk van de
politie

‘n vechtpartij is dan roepen we er
andere auto’s bij uit Grave bij-
voorbeeld en als ’t dan nog te wei-
nig man zijn roepen we uit Oss of
Gennep.

Werkt u ook wel eens met honden?
Wij werken wel met honden maar
dat doet de hondengeleider.
Meestal is zij alleen maar ze heeft
altijd ook een hond bij zich en de
honden luisteren dan ook heel
goed naar haar.

Moet u ook wel eens te paard?
Nee, ik hoef niet te paard. Want
wij hebben op ’t bureau ook geen
paarden, daar zijn speciale paar-
denbureaus voor. Ik moet wel
soms met paarden trainen, dan
moet ik aan ze gaan hangen en zo.

Heeft u wel eens tijd om uit te rusten?
Hoelang?
Ja, dat heb ik wel. Vandaag ben ik
om 8 uur begonnen met het werk
maar gisteren om 6 uur. We heb-
ben verschillende diensten. We
mogen niet langer dan 8 uur wer-
ken maar als ik een inbreker zie
dan ga ik er wel achteraan.

Hoe vaak moeten de honden en paar-
den trainen?
De honden moeten 2 keer per
week trainen. Als de hond niet
luistert, is ’t ook gevaarlijk en
mag die ook niet meer mee. De
snuffelhonden worden getraind
om drugs op te sporen. Maar die
mogen niet bijten in de drugs maar
die moeten dan gaan blaffen en
dan weten ze dat de hond iets ge-
vonden heeft. Iedere 2 jaar moeten
ze een diploma halen. Als ze dat
niet halen dan mogen ze niet meer
voor de politie werken. Paarden
trainen iedere dag. Die trainen op
geluid, rook, rotjes, schoten enz.

“Zo wordt een boef in
de boeien geslagen!”

Nieuwe slang en
meester op de

Lindekring

Van onze verslaggevers: Imke, Nikki,
Sacha en Salena

De nieuwe meester Leon Houtvast
is sinds het nieuwe schooljaar bij
ons op de Lindekring. Hij is 39 jaar
en woont in Beuningen. Hij is in
Zuid-Limburg geboren. Hij is al-
leenstaand. Vroeger, toen hij nog
klein was, wou hij ook al leraar
worden. Later is dat wat minder
geworden en toen is hij onder Scou-
ting ge-
gaan. La-
ter is hij
toch leraar
geworden,
omdat hij
een leuke
b a s i s -
schooltijd
heeft ge-
had. Hij
geeft al
ongeveer
15 jaar les. Dit is zijn 2de school
waar hij werkt. Meester Leon vindt
alles leuk aan zijn werk, behalve
nakijken en dingen als breien. Hij
wou op een kleinere school gaan
werken en een school die bij hem
past. Hij voelde zich al meteen thuis
op de Lindekring. Het belangrijkste
vindt hij dat zijn klas gezellig is. Hij
heeft ook een slang in de klas, een
echte wurgslang. Het is een ko-
ningspython en hij heet Kaa. Verder
speelt Leon nog een beetje gitaar.
Hij is een héél gezellig schooljaar in
gegaan.

De meester
en
zijn slang
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Roos vindt het leuk om jeugdprin-
ses te zijn. Ze had het zelf niet ge-
dacht dat ze jeugdprinses werd. Ze
vindt de prins ook heel erg aardig.
Ze hossen en feesten bij de carna-
val. Ze vond het ook gezellig in de
Kleppenburg, maar het was er wel
benauwd. Het lijkt haar leuk om op
de wagen snoep te gooien.
Ze reageerde:,,Yes, Ik ben prinses!”
toen ze jeugdprinses was geworden.
Ze vindt het een eer om jeugdprin-
ses te zijn.

Bas, de jeugdprins van
Oeffelt, die de carna-
valsvereniging van

St. Agatha op bezoek
kreeg.

Van onze verslaggevers: Mike Mast
en Joost Kuijpers

Bas vond het heel leuk dat hij prins
was geworden. Hij had niet ver-
wacht dat hij jeugdprins werd, maar
andere kinderen wel. Bas vindt de
jeugdprinses wel leuk.
In zijn vrije tijd speelt hij met veel
kinderen en hij speelt ook vaak op
de Gamecube. Tennis en voetbal
vindt hij leuke sporten.
Bas vond het leuk dat andere carna-
valsprinsen ook naar de Kleppen-
burg kwamen, dan was hij niet de
enige jeugdprins. Bas lijkt het leuk
om vanaf de prinsenwagen snoep te
gooien. Toen ze zeiden dat Bas
jeugdprins was geworden, deed hij
een beetje raar, maar hij moest
meteen lachen. Bas vindt het ook
een eer om prins te zijn.

Brandweer door
vuur en vlam.

Van onze verslaggevers  Nikki Toonen,
Christel Broeren, Roos Jacobs, Gerwin
Bovee en Sake Wijers.
De brandweer in Cuijk is vrijwil-
lig. Ze doen dit vooral om mensen
te helpen. Ze vinden het mooi
werk om te doen. De brandweer in
Cuijk blust meer in Cuijk dan in
St. Agatha. Overdag blust Gerard
Blom in Cuijk en ’s avonds in
Haps. De brandweer heeft laarzen
met stalen neuzen en stalen zolen.
Ze hebben een helm met leren
flappen op de schouders, en een
broek en een jas. Als de brand-
weer het niet vertrouwt, gaat de
brandweer weer naar buiten.
De brandweermannen gaan altijd
met z’n tweeën naar binnen. Ze
hebben altijd water bij zich. In
geval van nood halen ze grondwa-
ter uit de brandputten. De slangen
van de brandweer zijn 90 meter.
De andere slangen zijn allemaal
20 meter. Ze kunnen ze aan elkaar
vast maken en samen zijn ze 345
meter lang. Ze doen iedere woens-
dagavond om ongeveer 20.00uur
brandoefeningen. De brandoefe-
ningen zijn niet zo moeilijk, vindt
de brandweerman. Bij de cursus
leer je het allemaal, maar je moet
wel blijven oefenen. De brand-
weerman weet bijna alles over de
scholen in Cuijk en St.Agatha.
De brandweerman krijgt een teke-
ning van de architect. En die on-
derzoekt hij en hij kijkt of het daar
dan wel brandveilig is. De brand-
weer heeft nog nooit een blunder
gemaakt, maar ze halen wel soms
grapjes uit. We hebben op dit mo-
ment maar 2 vrouwen bij de
brandweer. Het is niet veel maar
ook niet genoeg

Gien Weijers, een
van de oudste
inwoners van

St. Agatha

Hoe oud  bent u?
Ik ben 90 jaar maar ik ben niet de
oudste inwoner.
Hoe vindt u het in u buurt?
Ik vind het wel leuk hoe ze carnaval
vieren.
Kunt u nog zelf schoon maken en
eten maken?
Ja, ik doe nog zelf koken en ik kan
wel schoonmaken maar bij moeilij-
ke dingen komen de kinderen hel-
pen.
Heeft u een leuke familie?
Ja een hele grote en ze komen vaak
en ik kom naar elke verjaardag. Ik
heb 4 kinderen 10 kleinkinderen en
13 achterkleinkinderen.
Bent u gelukkig?
Ja, ik ben heel gelukkig, omdat ik
heel veel meegemaakt  heb.
Welk tv programma vindt u leuk?
Ik kijk niet zo veel tv, maar ik kijk
het journaal en Lingo en andere tv
spelletjes.
Wat doet u in uw vrije tijd?
Ik kaart en ik brei voor arme men-
sen.
Bent u gezond?
Ik ben wel gezond. Ik kan nog goed
lopen en ik doe bijna alles nog zelf.
Hoe vond u de overgang van de
gulden  naar de euro?
Ik vond het niet zo fijn, omdat je er
nog moet aan wennen en alles nu
veel duurder is geworden.
Wat heeft u in uw leven meege-
maakt?
Ik heb de oorlog meegemaakt en dat
was niet zo fijn. Ik moest uit huis
omdat er bij ons geschoten werd.
Wat is het leukste om te doen?
Breien en kaarten en ik brei voor
arme kinderen. Daarom vind ik
breien leuk.
Wat doet u om gezond te blijven?
Goed eten, bijvoorbeeld groentes en
vlees en een soepje.

Van onze verslaggevers:
Danny Angenendt  Edward LobertOnze verslaggevers

als brandweer

Van onze verslaggevers: Dyantha Jansen en
Floor Daanen

Jeugdprinses bezoekt
Oeffeltse

jeugdprinsenpaar


