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Egbert gaat stoppen met café de S-bocht
Midden in de zomervakantie werden we opgeschrikt 
door het nieuws dat Egbert Wijnen café de S-Bocht gaat 
verkopen. We zochten hem op voor toelichting.
Café de S-Bocht bestaat sinds 1904 en Egbert (oftewel ‘de 
Kèl’) is sinds 1978 de derde eigenaar uit de familie Wijnen-
Maassen. Begonnen op zijn 18e staat Egbert dit jaar al 
liefst 53 jaar achter de tap. De gedwongen vakantieperiode 
wegens corona heeft Egbert goedgedaan, daarom heeft 
hij met pijn in zijn hart de knoop doorgehakt om te 
stoppen. Stoppen voordat het te laat is. Egbert heeft al 
veel reacties ontvangen op het nieuws, ook van buiten 
het dorp. Iedereen vindt het erg jammer. Niet goed voor 
het dorp, maar wel goed voor Egbert. Iedereen geeft hem 
groot gelijk. De bedoeling is om een koper te vinden en de 
overdracht voor einde 2020 af te ronden. Egbert wil zowel 
het café als zijn huis verkopen. Mogelijk geïnteresseerden 
kunnen zich bij hem melden.  Lukt verkoop niet voor 
einde 2020 dan wil Egbert nog wel wat langer doorgaan. 
Hij zal dit op tijd aangeven. Wat gaat Egbert zelf doen? Hij 
wil graag in Sint Agatha blijven wonen. Naast zijn hobby’s 
biljarten en vakanties wil hij meer gaan fietsen en van de 
vrijheid gaan genieten. 
Egbert kijkt met veel plezier terug op deze periode. Als 
kastelein in een kleine gemeenschap waardeert hij 
de gesprekken met de klanten, de carnaval, kermis en 
feestjes die werden gehouden. Maar ook de vaste gasten 
van diverse clubs en verenigingen zorgden ervoor dat 
Egbert het zo lang heeft volgehouden. Hij heeft zelfs vier 
generaties mogen schenken: nu aan de zonen en vaders, 
vroeger aan opa en grootvader van diverse jongens in het 
dorp. Altijd stond er Grolsch op de tap!
Hij hoopt van harte dat het café als horecagelegenheid 
behouden blijft voor het dorp. Als gast komt hij dan graag 
een pilsje pakken en een biljartje leggen in de nieuwe 
S-Bocht. 
Egbert wil nu al iedereen bedanken die ooit vertoefd heeft 
in het café. Te zijner tijd wordt er nog een mooi afscheid 
aan gekoppeld, dus houdt de Dorpskrant in de gaten!

De dorpskrant
Mocht je stukjes hebben voor de dorpskrant, dan kan 
dat worden gestuurd naar het volgende mailadres: 
Dorpskrant@agathaleeft.nl. Voor de volgende editie 
dienen stukjes uiterlijk 22 oktober aangeleverd te zijn. 
Vervolgens bekijken wij wat we plaatsen, mede op basis 
van beschikbare ruimte.
De dorpskrant komt ongeveer elke twee maanden uit.

FF voorstellen: De familie De Luij
Het gezin De Luij bestaat uit Petra (38), Joris (39), Pim (8), 
Aafje (bijna 6), Stiertje het konijn & twee geadopteerde 
kippen; Betsie & Bea. Petra houdt vooral van lezen, 
wandelen, hardlopen en is creatief met meubels. Daar 
heeft ze dan ook haar werk van gemaakt en is Pedagogisch 
Inrichter. Joris werkt als International Sales Promotor 
bij Jobe Sports International en is mede daarom een 
gepassioneerd windsurfer/mountainbiker. De kinderen 
houden van surfen, bouwen, knuffelen met Stiertje en 
salto’s maken op de trampoline. Samen vinden ze het erg 
leuk om te kamperen met de vouwwagen, lekker uit eten 
te gaan en of te borrelen met vrienden (met borrelplank)!
Waarom Sint Agatha?
We vinden het hier een prachtige omgeving en onze 
kinderen gaan naar basisschool De Lindekring.  Daardoor 
hebben we hier al heel wat mensen leren kennen.
Missen?
Wat we missen aan ons ‘oude’ huis… de lieve buren, 
vriendjes van de kids, het bad en het te voet halen van 
heerlijke warme broodjes. Dus wie o wie begint dat 
warme bakkertje in St. Agatha?!
Lekker eten!
We vinden spaghetti super lekker, dat is dan ook wat er 
vaak bij ons op tafel staat!
Weten over ons Dorp;
We hebben hier al eens gezellig carnaval gevierd, het 
bij het klooster gebrouwen Toebes bier geproefd en 
onze prachtige trouwfoto’s zijn in de mooie kloostertuin 
gemaakt.
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Landgoed ’t Gerritse Hoogveld
De ondernemende broers Pierre en Noud Verdijk komen 
uit een familie met een geschiedenis van meer dan 300 
jaar boeren bedrijvigheid in Sint Agatha.  Aan dit boeren 
bestaan komt een einde. Zij bezitten bijna 30 hectare land 
tussen Sint Agatha en Oeffelt en willen met hun grondbezit 
iets doen wat voor de mensen in het dorp, de natuur en 
de omgeving goed is. Zij willen een duurzaam behoud en 
beheer van het bezit wat al 300 jaar in de familie is.
Een aantal jaar terug is bij hen het idee geboren om een 
landgoed te gaan ontwikkelen. 
Met Areal adviesbureau is een landschapsplan ontwikkeld 
in samenwerking met de gemeentes Cuijk en Boxmeer. Dit 
is 25 juni 2020 gepresenteerd aan omwonenden.
De helft van het terrein zal omgezet worden in natuur. 
Daarnaast mogen er 9 woningen gebouwd worden
Een landgoed met een groot herenhuis en een achttal 
boerderij en schuurwoningen op een centrale as die op 
een viertal erven gebouwd worden. Op de vier erven 
komen boerderij en schuurwoningen met een historische 
boerderij uitstraling gebruikmakend van moderne 
architectuur, traditioneel materiaal gebruik en moderne 
details.
Het terrein zal een mix worden tussen wonen, natuur en 
ook nog een stuk landbouw.
Er zullen nieuwe wandelpaden komen, boomgaarden en 
struiken gepland worden.
Het landgoed zal aansluiten op het Unesco Maasheggen 
gebied en dit gebied ondersteunen in de beleving hiervan.
Terug in de familie geschiedenis heeft de familie Verdijk in 
het verleden Gerrits geheten. Hier komt de naam voor het 
landgoed ’t Gerritse Hoogveld vandaan.
Pierre en Noud Verdijk zijn na 25 juni begonnen met het 
nieuwe bestemmingsplan.
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Jeugd- en jongerenwerk ‘t Staagje
De zomer vakantie is weer bijna voorbij,  dat betekend 
dat het Jeugd- en jongerenwerk ’t Staagje weer op het 
punt staat te beginnen! Woensdag 16 september gaan de 
clubavonden weer starten in onze leuke ingerichte ruimte 
in MFA De Agaat. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen lid worden.
Zo is er aandacht voor creativiteit, sport en spel zowel 
binnen als buiten. We doen spelletjes,  ravotten,  knutselen,  
voetballen, dansen, er is altijd wat leuks te doen.
Er zijn verschillende activiteiten die we door het jaar heen 
organiseren:  het Beachevent, Herfstactiviteit, Sinterklaas,  
Kerstactiviteit, Carnaval en de jaarlijkse kampweek.
Ben je nieuwsgierig geworden kijk dan even op de site: 
www.staagje.nl of kijk op onze facebook pagina: jeugd- 
en jongerenwerk ‘t Staagje. Hier zie je leuke foto’s om 
een impressie te krijgen van de activiteiten die ‘t Staagje 
organiseert voor de kinderen. Lijkt het je leuk om een keer 
te komen kijken ? Op  woensdag  23 september van 18:15 
uur t/m 19:45 uur, op vrijdag 25 september  18:15 uur 
t/m 19:45 uur en van 20:00 uur -21:30 uur  zijn er open 
avonden.   
Hopelijk zien we jullie snel op een van de clubavonden!!!

Donateursactie Fanfare Heilige Agatha
Ieder jaar komen we bij de inwoners van ons dorpje aan 
de deur. Voor de donateursactie. Dit jaar hebben we, 
in verband met de coronaregels, een kaart gestuurd. 
We danken iedereen, die ons met zijn donatie wil 
ondersteunen. Misschien is bij sommigen de kaart 
toevallig verdwenen. Hierbij nog een mogelijkheid om een 
bedrag te storten; én…elk bedrag is van harte welkom.
Het nummer van onze bankrekening is: NL 52 
RABO 0110519949 t.n.v. de Fanfare Heilige Agatha. 
Donateursconcert is op 31 oktober om 19.30 in de Agaat!


