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Van onze verslaggevers: Mirte Rooij-
akkers, Sandra Gijbers en Kaylee
Groet.

‘s Ochtends om half zes op. Dat is
wat Peter Jansen elke ochtend doet.
Koeien voeren, koeien melken en
dan even rust. Dan ’s avonds weer
aan de bak. Zijn liefde voor koeien
begon al vroeg. Als kind hielp hij
al op de boerderij. Na zes jaar in
dienst gewerkt te hebben, was het
dan eindelijk zover. Zijn eigen be-
drijf kwam tot stand. Met negentig
koeien en zestig jongere koetjes
was zijn bedrijf compleet.

De vraag waarom hij van koeien
houdt, komt natuurlijk ook. Waar-
op hij vol overtuiging antwoordt:
‘Ze zijn zo verschillend, ze hebben
allemaal een eigen karakter. En de
liefde die je van de koeien terug
krijgt, is groot.’ Een koe heeft on-
geveer vijfentwintig liter melk per
dag. Wat hij per dag aan al zijn
koeien verdiend, wil hij natuurlijk
niet zeggen. Een liter is  achtender-
tig cent om precies te zijn. Reken
maar uit. De verslaggevers moch-

ten zelf natuur-
lijk ook wat
proeven. Heer-
lijk volgens
Kaylee: ‘Vers
van de koe’. Na

wat heerlijke melk genuttigd te
hebben, laat hij ons de opslagtank
zien. 7000 liter past er in. Dan naar
de stallen en de oh zo schuwe

koeien proberen te aaien. Wij wil-
len u bedanken voor uw rondlei-
ding en wensen u nog veel geluk
toe met uw koeien.

Koeienvoer en
mestwagens

op de boerderij met Peter Jansen

Van de verslaggevers:  Andy van Elst,
Esther van Elst en Lars Meijer.

We hadden een interview met Arie
Arts, boomchirurg (55 jaar). Hij
doet dit al 30 jaar en daarvan 24
jaar zelfstandig. Meneer Arts kan
ongeveer 50 bomen snoeien en
rooien per dag. Hij vindt het een
mooi beroep, maar niet meer zo
leuk als toen hij begon. Om dit te
doen moet je naar een speciale
school toe. Naar een school waar je
bosbouw en techniek kunt doen.

Meneer Arts wilde eigenlijk in de
metaalwereld. Toen hij hoorde van
dit beroep vond hij het wel leuk en
daarom is hij nu boomchirurg. Hij
zei dat het niet in de familie zat,
maar misschien komt dat nog wel.

Er hebben tot nu toe geen mensen
geklaagd over zijn werk, dus hij
doet zijn werk goed. Het bedrijf is
een officieel bedrijf. Ze werken
voor particulieren, bedrijven, in-
stellingen en gemeentes.
Meneer Arts heeft eigenlijk nog
niet aan een andere baan gedacht
en dat wil hij ook voorlopig nog
niet.

Zieke bomen?
Bel

boomchirurg Arie!

Bij de totstandkoming van deze Dorpskrant heeft de Redactie assistentie
gehad van maar liefst 41 gastjournalisten van Jenanplanschool Lindekring!

Sint Agatha – In café de S-Bocht
vond zaterdag 11 februari de finale
plaats van het jaarlijkse biljarttoer-
nooi over rood, georganiseerd door
B.V. de S-Bocht.
Negen finalisten uit een deelne-
mersveld van 185 personen uit de
hele regio streden om de fel be-
geerde Kél Trofee. Dit toernooi
werd gespeeld in drie categorieën
waarbij de drie finalisten uit elke
categorie speelden voor de poule
winst. De poulewinnaars maakten
vervolgens in een onderlinge strijd
uit wie de winnaar werd van het
toernooi. Nando Broeren was hier-
bij de sterkste en nam de Kél Tro-
fee mee naar Oeffelt.

Hieronder de volledige uitslag van
de finale dag:
Poule A:
1. Michel Pouwels 2. Remco
Thijssen 3. Martien Verweijen.
Poule B:
1. Twan v/d Berg 2. Tiny Theunis-
sen 3. Loek Looye.
Poule C:
1. Nando Broeren 2. Edwin Beer
3. Hennie Gieben.

Nando Broeren wint
felbegeerde Kel-Trofee

IJspret!!
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De dagen lengen, in de tuin vliegt
al een vogel met nestmateriaal in
zijn bekje, alom zie je de natuur in
de knop komen en eerlijk gezegd,
uw redacteur ziet het ook al gebeu-
ren, de lente komt er aan!
Maar, onbarmhartig sloeg hij toe zo
tegen het eind van zijn Latijn, de
winter liet zich nog even gelden.
En hoe! Ruim twee weken met Si-
berische temperaturen van dik be-
neden de 10 graden onder nul.

Het leverde heel wat gekleum,  bin-
nenzitters, bevroren waterleidin-
gen, hoge gasrekeningen en kapotte
accu’s op maar…. ook gezond win-
terplezier voor velen, jong en oud.
En masse wisten zij het ijs te vin-
den. Maar het is al weer over, de
winterse perikelen en het plezier.
Zou nu die vogel weer komen?

Verslaggevers: Robin Jacobs, Joyce
Caspers en Jetske van Paassen
Rozenkweker Twan Hendriks is 46
jaar. Vanaf z’n 21ste doet hij dit
werk al (hij doet het werk dus al 25
jaar). Hij vindt het erg leuk werk
en hij doet het graag, omdat zijn
vader en zijn opa het ook deden.

Ze planten de rozen in april, in juni
gaan ze oculeren, in oktober snoei-
en ze en tussendoor spuiten ze.
Voor de mensen die het vaak doen,
is het niet zo moeilijk als voor be-
ginners (ligt eraan of je het snapt).
Ze werken met machines, zoals
tractors, plantmachines, rooimachi-
nes, veldspuit (om ziektes te voor-
komen) en beregeningshaspels.
Ze werken ook met de hand. Ze
planten alleen stamrozen  en geen
lage rozen.
Ze hebben 70 soorten rozen. Die
zijn in alle kleuren van de regen-
boog, behalve groen en zwart.
Soms worden rozen naar bekende
mensen genoemd, zoals Leonardo
da Vinci. Ze hebben per jaar
57.000 rozen. 90% van de rozen
gaat naar Intratuin, de rest (10%) is
afval, oftewel  ze zijn kapot gegaan
door het vriezen of zo.

Van uw verslaggevers Loek en Lieke
Gijsbers
Wij hebben voor De Dorpskrant
Henk Goossens geïnterviewd. Hij is
53 jaar oud en is niet vegetarisch.
Hij heeft eerst op de Odiliaschool
in Sint Agatha gezeten, vervolgens
de lagere landbouwschool en daar-
na de landbouwschool in Cuijk en
tenslotte de varkensschool in Haps
en dat was veel praktijk.
Zijn werkdag begint ‘s morgens en
dan geeft hij alle varkens te eten en
controleert hij alles. Hij wilde als
kind ook al varkensboer worden.
Bij het bedrijf werken twee mensen
en soms nog iemand. En hij is al 29
jaar boer.

De varkens eten gemalen mais en
gemalen tarwe en varkensbrokken
voor de vitamines. Een biggetje en
moeder hebben ongeveer 3 vierkan-
te meter nodig en een volwassen
varken hebben ongeveer 1 vierkan-
te meter nodig. De varkens maken
best veel lawaai, vooral als ze hon-
ger hebben.

Een zeug weegt ongeveer 200 kg,
een mestvarken weegt 110 kg, een
pas geboren biggetje weegt 120
gram. Na tien weken weegt een
biggetje 25 kg en dan wordt hij ver-
kocht. De aanschaf van een biggetje
kost ongeveer 40 euro. Hij heeft
2000 varkens en 800 biggetjes.
Verder hij heeft ook nog twee
hondjes en een pony. De mest ge-
bruikt hij zelf op het land en soms
heeft hij zelfs te weinig mest.

Toch nog even winter! Rozenkwekerij Hendriks

Het carnaval zit er weer op en de
paashaas is onderweg. De leden van
Quick-Up  komen in de week van 20
maart langs de deur. U kunt dan
weer heerlijke paaseitjes kopen en
ijstaart bestellen.

U steunt hiermee Quick-Up en u
hebt een heerlijk paasfeest. U ont-
vangt op dinsdag 20 maart de bestel-
lijst bij de krant.
Groetjes, korfbalclub Quick-Up.

DE PAASACTIE VAN QUICK-UP KOMT ER WEER AAN

Doe mij maar ‘n varken

Redactie van de Dorpskrant:
Theo Visser en Willem Cranen
Kuilen 4     Tel: 0485-314583

theodorus.visser@planet.nl
Bez. Anita / Marjan Thijssen

mailto:visser@planet.nl
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Van onze verslaggevers: Luuk van
Zuijdam, Stijn Bloemen en Daan Roe-
lofs
Peter en Mientje hebben geen kip-
pen, want daar hebben ze geen plek
voor. Ze hebben wel andere dieren,
zoals koeien en kalfjes. Ze willen
eigenlijk wel graag kippen. Wist je
dat het bedrijf al  zo`n 50 jaar be-
staat? Ze kopen eieren en dan ver-
kopen ze de eieren weer. Mientje
vindt de eieren wel lekker. In de
zomer is het extra druk, want dan
worden er ook kersen, aardbeien,
appels, aardappelen en peren ver-
kocht. Ze hebben geen biologisch
eten, maar ze zou het wel willen.

Ze hebben
ook een
hond die
heet Pluto.
Dat is hun
lievelings
-hond. En
ze hebben
drie poe-

zen, maar deze hebben geen naam.

De aardappelen, kersen en aardap-
pelen komen van hun eigen bedrijf.
Pluto de hond is een keer onder de
tractor gaan liggen door een knal
van een geweer. Mientje eet het
liefst een hard gekookt eitje. Ze had
heel veel te vertellen en vond het
interview leuk. Jumbo koopt daar
ook eieren. Sommige koeien wor-
den geslacht. Als het bedrijf kippen
had, zouden ze de kippen vrij laten
rondlopen.
Op het laatste kregen we nog een
doosje eieren. Mientje vond het
interview heel gezellig en leuk.

hebben een druivenpers. Daarmee
pers je de druiven samen. Dan hou
je alleen het druivensap over.
Als de wijn  zuur is, dan voegen ze
ook nog suikers toe. Zo wordt het
wat zoeter. Ze maken nu nog alleen
verschillende soorten witte wijn.
Maar over 2 of 3  jaar gaan ze ook
rode wijn maken. Als je één wijn-
fles wilt vullen, heb je één hele
plant nodig. In de winter is het iets
lastiger om wijn te maken, omdat
het dan kouder is.  Ze hebben ook
wel last van wespen, want die eten
dan de druiven op. En ze hebben
ook  last van schimmels.

Ze hebben 1 hectare grond. Daar
staan 2000 planten op. Marcel Pere-
boom vindt het nu wel groot ge-
noeg. Hij zou het misschien iets
groter willen, maar niet veel groter.
Marcel Pereboom houdt wel van
wijn. Hij vindt witte wijn het lek-
kerst. Maar dat komt ook  omdat hij
zelf witte wijn maakt. Hij vindt de
fruitsmaken van de witte wijn erg
lekker. Ze proberen  de wijn op een
zo’n modern mogelijke manier te
maken. Proost!

Van de verslaggevers: Juultje Jacobs,
Renske Meijer, Merel Ariaans en Ver-
ena Angenendt

Wij hebben Marcel Pereboom ge-
ïnterviewd. Hij heeft een wijn-
gaard samen met Hilde van Daal
en Koen van Daal in Sint Agatha.
Marcel is 45 jaar. De wijngaard
bestaat al 21 jaar en hij werkt er al
17 jaar. Eerst was de wijngaard
van iemand anders. Marcel heeft
het samen met Hilde en Koen
overgenomen. Marcel Pereboom
heeft nog niet in andere wijnzaken
gewerkt. Toen ze het hadden over-
genomen was het meer een hobby,
maar het werd langzamerhand  een
echt bedrijfje.  Ze werken met zijn
drieën. Ze werken ongeveer 1 dag
in de week, of 2 keer in de week.
En ze hebben ook vrijwilligers  als
de druiven klaar zijn. Dan gaan ze
die druiven plukken met de vrij-
willigers. Ze ver-
dienen er niet veel
geld mee.             .
Je hebt er geen
speciale opleiding
voor nodig.  Hij
heeft zelf met
scheikunde alle-
maal proefjes ge-
daan met wijn.  Zo
kom je wel meer te
weten van wijn. En dat is wel han-
dig voor dit beroep. Ze hebben
ook een paar prijzen gewonnen.
Dan geven mensen  punten. Hoe
de wijn er uitziet en of die lekker
is. En dan kijken ze wie er de
meeste punten heeft.

Als je wijn hebt, heb je vooral
druivensap nodig en gist. Ze doen
dan gist in de druivensap en de
gist eet de suikers op. Zo maakt de
gist ook meteen alcohol. Dit is dan
een start van wijn maken. Maar je
moet nog wel veel meer dingen
doen. Ze hebben een soort bak
waar ze dan de druiven in doen.
Daarmee kneus je de druiven. Dan
hou je alleen maar besjes over.  Ze

Een lekker vers
eitje hoort erbij

Doe mij maar...
een wijntje

IJshockey op de Kuilen

U bent nu met het lezen precies op
de helft van deze Dorpskrant.
Een bijzondere krant zoals u die één
keer per jaar mag verwachten en
welke voor het overgrote deel is sa-
mengesteld door 41 journalisten van
Jenaplanschool Lindekring.
Met 14 groepjes hebben zij evenveel
items bedacht, afspraken gemaakt,
vragen gesteld en de stukjes ge-
schreven. Wij hadden maar één
voorwaarde gesteld, het moest gaan
over bedrijvigheid in Sint Agatha.
Alle journalisten, teamleden van de
Lindekring en de Redactie, hopen
dat u veel plezier beleeft aan het
lezen van deze Dorpskrant!

Halverwege
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Van onze verslaggevers: Lynn Hen-
driks, Julia Bloemen, Demi Schami-
nee en Rachel Niendieker.

Wij zijn voor de Dorpskrant bij La
Tertulia geweest. De naam La Ter-
tulia is een oude Spaanse naam,
die ook wel bekend staat als een
“vergadering”.

Mevrouw Aben (44 jaar oud) heeft
het bedrijf al ongeveer één jaar. Ze
heeft vier grote zalen, waaronder
een stiltezaal en een meditatiezaal.
Ze verhuurt ruimtes om mensen
inspiratie te geven, ze vindt dat
inspiratie de bron van het leven is.

Verder vindt ze het ook fijn om te
zien hoe mensen geïnspireerd wor-
den. Dat je iets leuk vindt en het
heel graag wil doen. Ze vindt alles
inspiratie. Ze vindt bijvoorbeeld de
dode bloemen in de vaas bij haar
thuis ook heel mooi. Verder heeft
ze zelf ook een workshop gegeven.
Die workshop heet: “Vertoon je
eigen kunstje”. Misschien gaat me-
vrouw Aben die in de nabije toe-
komst ook op de Lindekring ge-
ven.  De bedoeling van de work-
shop is dat je verbinding maakt
met familie en vrienden. De inspi-
ratielessen die er worden gegeven
vindt zij zelf heel leuk en dat ver-
veelt dan ook nooit.

Het mooiste vindt ze als ze mensen
helemaal opleven. Ze geeft niet
alleen die workshops, maar ze ver-
huurt ook ruimtes en onderhoudt
die ruimtes ook. De cursussen wor-
den gegeven aan kinderen, mensen
uit het onderwijs, mensen van be-
drijven enz. Ze geeft de cursussen
wanneer mensen dat willen. Dat is
vaak ’s middags, maar dat kan ook
’s ochtends. Ze verhuurt per week
ongeveer 3x een zaal. Die worden

veel als vroeger. Hij vindt het ook
wel gezellig met de vaste  klanten.
Egbert vindt zijn werk heel erg
leuk. Egbert verhuurt het niet, maar
er mag wel feest gevierd worden.

gebruikt voor mindfullness, film-
avonden, innershape (dat is yoga
en pilates) en sjamanen. Dat wordt
binnen en buiten gegeven, het ligt
eraan wat voor weer het is. Maar
alles doet ze samen met Hennie!

Vertoon je eigen kunstje

Van onze verslaggevers : Sjoerd Bur-
gers en Jeroen Thoonen
Egbert Wijnen is 62 jaar en be-
heert café de S-bocht. Eerst be-
heerden zijn opa en oma het café.
En daarna zijn vader en moeder.
En daarna Egbert zelf. Dus al 3
generaties en het is een familietra-
ditie van al 108 jaar. Hij woont
aan het café en is er geboren en
getogen. Hij wil er graag blijven
wonen en werken, want hij is hier
opgegroeid en hij is er zo ingerold
om het over te nemen. Hij is op
zijn twintigste begonnen met in
het café te werken, maar voordat
hij begon is hij bij een drukkerij
begonnen in Gennep en Venray.
Als hij het café niet had, had hij
nu nog in de drukkerij gewerkt.

De naam van de S-bocht komt
omdat het café voor een S-bocht
ligt en ook omdat iemand een
kaartje stuurde met het adres
“Café in de S-bocht’’ . Daardoor
heet café de S-bocht zo. Soms
wordt er gevraagd om bij de S-
bocht een feest te houden. Er is
twee keer ingebroken sinds Egbert
in het café staat. Met carnaval
weet Egbert niet of er veel klanten
komen, maar met de optocht ko-
men er wat meer. Egbert heeft
vaste klanten, maar niet meer zo

Doe mij maar
wat te drinken Door onze verslaggevers: Floris Goos-

sens en Patrick Gijsbers.

Het bedrijf “Thoonen ramen, deu-
ren en serres” is in 1993 opgericht.
Het bedrijf heeft 4 bussen en 8 me-
dewerkers, waarvan één medewer-
ker (Anja Thoonen) Fons meehelpt
met de administratie.

Fons heeft drie kinderen: Jeroen,
Anne en Mathijs. Thoonen heeft
met de opening van de nieuwe
showroom in 2005 de meeste klan-
ten naar zich toe getrokken. We
vonden de nieuwe showroom erg
mooi. Ze hebben speciale machines
om de ramen mooi op vorm te snij-
den. En ze hebben bij 80% van Sint
Agatha de kozijnen en ramen ge-
plaatst. De grootste blunder die ze
gemaakt hebben, is de verkeerde
maat van het raam meten. Toen
paste het raam niet. Ze bezorgen
ook schuurdeuren, rolluiken en
zonneschermen.

Even een raam besteld

Van onze verslaggevers  Robin Ploum
en Marloes Franzen.

Dick Bouwma is in 1994 begonnen
met café Lombok.  Het café dateert
uit +/- 1935. Hij is daar toen met
zijn gezin komen wonen. Zijn 3
kinderen hebben ook op de Linde-
kring gezeten. Hij vertelde dat zij
net op het goede moment kwamen
omdat er op dat moment maar 58
leerlingen waren. Er moesten mini-
maal 60 kinderen  zijn om de
school niet te hoeven sluiten.

Café lombok
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Hij is het café begonnen omdat hij
graag voor zichzelf wilde werken
en niet meer  voor een baas. Hij
werkte toen al 22 jaar in de horeca
maar toen  leverde hij apparatuur
aan verschillende horecabedrijven.
Het leek hem leuk om vooral in de
keuken voor zichzelf te werken. In
het café kun je alleen drinken en
kleine hapjes bestellen. Warm eten
kan in de zaal met groepen op re-
servering. Dit  is meestal een  buf-
fet. Er zijn niet elke dag feestjes
maar het is hier wel elke dag feest!

Ze hebben regelmatig feesten,
bruiloften, verjaardagen en veel
Multiculturele feesten.  In het café
is het wisselend druk. Soms zijn er
maar 2 mensen en soms wel 25.
Dat is vooral op vrijdagavond bij
het biljarten.

Carnaval wordt hier niet echt spe-
ciaal gevierd. Als je geen zin hebt
in carnaval dan kun je gewoon  een
biertje drinken bij café Lombok.
Dat is wel gezellig want ze hebben
daar ook een mooie lieve hond.
Ze verhuren ook nog 6 kamers en
er is een motorclub en een schutte-
rij in de buurt.

Van Veldhuizen
tot uw dienst

Van onze verslaggevers:  Lex Grevelt,
Jesse van Gaal en Lucas Goossens.

Wij hebben een interview bij het
bedrijf van Veldhuizen Boxmeer
gehad. Met de bedrijfsmanager
Mario Caspers. Het bedrijf is opge-
richt in 1986. Hij doet dit werk al
17 jaar hij vindt het werk leuk om-
dat het interessant is. Het bedrijf
heeft 8 werknemers, waarvan 2
werknemers zijn collega’s zijn
waar hij veel mee werkt. Hij is al
bij een ziekenhuis in Amsterdam
geweest, bij de Nederlandse Bank ,

bejaardentehuizen,  bij woningen
en in het buitenland, voorname-
lijk België. Wat hij zelf het meest
doet is in een bootje varen en
ratten bestrijden, prijzen maken,
werk voorbereiden en de kwali-
teit van het handboek nakijken.

Het engst van het werk vindt hij
werken in lage ruimtes, want hij
houdt niet van kleine ruimtes.
Het ligt er niet aan welke beestjes
er zijn, want hij bestrijdt zelfs
ruimtes waar ze onderzoek doen
met de malariamug. Ze maken
zelf de bestrijdingsmiddelen die
ze  gebruiken. Ze hebben daar
ook veel soorten kakkerlakken.
De Amerikaanse kakkerlak was
de grootste die ze hadden. Ze
hadden ook heel veel  insecten,
de grootste werden ongeveer 5
cm lang en 2 cm breed.

kenhuis was, was het in 1941 een
woonhuis, maar het huis werd voor
enkele gedeelten platgeschoten.
Daarna werd het een café, maar
wij kunnen niet zeggen rond welke
tijd. In 2006 kwam de speeltuin
erbij. De minigolfbaan was er al.
Het pannenkoekenhuis heeft 25
medewerkers, waarvan 1 mede-
werker de baas zijn vrouw is.
Het restaurant was eerst niet zo
groot als nu. Ze hebben er een heel
stuk bijgebouwd. Het was afge-
brand toen ze het wilden kopen,
maar ze hadden het opgeknapt.
Een vriend van de baas heeft de
muren beschilderd. Ze maken heel
veel reclame om mensen te trek-
ken. De drukste tijd is tussen maart
en oktober, omdat het dan lekker
weer is. Hij had nog ergens anders
gewerkt, namelijk in Middelburg
en in Leeuwarden. Zijn lieveling-
spannenkoek is ”De 7 Dwergen”
met: champignons, shoarma, spek
en ham. Het geheim van een goede
pannenkoek is liefde. De minigolf-
baan moet om de tijd nagekeken
worden. Hij heeft de havo-vwo als
schoolopleiding gedaan.

Van onze verslaggevers: Jim Trum,
Wes Holla, Coen Penson en Milan
Hovius

Uw verslaggevers zijn deze keer
bij het pannenkoekenhuis De 7
Dwergen geweest. Het pannen-
koekenhuis probeert zo gastvrij
mogelijk te zijn om natuurlijk zo
veel mogelijk klanten te krijgen.

De baas (Theo) van het pannen-
koekenhuis heeft voor het restau-
rant een horeca opleiding gedaan
en daarna heeft hij meerdere ho-
tels gehad. Het pannenkoeken-
huis staat al 10 jaar in Sint Agat-
ha. Voordat het een pannenkoe-

De 7 Dwergen

Donderdagochtend 2 febr. stond op
de Heerstraat, richting Oeffelt, een
auto voorgesorteerd om de Groene-
weg op te draaien met daarachter
een wachtende auto, toen deze van
achteren aangereden werden. Ver-
moedelijk is de bestuurder van de
aanrijdende auto door de laaghan-
gende zon verblind geweest, met de
botsing tot gevolg. De auto schoof
door de sloot in, waar de 45-jarige
bestuurder via het opengeknipte
dak uit zijn benarde positie bevrijd
kon worden. Hij is met onbekend
hoofd letsel naar het ziekenhuis
vervoerd. De twee aangereden
auto’s kwamen door de klap dwars
over de weg te staan. De 32-jarige
bestuurder van de achterste auto
moest voor observatie naar het zie-
kenhuis, de 35-jarige bestuurder
van de voorgesorteerde wagen en
haar kind dat zij in Sint Agatha
naar school wilde brengen, kwamen
met de schrik vrij en mochten na
onderzoek de onheilsplek verlaten.

Ongeval op Heerstraat

een marter
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Bij meneer Karthaus werken 27
mensen in het bedrijf,  2 daarvan
werken nauw met hem samen. Ze
werken soms in groepjes. Meneer
Karthaus werkt meestal alleen.
Meneer Karthaus heeft eigenlijk
meerdere bedrijven.

In het bedrijf worden meerdere
soorten kleding gemaakt. Vooral
voor mensen die niet zo veel kun-
nen en uit het ziekenhuis komen.
Hij vindt het leuk om mensen ge-
lukkig te maken. Hij vindt het ook
leuk om steeds andere dingen te
doen. Hij heeft voor pastoor Kees
een ontwerp voor in de kerk ge-
maakt en voor de Lindekring de T-
shirts  ontworpen. Meneer Kart-
haus heeft geen echte winkel, al-
leen een winkel op het internet.

Het Gilde van St. Agatha vierde op
maandag 6 februari het Jaarfeest.
Het programma begint in de kerk
met een dienst en een groet aan de
overleden Gildebroeders en eindigt
in de late uurtjes in het Gildehuis
de S-Bocht. Daartussenin vinden

er diverse activi-
teiten plaats zoals
de jaarvergade-
ring, het aanslaan
van het vat met
Gildebier, een
bingospel enzo-
voort.

Maar dit jaar was er een bijzonder
agendapunt en wel het onderschei-
den van een der Gildebroeders
voor een vijftigjarig lidmaatschap.
Onder aandachtige stilte werd er
geluisterd naar de toespraak van de
voorzitter van het Gilde Gerrit
Graat. Daarna spelde hij de zeldza-
me onderscheiding op bij Gilde-
broeder Jos Broekmans.

Een groot
a p p l a u s
weerklonk
toen Jos
ging staan
en trots de
borst voor

-uit stak met daarop de welver-
diende onderscheiding. Proficiat
Jos en dat vele jou mogen volgen!

Zo als de meeste mensen weten
hebben wij een handtekeningen
actie bedacht .
Voor het vervuilde bos, wij willen
daar spelen, en er wordt veel rot-
zooi gedumpt.

De handtekeningen en brief heb-
ben wij op het gemeentehuis afge-
geven. Toen mochten wij komen
om te praten.
Wij zijn toen naar de wethouder
geweest, in het gemeentehuis.
Ook de BOA en een schrijver was
er.
We kregen ranja en hebben ge-
praat.
Op school hebben wij er een
spreekbeurt over gedaan.
Mannen van de gemeente hebben
nu opgeruimd.
En wij willen verzoeken om geen
afval in het bos te gooien.
Vriendelijke groeten,
Joyce Caspers & Robin Jacobs.

Het bos is weer schoon

Onderscheiden

Op www.dorpskrant-agatha.com kunnen ook alle familieleden onze artikelen lezen!

Dansschool PinC

Van onze verslaggevers: Esther Wij-
nen, Eva Swertz en Sofie Daanen.

Claudia Gosens is toen ze 10 was
begonnen met dansen bij Olympia,
toen zat ze in groep 7. Ook deed ze
al mee met de dansmarietjes in Sint
Agatha. PinC is haar eigen dans-
school waar Claudia Gosens veel
tijd aan besteed.
De betekenis van Pinc is:
De p is van passie,
de i en de n zijn van inspanning
en de c is van Claudia.

PinC bestaat nu al bijna een jaar.
Vorig jaar in april heeft ze het
bedrijf opgericht en in juni begon
ze met haar eerste lessen van
PinC.
Ze geeft kleuterdans aan kleine
kinderen. Die dansen een soort
plop dansen en nog veel meer. Ze
geeft dansles aan kinderen tot 17
jaar.
Ze doet met de kinderen 1 keer in
een jaar mee aan een grote voor-
stelling. Er hebben wel eens 2 jon-
gens meegedaan aan haar dansles-
sen. Ze vonden het leuk en deden
vrolijk mee.
Voor meer informatie kun je kij-
ken op www.pincdance.nl

Life is like a dance

Van uw verslag gevers: Victoria La-
mers, Floor Ariaans & Eva van Rij.

Wij zijn bij meneer Karthaus  ge-
weest. Hij is een kleding ontwerper
en hij heeft een eigen bedrijf. Het
bedrijf heet Kartex. Meneer Kart-
haus heeft een technische oplei-
ding gedaan. Voor dit werk heeft
hij  ook bij andere bedrijven infor-
matie gevraagd. Hij doet dit vak al
25 jaar. Vroeger had hij namelijk
een wens om een eigen bedrijf te
beginnen, maar dat moet natuurlijk
ook wel in je zitten.

Kartex
bijzondere kleding

www.dorpskrant-agatha.com
www.pincdance.nl

