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Van onze verslaggever: Layla Zijm.

L. M. Schoots is al 13 jaar in totaal
burgemeester. In 1988 kreeg hij inte-
resse in dit werk.
Hij is begonnen als wethouder. Ver-
volgens is hij 5 jaar 2e kamerlid ge-
west bij de PvdA.
Hij wou wel weer iets anders en is
toen benoemd als burgemeester van
Zevenhuizen. Zes jaar lang is hij daar
burgemeester geweest. Nu is hij al
bijna 7 jaar burgemeester van Cuijk.

Het leuke aan burgemeester zijn is
vooral het bemoeien met zaken, vooral
als je nieuwsgierig bent is het leuk!
Het is ook leuk om direct op vragen
van mensen in te spelen. Het minder
leuke is praten over ongelukken of
over brand, bijvoorbeeld in vergade-
ringen met de politie of brandweer.

Een burgemeester is voorzitter van de
gemeenteraad. In het college is hij ei-
genlijk gewoon een wethouder alleen
met een andere naam. Natuurlijk doet
de burgemeester wel een paar extra
dingetjes, maar de wethouders zijn ook
belangrijk. Hij kan het niet alleen aan.
De taken zijn verdeeld over 4 wethou-
ders en de burgemeester.
Elke dinsdag ochtend hebben de wet-
houders en de burgemeester een verga-
dering wat ze College noemen. Elke
dag heeft de burgemeester 2 tot 3 ver-
gaderingen. Hij vergadert dan onder
andere met de politie. Voor sommige
vergaderingen moet de burgemeester
reizen. In 2006 heeft hij 7000 km gere-

den voor de gemeente Cuijk.
St. Agatha kan zelf voor een groot deel
bepalen wat voor plannen er voor het
dorp moeten worden gemaakt, bijvoor-
beeld in het Dorpsontwikkelingsplan.
Met de plannen die er gemaakt zijn
gaat er iemand naar de burgemeester.
Als de plannen goed doordacht zijn kan
die dan moeilijk ‘nee’ zeggen. Behalve
als er geen geld voor is uiteraard.

De criminaliteit in de gemeente Cuijk
zit ruim onder het gemiddelde. Dat
komt vooral omdat er duidelijke afspra-
ken met de politie zijn.
De burgemeester vindt de jeugd ook
niet lastig. Het kan een keer gebeuren
dat een voetbal tegen een auto aan-
komt. En het is moeilijk om de kinde-
ren verbieden te spelen. ‘In die geval-
len wil ik soms tegen een volwassene
zeggen dat zij of hij zeurt,’ vermeldt
hij. ‘Wat is er belangrijker? Een auto of

1 maart j.l. is onder grote belangstel-
ling het voorgenomen plan Kepser
aan de bewoners gepresenteerd, zoals
deze ter inzage ligt op het gemeente-
huis. Tijdens deze avond kwam dui-
delijk naar voren dat de bewoners van
St. Agatha teleurgesteld zijn . Zoals
het plan nu is voorgesteld, komt er
een zeer onveilige situatie, daar waar
het plan zijn uitrit zal vinden op de
Liesmortel. De hoogte van de te bou-
wen huizen wordt ruim hoger dan de
rest van de bebouwing van St. Agat-
ha. Dit laatste zal niet prettig zijn
voor de aanwonenden aan de kant
van de Liesmortel, maar past ook niet
bij het beeld van het dorp.
Wel was duidelijk dat iedereen graag
wil dat er gebouwd wordt op het Kep-
serterrein en ondanks de bezwaren,
zo spoedig mogelijk. Gezamenlijk
werd besloten dat zoveel mogelijk
bewoners hun stem zouden laten ho-
ren en ieder zijn zienswijze kenbaar
zou maken. En dat is gebeurd ! Er
zijn maar liefst 67 brieven bij de
Dorpsraad binnen gekomen.
Daarnaast zijn er mensen die per-
soonlijk hun zienswijzen bij de ge-
meente hebben ingediend.
Maandag 12 maart hebben een kleine
30 dorpelingen deze bezwaren per
fiets naar de gemeente gebracht, om
daar aan te bieden aan wethouder
Kroet. Met dit alles heeft St. Agatha
laten zien dat ze zich niet zomaar
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neerlegt bij een voorgeno-
men besluiten van de ge-
meente Cuijk, als het om
hún dorp gaat. Bouwen,
heel graag, maar niet ten
koste van alles! De heer
Kroet beloofde de delegatie
de bezwaren te bestuderen.
Wij gaan er natuurlijk van-
uit dat het hier niet bij blijft.
Bijna 70 bezwaren kun je
niet zomaar naast je neer-
leggen. Natuurlijk houden
wij u op de hoogte van de
ontwikkelingen in deze.Overhandiging van de bezwaarschriften door Noud Verdijk aan

Wethouder Ko Kroet

Het Stadhuis van Cuijk

Het was best spannend, maar ook leuk!
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Van onze verslaggevers: Ilse Jacobs,
Bas Hendriks, Laurey Dijkstra, Guus
Kuijpers ,Tom Hendriks en Samantha

Schippers

Wij hebben Renate Fassaert  (36 jaar)
geïnterviewd over het bestuur van het
pannenkoekenhuis de 7 dwergen. Ze
werkt er al 4 jaar. Ze wonen boven het
restaurant.
Ze wilden altijd al in een pannenkoeken-
huis werken, ze gingen ook bij andere
pannenkoeken huizen kijken, maar toen
zagen ze het  restaurant ‘De 7 dwergen’
en kochten het.
Het pannenkoekenhuis is sinds 1996
gebouwd door de familie Rutten. Ze
hebben geen vaste werknemers. Ze hu-
ren een beetje, soms wel een lijst van 30
mensen. Renate en Theo zijn zelf de
baas van het pannenkoekenhuis.
In de zomer zijn ze alle dagen, en in de
winter van woensdag t/m zondag open.

Het is soms wel makkelijk en soms
moeilijk omdat het dan heel erg druk is.
Je kunt er ook nog meer doen dan alleen
een pannenkoek eten, zoals: golfen, spe-
len met de huifkar, spelen, iets drinken
en kinderfeestjes.

Ze merken wel eens dat mensen niet
tevreden zijn, want het is wel eens ge-
beurd dat de mensen weggelopen waren
zonder te betalen.
Renate vindt een pannenkoek met ham,
kaas en ananas het lekkerst.
Sommige mensen zijn allergisch voor
koeienmelk en omdat er melk in pan-
nenkoeken zit gebruiken ze sojamelk.
Als de drank op is kunnen ze het bijbe-
stellen op dinsdag. Eten dat op is kun-
nen ze altijd bijbestellen.

Hans Bloemen is 42 jaar jong.
Hij werkt vrijwillig bij de voetbalclub
VCA en dat doet hij al 11 jaar.
Nu is hij penningmeester bij VCA.
Hij vindt het leuk bij VCA, omdat het
zo’n klein clubje is.
Hij werkt ook veel samen met het be-
stuur. In het bestuur zitten 7 personen
en ze vergaderen 1 keer in de 6 weken.
Ze hebben het dan over de dingen die
niet zo goed gaan, bijvoorbeeld dat het
2de grasveld niet goed is.
De club is opgericht in 1961, maar het
is opgericht door meneer de pastoor.
De club bestaat al 46 jaar.
Ze doen ook speciale dingen voor het
team. De F en de D gaan samen in de
zaal voetballen in Oeffelt en nog een
team gaat op het kunstgras bij JVC
trainen. Van de 7 man is er ook een
voorzitter genaamd Willy Thijsen .
Maar er zijn ook wel eens rellen ge-
weest en er waren 2 mensen geschorst
van VCA, maar dat is al een paar jaar
geleden. Ze hebben ruim 100 actieve
leden en 65 jeugdleden. Ze hebben
ook rustende  leden, die steunen de
club dan met contributie betalen.
Ze zijn ook bezig om een derde veld
samen met de gemeente te regelen.
Hans regelt dingen voor de jeugdspe-
lers als er iets niet goed is. Hij doet
ook de indeling in het klad.
Hij denkt dat ze dit jaar een goed 1ste

elftal hebben.
Hans voetbalt niet in een vast elftal,
maar hij valt wel eens in.
Afgelopen jaar waren er niet veel bles-
sures, vond hij. Hij vond de mooiste
overwinning van de F toen ze met 2-1
kampioen geworden waren .

Pannenkoekenhuis
DE 7 DWERGEN
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Penningmeester van VCA Hans Bloemen met dochter en journalisten

Ze zijn ook hard bezig te bedenken
hoe ze een andere kantine en kleedka-
mers  kunnen maken of een nieuwe
gymzaal.  Ze werken ook veel samen
met de korfbalvereniging. Ze zetten
ook wel eens een  advertentie in de
krant voor nieuwe trainers. Bestuurs-
leden vinden is moeilijk, zei hij.

LAMMETJES-
DAG

Hallo allemaal,
Maandag 2e Paasdag, 9 april,
houden wij weer lammetjesdag en
wel van 11.00 tot 16.00 uur. Jullie
zijn dan van harte uitgenodigd om
de jonge lammetjes te komen be-
kijken op “de Hofseweide”. Wij
hopen op deze dag weer op een
gezellige drukte.
Groetjes, Johan & Femke & Dirk.
www.hofseweide.nl

www.hofseweide.nl
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Van onze verslaggevers: Floor Sliedregt,
Imke Jacobs, Sake Wijers en de foto-
graaf Layla Zijm.
Wat heeft de Tweede Kamer nou eigen-
lijk te maken met St. Agatha? We heb-
ben het aan Emile Roemer van de SP
allemaal gevraagd. Hij is 44 jaar oud en
woont in Sambeek. Hij heeft 5 nette
pakken en heeft die alleen maar aan met
nette gelegenheden. Hij is getrouwd met
Aimée en heeft 2 kinderen. Nynke van
17 en Merle van 15.
St.Agatha bespreekt de kleine dingetjes
met de gemeente Cuijk en de grote din-
gen met de regering.

Emile Roemer zit sinds november 2006
in de Tweede Kamer.
Hij vindt het heel erg spannend om in de
Tweede Kamer te zitten. Want de dis-
cussies zijn meestal heel erg moeilijk.
Maar wat heeft St. Agatha nou eigenlijk
te maken met de Tweede Kamer?
Nou, de Tweede Kamer zorgt dat alle

mensen ( dus ook van St. Agatha ) ge-
noeg geld krijgen. Dus eigenlijk is de
Tweede Kamer heel belangrijk voor St.
Agatha. Emile Roemer was eerst wet-
houder van Boxmeer. Hij werd gevraagd
om in de Tweede Kamer te komen en hij
had ja gezegd. De SP bestaat al onge-
veer 35 jaar. Emile vindt dat Nederland
menselijker en socialer moet worden.
Hij wil ook een schoner milieu en meer
en beter openbaar vervoer. Hij vindt ook
dat meer mensen op de fiets moeten.
Volgens Emile moeten er ook betere
fietsenstallingen komen bij bus en trein-
stations. De SP heeft de tomaat als sym-
bool omdat de tomaat als protestsym-
bool werd gebruikt. Emile Roemer is al
bij Pauw & Witteman in de uitzending
geweest. Hij is ook al bij het journaal,
netwerk en Omroep Brabant geweest.

Door onze verslaggevers: Nicky van
Bergen, Frank Vervoort, Willem Her-
mans, Danny Angenendt

Huub Wagemans woont hier omdat
men hem gevraagd had om overste te
zijn voor de kruisheren in Duitsland ,
Nederland en België. Dat noem je een
provinciaal. Toen hij 20 jaar was, ging
hij in België de opleiding volgen.
Daarna had hij een voorbereidend jaar
en daarna heeft hij filosofie en theolo-
gie gestudeerd. Daarna is hij tot pries-
ter gewijd en heeft hij in Kongo ge-
werkt als missionaris.

In de 14e eeuw stond hier langs de
Maas een kapelletje, toegewijd aan de
Heilige  St. Agatha, om te bidden voor
zieke mensen. De Bisschop van Luik
vroeg aan de kruisheren om met de
pelgrims te bidden en om boeken over
te schrijven. Hij vroeg ook om hier
gebedsdiensten te verzorgen.

Later hebben de paters en broeders de
boeren gevraagd om te werken op het
land. Één tiende deel van de opbrengst
was voor het klooster.

Het klooster is al vaak verbouwd en
nu is het klooster in stijl verbouwd..

DE TWEEDE KAMER
EN ST. AGATHA
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Kruisheren kwamen in het klooster in
1371. Het is het enige klooster in Ne-
derland waar altijd dezelfde familie
heeft gewoond. Vroeger woonden er
ook nonnen maar nu alleen maar 3
paters en 2 broeders. Broeder Jan
kookt. Hij draagt altijd een schort als
hij kookt. Je hebt paters en broeders.
Paters doen al het geestelijke werk en
de broeders zorgen voor de keuken,
tuin en dat soort dingen. Zij beslissen
zelf wat voor een taak ze hebben dat
bespreken ze samen.

De kloostertuin wordt schoongemaakt
door een broeder die in de tuin werkt
en enkele mensen van het IBN helpen
hem. Voor de schoonmaak hebben we
ook enkele lieve dames uit St.Agatha .
Die dames werken prima, het zijn lieve
moeders. Ze komen niet om geld te
verdienen. Het zijn allemaal zijn vrien-
den. Bijvoorbeeld broeder Adriaan, ze
noemen hem wel eens broeder Annie.
Hij is heel eerlijk, hij is ook spontaan,
rechtuit, hij is heel aardig.

Huub Wagemans zelf is nog altijd ka-
tholiek, dat vindt hij heel leuk. Hij
heeft zelf ook het vormsel en commu-
nie gedaan. Ze hadden toen een matro-
zenpakje aan. De familie kwam op het
communiefeest. Ze hadden samen ge-
geten, kregen een verrassing en hij
heeft toen voor de eerste keer ananas
gegeten, met slagroom. Het vormsel
werd toen eigenlijk niet gevierd. Ieder-
een was vroeger in de streek wel ka-
tholiek.

Daarna gaf de heer Wagemans ons een
rondleiding en dat was ook leuk.

Het klooster in zijn huidige vorm
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Oeffelt verhuisd, ze hadden daar ge-
noeg ruimte om een hondenpension
te beginnen. Het duurt ongeveer nog
anderhalve maand voordat het hon-
denpension Dogs&Co klaar is.
Het gezin van de heer Pim Schuur-
mans vond het ook een heel erg leuk
idee dat hij een hondenpension is
begonnen. Hij vindt het zelf ook heel
leuk dat hij een hondenpension is
begonnen, want hij vindt het leuk dat
iedere hond verschillend is.
Het hondenpension is niet echt groot.
Er kunnen maximaal 15 honden in
het hondenpension Dogs&Co. Hij is
niet bang om gebeten te worden,
want hij kan zien aan de hond wat
voor een bui de hond heeft. Het hon-
denpension Dogs&Co is bij Pim
Schuurmans thuis,hij vindt het een
goed terrein. De honden die in het
hondenpension willen komen moeten
eerst een dagje proefdraaien. Als de
honden om hun baas blaffen moeten
ze weg, en als ze om hun kooi blaffen
(dat hij anders is) dan mogen ze blij-
ven want dan houden ze meestal na
een half uur wel op met blaffen. Pim
Schuurmans hoopt dat Dogs&Co een
groot succes wordt. Als Dogs&Co
een groot succes wordt, denkt hij niet
dat hij het gaat uitbreiden, want hij
vindt 15 honden wel genoeg en hij
heeft er geen ruimte voor. De honden
slapen in hokken en die hokken is hij
nu nog aan het maken. De honden die
in het hondenpension komen die wor-
den in een weilandje achter in de tuin
uitgelaten, daar doen ze ook hun be-
hoefte (plassen/poepen). Pim Schuur-
mans laat de mensen weten dat er een
hondenpension komt door een websi-
te te openen en visitekaartjes uit te
delen. Pim Schuurmans bestuurt het
hondenpension het meest zelf. Hij is
niet alleen de baas over het honden-
pension, zijn vrouw is ook een beetje
de baas. Bij het hondenpension
Dogs&Co is geen personeel.

Noord-Brabant.
Als een school het gebouw groter wil
hebben, dan mag het dorp zelf meekij-
ken of de school verbouwd moet wor-
den. Hij werkt elke dag op de boerderij
2 tot 6 uur.
Als je in de Provinciale Staten zit dan
moet je veel lezen en plaatjes kijken en
als je wil discussiëren dan moet je je
goed voorbereiden. Als je je wilt opge-
ven voor het CDA dat kan dan in Cuijk
(als tip). Noud van Vught zit al 4 jaar
bij het CDA.
Hij heeft het erg druk want hij heeft ook
nog een boerderij en hij zit ook nog bij
het CDA!! Er zijn 68 gemeentes in
Noord-Brabant en er wonen 2,4 miljoen
inwoners in Brabant. In Den Bosch wer-
ken 1300 mensen bij de Provinciale
Staten.

Van onze verslaggevers: Nikki Mast,
Anne Thoonen, Lotte Sliedregt en
Marjan Thijssen.
Noud van Vught is 59 jaar. Hij woont
al 43 jaar in Rijkevoort op een boer-
derij. Noud van Vught is al opa, hij
heeft drie kinderen en een vrouw.
Noud van Vught is geboren in Til-
burg, ook op een boerderij maar die
boerderij moest weg. Maar toen ging
Noud in Rijkevoort wonen en nu
woont hij ook op een boerderij. Zijn
hobby is natuurlijk op de boerderij
werken, maar omdat hij ook bij de
politieke partij werkt heeft hij natuur-
lijk niet heel veel tijd voor zijn die-
ren. Maar zijn broer helpt bij het voe-
deren, en bij het melken van de die-
ren. Vier jaar geleden met de verkie-
zingen was hij ook gekozen en nu
weer, dus hij mag weer 4 jaar Noord-
Brabant besturen.
Er zijn 3 soorten partijen: de linkse
partijen bijvoorbeeld de: SP En de
Partij van de Arbeid. De rechtse partij
is bijvoorbeeld de partij van de VVD.

CDA is in het midden want de linkse
partij doet alles voor de mensen. En
de rechtse denken: de mensen moeten
het meeste zelf regelen. Het midden
is eigenlijk van allebei een beetje.
Hij zit al 25 jaar bij de politieke partij
en hij heeft wel al een keer bij een
andere politieke partij gezeten. Hij
heeft ook contact met het CDA bu-
reau van Noord-Brabant. Hij is niet
zelf de baas van het CDA want daar
is een bestuur voor.
Als je bij het CDA werkt dan wordt
je door het CDA van die provincie
betaald, dus Noud van Vught wordt
betaald door het CDA bureau van

DOGS & CO
Een hondenpension

Van onze verslaggevers: Floor Daanen,
Sacha Schuurmans, Laura Broeren en
Susanne van Loon.
De heer Pim Schuurmans is 49 jaar en
i s  b e g o n n e n  m e t  D o g s & C o
(hondenpension) omdat hij heel erg veel
van honden houdt. Drie jaar geleden
was de heer Pim Schuurmans al van
plan om een hondenpension te begin-
nen. Hij is op het idee gekomen op een
camping in Frankrijk. Anderhalf jaar
geleden is de familie Schuurmans naar

Een man van boerde-
rij en politieke partij

Noud van Vught tijdens het “open
interview” in de klas.

Stemverdeling verkiezing
Provinciale Staten

in St. Agatha

Lijst   1 C.D.A 89
Lijst   2 P.v.d.A. 21
Lijst   3 V.V.D. 41
Lijst   4 SP 32
Lijst   5 Gr. Links 1
Lijst   6 D66 4
Lijst   8 Brab. Part.       7
Lijst   9 P.v.d.D. 5
Lijst  10 Senioren 4
Blanco  stemmen               1
Totaal stemmen 205


