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Agatha Leeft
Het nieuwe jaar is begonnen. Wij wensen iedereen een 
gelukkig maar bovenal gezond jaar toe.
Ondanks de beperkingen vanwege Corona hebben we 
als Dorpsvereniging voortgang gemaakt. Vooral op het 
gebied van de overdracht en organisatie van de MFA 
‘De Agaat’. In goede samenspraak met de Stichting MFA 
en het Gemeentebestuur is ons ‘Gemeenschapshuis’ 
overgedragen aan de Dorpsvereniging. We zijn voor de 
opzet van de organisatie van het gebouw goed geholpen 
door het Gebruikersplatform, waarin alle verenigingen 
zitten die actief zijn in de MFA. De essentie van het verhaal 
is dat verschillende functies van het beheer worden 
overgenomen door inwoners van ons dorp. Daarboven 
hebben we een coördinator nodig die het geheel overziet 
en verantwoordelijk is voor met name de roostering en het 
sleutelbeheer. In afwachting van een definitieve oplossing 
zal Jan van Kesteren deze functie (als onbetaald vrijwilliger) 
vervullen. Let wel: als u interesse heeft voor deze functie 
geef dat dan door via info@agathaleeft.nl
We willen van deze gelegenheid gebruik maken om Piet en 
Gerda van harte te bedanken voor hun fantastische inzet 
voor de Agaat. In januari zullen we dat nog samen met 
het platform accentueren. Verder wordt er in februari een 
nieuwe website met facebookpagina gelanceerd, die alle 
mogelijkheden biedt voor informatie en reacties. Nú nog 
dat virus onderdrukken, zodat we weer meer samen kunnen 
genieten van alles wat ons lief en dierbaar is.
Willem Cranen, namens Agatha Leeft

Piet en Gerda dragen beheer MFA over
Net voor de kerst hebben Piet en Gerda het beheer van de 
MFA overgedragen aan - voorlopig- Jan van Kesteren. 
In augustus 2013 zijn we begonnen als opvolgers van 
Harm Prijs. In de eerste jaren hebben we heel wat op 
moeten bouwen, waardoor het de laatste jaren geolied kon 
verlopen. In de ruim 7 jaar hebben we veel hoogtepunten 
mee mogen maken: Syrië-gangers, Sinterklaasfeesten 
Nutricia, Korendagen, Carnaval (pronkzittingen, nacht van 
en optocht) Adventsconcert, kerstvieringen (toneel) KBO, 
uitwisselingsconcerten Fanfare. Het gemis zal zeer zeker 
gelden bij de vaste gebruikers waar ik meestal bij aanwezig 
was. Lekker in het zonnetje aan de achterkant van de MFA 
over de velden uitkijkende een shaggie roken en de koekjes 
voor vaste bezoekers als Choklad, Jenna, Rex en Noa 
(quizvraag namens de redactie: wie zijn dit?). 
Bij grotere activiteiten, tijdens vakanties en voor de dagelijkse 
activiteiten konden we altijd rekenen op de medewerking 
van de familie van den Broek. Mijn broer voor de techniek, 
onze zoon voor hulp bij de ICT en een andere broer tijdens 
de vakanties. Graag hadden we afscheid willen nemen van 
alle gebruikers, vrijwilligers en de diverse bedrijven die we 
in de afgelopen jaren hebben leren kennen, maar helaas 
………… Corona. Of dit nog een keer komt is niet zo belangrijk. 
We hebben al diverse leuke reacties op ons afscheid mogen 
ontvangen en bij deze willen wij alle mensen die ons op de 
een of andere wijze hebben ondersteund hartelijk danken 
voor hun vertrouwen in ons en hun medewerking.
We gaan nu lekker samen genieten van “niets meer moeten”, 
maar van wat we op dat moment leuk vinden.
Piet en Gerda

Masterplan woningbouw
In zowel De Stier als in het Cuijks Weekblad heeft u wellicht 
kunnen lezen dat de gemeente Cuijk een masterplan 
woningbouw heeft aangenomen. Dit roept de nodige vragen 
op. Daarom zullen we daar in de volgende Dorpskrant 
dieper op ingaan. Eerst zal het plan in de werkgroep 
Wonen besproken moeten worden. Vanwege de Corona-
beperkingen is dat op dit moment helaas lastig uitvoerbaar. 
Dat geldt ook voor een informatieavond voor de inwoners 
van ons dorp, die voorlopig nog niet plaats kan vinden. Het 
goede nieuws is wel dat de verkoop van percelen op het 
Harry Kepserplein voorspoedig verloopt. Zowel de percelen 
die de gemeente verkoopt als de particuliere verkoop zijn in 
de afrondende fase.

Van de Redactie
2020 was voor veel mensen een moeilijk jaar met veel 
maatregelen. We kijken hoopvol naar 2021 en blijven 
zoeken naar creatieve manieren om elkaar te vinden. Heeft 
u een leuke hobby, misschien al lang, misschien juist in het 
afgelopen jaar ontdekt of ontwikkeld, en wilt u dat delen met 
de mensen in het dorp, dan is het misschien leuk om u voor 
te stellen in de dorpskrant en daar iets over te vertellen. Zo 
blijven we van elkaar op de hoogte en mogen we verwonderd 
zijn over alle kwaliteiten en initiatieven die ons dorpje rijk is. 
Bij interesse graag een email naar: Dorpskrant@agathaleeft.
nl. Namens de dorpskrant wensen wij iedereen een heel 
goed en gezond 2021! Het inleveren van stukjes voor de 
volgende dorpskrant kan tot 8 maart.
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Juf Annie met pensioen
Dertig jaar lang fietste Annie Wijnhoven - van Schijndel van 
Cuijk naar Sint Agatha. Over de dijk zag ze jarenlang prachtige 
vergezichten van de Maas, het klooster en de school. Nadat 
Annie eerst op de Zevensprong in Cuijk had gewerkt, 
kreeg ze de kans om juf Wilma te vervangen tijdens haar 
zwangerschap. De liefde voor de school in Sint Agatha was 
geboren en dit wilde ze niet meer loslaten. Vol trots vertelde 
ze over de school die vanuit de klassikale structuur naar het 
Jenaplanconcept overging. Een initiatief van het toenmalige 
bestuur die het team de opdracht gaf om een werkbaar 
concept te zoeken voor de school in Sint Agatha. Annie 
volgde net als juf Thea, juf Wilma en meneer Gert Jan de 
Jenaplan opleiding. Daar ontdekte ze de manier van denken 
over kinderen en mens en maatschappij die bij haar paste. 
Dit klopt dacht ze en dit laat ik nooit meer los. De school in 
Sint Agatha werd een jenaplanschool die ervanuit ging dat 
iedereen uniek was en als zodanig ook aangesproken moet 
worden. Vele kinderen en hun ouders hebben dit aan den 
lijve ondervonden hoe fijn het is als men zo naar jou en naar 
je kind kijkt. 
Met liefde praatte ze over het oude gebouw, de tijdelijke 
huisvesting in het parochiehuis en het klooster, maar ook 
over de droom om de Lindekring van nu, in de toekomst 
een school te laten zijn, waar je waardig, aardig en vaardig 
benaderd wordt. Ieder mens telt voor haar.
Ook heeft ze de Lindekring vertegenwoordigd in het land van 
Cuijk waar ze via de GMR of andere netwerken het beste voor 
ieder kind bevocht. Ze voelde zich wel eens een roepende in 
de woestijn maar heeft het nooit nagelaten om uit te dragen 
wat goed was voor het kind. Wat zullen we haar wijsheid en 
grote betrokkenheid gaan missen.
Nu is het tijd om met pensioen te gaan.
De kinderen van de Lindekring hebben Annie o.a. verrast met 
de opvoering van de musical Kruimeltje. Er is een prachtige 
film van gemaakt die haar wordt aangeboden.
We zijn dankbaar dat juf Annie 30 jaren trouw was aan de 
Lindekring. We wensen haar een fijne tijd met man, kinderen 
en kleinkinderen. 
Namens team Jenaplanschool Lindekring.
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Werkgroep Veiligheid
Middels deze weg wilt de werkgroep veiligheid en 
speelgelegenheden zich graag kort aan u voorstellen. Wij 
( Wil van Paassen, Dirk Nelissen en Robert Kettenis) zijn 
bij de oprichting van de dorpsvereniging lid geworden 
van de werkgroep veiligheid. De werkgroep is opgezet om 
algemene onderwerpen op het gebied van veiligheid binnen 
ons dorp aan te pakken en te kijken om knelpunten te 
verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 
verkeersveiligheid of aanhoudende overlast. Hiervoor 
wordt onder meer een informatielijn opgezet richting de 
gemeente en met de wijkagent van de Politie. Tevens willen 
we graag de inwoners van ons dorp betrekken bij de actuele 
onderwerpen. We gaan aan de slag om ervoor te zorgen dat 
jullie bij ons terecht kunnen met vragen en opmerkingen. 
Wat gaan we als eerste doen? Het eerste onderwerp zal de 
verkeersveiligheid in ons dorp zijn. Van veel dorpsgenoten 
horen we dat er nog al eens gevaarlijke situaties op de 
wegen binnen de bebouwde kom van ons dorp plaatsvinden 
door gevaarlijk rijgedrag van auto’s en landbouwvoertuigen. 
Onder meer in samenwerking met Ton Hovens (directeur 
van de Lindekring) gaan we kijken naar de mogelijkheden 
om verkeersoverlast te beperken in ons dorp. Uiteraard met 
als uitgangspunt om het voor iedereen werk- en leefbaar te 
houden.

Oliebollen actie
Zoals elk jaar werden er ook dit jaar (met aanpassingen) 
oliebollen verkocht in de Agaat op oudejaarsdag. Dit jaar 
helaas zonder een borrel met gluhwijn, chocomelk en 
wafels vanwege de Corona maatregelen. Dit jaar ging alles 
op bestelling vooraf en werd het opgehaald in tijdsslots die 
aan iedereen waren doorgemaild/gebeld. We waren verrast 
om te zien dat we nog nooit zoveel bestellingen hebben 
gehad! We hebben in totaal dit jaar 1390 oliebollen verkocht 
en 375 appelbeignets. De opbrengst van de oliebollen actie 
gaat naar de Agaat, dat was dit jaar maar liefst 868 euro! Wij 
organiseren dit altijd voor het dorp.  
Hopelijk zien we jullie allemaal aan het einde van dit jaar 
weer zonder beperkingen!


