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Uitbreiding speelplek in de Kuilen
Enkele jaren geleden is door de Dorpsraad aan de 
inwoners van Sint Agatha gevraagd wat wensen zijn in 
het kader van de leefbaarheid van Sint Agatha. Eén van 
de ingediende verzoeken was een verbetering van de 
speeltuintjes en per speeltuintje gericht op een bepaalde 
leeftijdscategorie. Voorwaarde was wel dat de creativiteit 
van de kinderen geprikkeld zou worden.
Het, destijds, door de Dorpsraad ingediende plan voor een 
trekschuit langs de vijver bleek financieel wel haalbaar 
maar kon niet rekenen op steun van alle betrokken 
partijen. Eindelijk is het er nu dan toch van gekomen.
Er is een mooi plan voor een touwbrug over de vijver in 
de Kuilen, ook wel bekend als de groene driehoek. De 
nieuwe hangbrug is volledig opgeleverd en wordt al volop 
gebruikt door de kinderen uit het dorp. 
Met dank aan de Dorpsraad die de touwbrug gefinancierd 
heeft en met dank aan de gemeente Cuijk, die de overige 
kosten voor haar rekening heeft genomen. 
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Een Foodtruck in Sint Agatha
Alle evenementen zoals festivals zijn tot 1 september 
gecanceld en dat is voor de foodtruck catering branche 
even slikken. Zaterdag 16 mei was het zo ver! Smokey 
Goodness, een heus BBQ catering bedrijf uit Delft, 
dat normaal gesproken op grote muziekfestivals zoals 
Lowlands, Graspop en Down The Rabbit Hole staat met 
hun foodtruck, heeft in ons dorp op bestelling Black Angus 
burgers, zalmgerechten, vegetarische burgers, spareribs 
en  een kindermenu met kippenvleugeltjes verzorgd.
Op het pleintje bij de S-bocht stonden ze alles vers te 
bereiden. Op tijdsafspraak kon de bestelling afgehaald 
worden en geheel volgens Corona-maatregelen thuis 
opgegeten worden. Dorpsgenoot Sanneke Kettenis kwam 
dit initiatief van The food Line-up op het spoor. 
Sanneke en Vivianne hebben hun best gedaan via 
verschillende groepsapps zoveel mogelijk mensen te 
bereiken om dit te organiseren voor ons dorp. Het was een 
geslaagd initiatief want er bleek ruim voldoende animo 
voor het laten komen van een foodtruck. Egbert bedankt 
dat het op de parkeerplaats van de S-bocht mocht!De Lindekring weer open

Wat was het een omschakeling na het bericht van Mark 
Rutten op 15 maart om met kinderen niet op school 
maar op afstand te gaan werken. Het was een zoektocht 
voor ons, voor ouders en natuurlijk voor de kinderen. 
Wekenlang werd er veel gevraagd van ouders om hun 
kinderen te begeleiden alsof zij juf of meester waren. We 
hebben bewondering voor de inzet van ouders en van de 
kinderen gedurende al die weken. En dan vanaf 11 mei 
weer naar school, maar we gaan met de helft van de 
kinderen per dag aan de slag, geen ouders in de school en 
op 1,5 meter afstand! Dat is voor ons allemaal ontzettend 
wennen maar het is heel fijn om elkaar weer te zien en om 
samen te praten, te spelen en te werken. 
Groeten, team Lindekring
Uitspraken van hoe de kinderen het hebben beleeft:
- Ik ben blij dat ik mijn vrienden weer kan zien. Die heb ik wel 
gemist
- Thuis spelen was fijn maar dat virus is niet fijn
- Ik had nooit gedacht dat ik een keer zou zeggen dat ik blij ben 
dat ik weer naar school kan
- Soms waren papa en mama wel streng
- Fijn dat je wat langer in je bed kon blijven liggen
- Er moet snel een vaccin komen om dat virus te verjagen!!!

Uit de oude doos
Aangezien de meeste activiteiten niet doorgaan 
introduceren we een nieuwe rubriek, een oud 
nieuwsbericht over Sint Agatha. Hieronder een foto van 
de heropening van de levensmiddelen zaak in 1962. De 
geschiedenis van deze winkel aan de Liesmortel gaat 
terug tot 4 mei 1904, uiteindelijk is de winkel gesloten op 
1 November 1989. Op de foto staan Barbara en Egbert 
Wijnen.

De dorpskrant komt ongeveer elke twee maanden uit.



Trainen in Corona tijd
Op 5 mei was het zover: onze VCA-jeugdleden mochten 
weer gaan trainen! Na bijna twee maanden verplicht 
thuis zitten konden we dankzij de versoepelde Corona-
maatregelen de voetbalschoenen uit de tas halen. Als 
kalfjes die voor het eerst de wei in mochten, stonden ze 
te trappelen om te beginnen. Voorlopig trainen we nog 
wel even door, waarschijnlijk tot einde juni. Je hoeft geen 
lid van VCA te zijn; alle kinderen in de leeftijd van 5 tot 
en met 12 zijn op dinsdag en donderdag welkom om mee 
te trainen. We trainen van 18:00 tot 19:00. Mocht je zin 
hebben (een keer) mee te trainen, stuur dan een berichtje 
naar jeugdbestuur@vca-stagatha.nl.
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Nieuws dorpsvereniging
Dag inwoners. Wij groeten u via deze editie van de 
Dorpskrant en hopen dat het met uw gezondheid nog in 
orde is. Iedereen die te maken heeft of heeft gehad met 
de zware gevolgen van een besmetting wensen we heel 
veel sterkte toe.
Na de oprichting in januari is het bestuur van de 
Dorpsvereniging bezig geweest om een aantal acties voor 
te bereiden, die ineens door de crisis niet geheel volgens 
plan konden verlopen. Maar we hebben niet stil gezeten. 
verschillende onderwerpen zijn binnen werkgroepen 
aan de orde geweest. Zo hebben we bijvoorbeeld 
de première van de nieuwe Dorpskrant gehad. Met 
verenigingen is gecommuniceerd over mogelijkheden van 
subsidie. Met de gemeente zijn we in gesprek over het 
meerjarenplan WONEN. De overdracht van Dorpsraad 
en MFA is verder besproken. Vooral de toekomst van ons 
Gemeenschapshuis De Agaat is onderwerp van overleg 
tussen het gebruikersplatform, de beheers-commissie 
MFA én het bestuur van de Dorpsvereniging. Helaas 
moesten we af en toe gebruik maken van vergaderingen 
via beeldbellen of e-mailen. We spreken en zien natuurlijk 
iedereen liever in levende lijve. Dat gaat hopelijk weer 
snel mogelijk worden. Het eerste wat we dan gaan doen 
is iedereen uit het dorp in de Agaat uitnodigen om mee te 
denken over de verdere toekomst van ons dorp.

Namen het bestuur
Willem Cranen

Lintje Harrie Cuppen
Op 24 april kreeg Harrie Cuppen van burgemeester 
Hillenaar te horen dat hij benoemd gaat worden tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. Hieronder de toelichting voor 
deze meer dan terechte benoeming:
 “Vanaf 1983 is de heer Cuppen actief bij 
carnavalsvereniging De Ulewappers. Hij heeft zich ingezet 
voor verschillende (carnavals)activiteiten en in 2002 was 
hij Prins. Vanaf 1995 is hij scheidsrechter van VCA St 
Agatha en vanaf die tijd is hij ook vrijwilliger in de kantine. 
Hij was voorzitter van 2007 tot 2011 en van 2011 tot 2014 
was hij penningmeester van deze vereniging. Sinds 1996 
is hij lid en penningmeester van Biljartclub de S-bocht. 
Van 2002 tot 2005 voorzitter Jeugd- en jongerenwerk 
‘t Staagje. Hij maakte van 2008 tot 2012 deel uit van de 
werkgroep haalbaarheidsonderzoek en realisatie van 
een multifunctionele accommodatie MFA De Agaat in 
Sint Agatha. Vanaf 2008 verricht hij vrijwilligerswerk 
bij de Stichting Tante Lenie. De heer Cuppen is ook 
medeoprichter van het Cuijks Energie Collectief en vanaf 
2014 betrokken bij “Buurtkracht Sint Agatha”. Hij is vanaf 
2018 lid van de werkgroep die zich bezighoudt met de 
oprichting van een dorpscoöperatie in Sint Agatha.”
Namens ons allen van harte gefeliciteerd Harrie! Vanwege 
de Corona-maatregelen zal de officiële uitreiking van 
het Lintje op een, nader te bepalen, landelijke dag gaan 
plaatsvinden. Zodra hier meer bericht over is horen jullie 
het ook.
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De peuterspeelplaats van de Lindekring
We zijn al weer een paar weken op de Lindekring lekker 
aan het werk. Het was even schrikken toen we er achter 
kwamen dat er bezoek was geweest. We zagen dit aan 
het kleutermateriaal wat op een andere plaats stond. We 
hebben een prachtige speelplaats voor de kleuters. 
Dit willen dit graag zo houden. We houden het de komende 
tijd goed in de gaten. Helpt u ons hierbij?


