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Liefst 11 containers gele grond
heeft Ronald gebracht om twee bea-
chevollybalvelden aan te leggen. En
dan zijn er nog zo’n 20 vrijwilligers
en 20 ‘man’ van de leiding van het
Staagje maanden bezig geweest om
een geweldig toernooi mogelijk te
maken! Daar kwam heel wat voor
kijken, overleg met “De Agaat”
communicatie met de buren, regelen
tent, de afdeling natje en droogje,
enz.
Ruim 30 kinderen hadden zich op-
gegeven voor het jeugd toernooi op
de vrijdagavond. Dat was zo’n suc-
ces dat de meeste kinderen op zater-
dag ook weer present waren voor
sport en spel op een bijveld!

Voor de volwassenen was het, op
zaterdag, een ander verhaal. Liefst
20 (gemengde)teams van 5/6 perso-
nen, zo’n 115 spelers dus, hadden
zich gemeld en elk team zou 5 a 6
wedstrijden moeten spelen. Maak
daar maar eens een schema voor!
Bijzonder en erg leuk was ook dat
er nogal wat oud Agatanaren van de
partij waren!
Het weer werkte het grootste deel
van de dag mee en dat kwam de
stemming zeker ook ten goede.
Het was een gezellige drukte!

Uiteindelijk kwam team de Patjak-
kers als winnaar  uit de sportieve en
vriendschappelijke strijd van het
strand, een reden voor alle teams
om dat feit in grote gemeenschappe-
lijkheid tot aan het kleine uurtje te
vieren. Slotconclusie: twee zeer ge-
slaagde dagen in en voor ons dorp!

In maart 2012 is Carla Michiels
vanuit het team van de Lindekring
de cursus Open Boek, de opleiding
tot leescoördinator op de basis-
school gaan volgen. De cursus is
bedoeld voor leerkrachten die affini-
teit hebben met leesbevordering en
de taak van leescoördinator op zich
willen nemen. De taak van de lees-
coördinator is er onder andere op
gericht samenhang in het leesonder-
wijs te brengen. De invalshoek is de
leesbevordering: leesbeleving en –
interesse, leesmotivatie en literaire
competenties.

Een prikkelende leesomgeving
Eindelijk is het nu dan zover dat we
binnenkort een eigen bibliotheek
voor kinderen tot 12 jaar op onze
school hebben. In de bibliotheek
staat een collectie van ruim 700
boeken, die later nog aangevuld
wordt met een groot aantal boeken
die we  al hadden. Ieder jaar wordt
deze collectie aangevuld door de
bibliotheek.
De collectie voor kinderen van 7
jaar en ouder is thematisch inge-
deeld. Kennismaken met verschil-
lende soorten boeken staat in deze
leeftijdsfase centraal. Kinderen ont-
dekken boeken die bij hen passen en
leren hun eigen smaak kennen.

De kinderen worden iedere week
onder schooltijd in de gelegenheid
gesteld om boeken te lenen. Dit is
iedere donderdagmiddag.
Daarnaast krijgen de kinderen van
0 tot 4 jaar van 14.30 tot 15.00 sa-
men met hun ouders / verzorgers de
gelegenheid om in de bibliotheek op
school boeken te lenen.
Op deze middag staan enkele van de
vier vrijwilligsters klaar om de

kinderen hierbij te helpen. De vier
vrijwilligsters die zich hiervoor
aangemeld hebben zijn: Anny van
Tiel, Aukje Gijsbers, Thea Wijnen
en Bertie Gijsbers. Zij zullen wis-
selend aanwezig zijn tijdens het
uitlenen en innemen van de boe-
ken en daarnaast andere werk-
zaamheden voor de bibliotheek
doen. Carla is verantwoordelijk
voor de begeleiding van deze vrij-
willigsters. We zijn uiteraard erg
trots dat zij dit willen doen, want
zonder hen zou dit alles voor het
team van de Lindekring onmoge-
lijk zijn.
Vanaf donderdag 26 september is
iedereen van harte welkom in onze
eigen bibliotheek.

Op 20 september a.s. zal de biblio-
theek officieel geopend worden in
bijzijn van de kinderen van de
Lindekring. Ouders en andere be-
langstellenden zijn natuurlijk ook
van harte welkom. De opening is
gekoppeld aan de burendag waar-
voor de dorpsraad 100 euro heeft
ontvangen. Na deze opening mag
de bibliotheek bewonderd worden.

Het fes-
tijn is dus
voor ie-
dereen in
het dorp.

Aansluitend aan de opening willen
we een boekenmarkt houden.
De oudere kinderen van onze
school zullen deze boeken verko-
pen. De opbrengst is voor school.
De boeken voor de boekenmarkt
kunnen kinderboeken zijn, maar
ook boeken voor volwassenen.
U mag boeken bij ons inleveren op
woensdag 11 en 18 september tus-
sen 13.00 en 15.00 uur.
Bij voorbaat dank en hopelijk tot
ziens op vrijdag de 20e, 14.45 uur.

Bibliotheek op de Lindekring Beachevent 2013
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Jaja ook dit jaar zijn we weer met
jeugd- en jongerenwerk ’t Staagje
op kamp geweest, deze keer op het
kampterrein Berkenkamp te Affer-
den.
Op dit kampterrein zijn we in 1998
voor het laatst geweest, dus voor de
kinderen was dit een totaal nieuwe
omgeving. De leiding is er vroeger
als kind wel geweest, maar dit is
voor de meesten al weer een tijdje
geleden. Het was een schitterend
kampterrein, mooi heuvelachtig.
Dus dit was ideaal voor de kinderen
(vooral ’s nachts). Het spelletjesbos
was ook mooi open dus er kon flink
gerend worden. Er waren wel veel
teken in het bos, dus er was vaak
een teken controle!

Het weer was dit jaar perfect, beter
hadden we het niet mogen wensen!
We waren met een gezelschap van
33 kinderen op kamp en dit klikte
perfect met elkaar het was dan ook
een supergezellige week. Veel ple-
zier hebben wij beleefd met onder
andere bosspellen, een sport- en
themadag, kampvuur en ga zo maar
door. Als nieuw spel hadden we dit
jaar Wie is De Mol? Door de week
heen kreeg je aanwijzingen en je
moest natuurlijk goed opletten of
iemand iets opvallends deed. Uitein-
delijk werd tijdens het kampvuur de
Mol bekend gemaakt. En wie bleek
uiteindelijk de mol te zijn? Bob
Prinsen! En hij is geraden door
Jetske van Paassen!
De leiding, kookstaf en de kampstaf
willen de kinderen bedanken voor
de gezellige week.
En we hopen dat volgend jaar ieder-

www.dorpskrant-agatha.com

Het thema Leefbaarheid staat hoog
op de agenda van de Dorpsraad
van Sint Agatha. En niet alleen bij
onze dorpsraad, ook bij de andere
wijk- en dorpsraden van de Ge-
meente Cuijk en ook op provinci-
aal niveau is men zich bewust van
het feit dat de leefbaarheid in dor-
pen en wijken van cruciaal belang
is. Immers, de overheid trekt zich
steeds meer terug en er zal steeds
meer een beroep worden gedaan
op de eigen inwoners.

Dorpsraad Sint Agatha heeft vier
werkgroepen geformeerd : Krimp
en Vergrijzing, Wonen en Be-
schikbaarheid Wonen, Samenwer-
king en Communicatie en Aan-
trekkelijke dorpse uitstraling en
Buitengebied.
De gemeenteraad van Cuijk heeft
geld beschikbaar gesteld om o.a.
een onderzoek te laten doen naar
wat u, als inwoner van Sint Agat-
ha, wilt. Een deel van het geld
wordt gebruikt om professionele
ondersteuning te krijgen. De
Dorpsraad en de werkgroepen krij-
gen hulp van Wendy Huijbers,

Sinds begin van dit jaar is Harm
Prijs tot volle tevredenheid van alle
betrokkenen onze beheerder. Enkele
dagen geleden heeft hij een fulltime
baan met onmiddellijke ingang aan-
geboden gekregen.                         .
Wij zijn blij voor hem en wensen
hem alle succes en geluk in zijn
nieuwe baan toe. Met enige wee-
moed in ons hart nemen wij af-
scheid van hem.                      .

De Agaat werd wel met een pro-
bleem geconfronteerd: van het ene
op het andere moment was er geen
beheerder meer, terwijl inmiddels
duidelijk is dat de Agaat niet zonder
een beheerder, de spin in het web,
kan functioneren.
Gelukkig hebben wij Piet van de
Broek bereid gevonden om de taken
en bevoegdheden van Harm  naad-
loos over te nemen. In de praktijk
zal de functie van beheerder door
Piet samen met zijn vrouw Gerda
worden ingevuld.                .
Het bestuur heeft er alle vertrouwen
in dat de belangrijkste functie bin-
nen de Agaat door hen perfect zal
worden ingevuld en wenst hen daar-
bij alle mogelijke succes.
Later meer.
Het bestuur van de Agaat

een weer mee gaat.
Groetjes, de Kampstaf Anne en
Roy.  ‘t Staagje
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Van de Dorpsraad
Leefbaarheid in Sint Agatha

medewerker van welzijnsorganisatie
Radius. Zij kan ons op professionele
wijze helpen om bv. een enquête op
te stellen waarin u tezijnertijd kunt
aangeven wat u denkt over het wo-
nen en het blijven wonen in Sint
Agatha en over een aantal andere
zaken.
Op donderdag 29 augustus hebben
wij onze eerste bijeenkomst gehad.
De tweede bijeenkomst staat ge-
pland voor maandag 9 september.
Hebt u op dit moment al ideeën,
vragen of wensen waarvan u wilt
dat wij ze meenemen in ons te hou-
den onderzoek, schroom niet en bel
(0485-372553) of mail ons :
dorpsraadsintagatha@de-agaat.nl

Wisseling van de wacht

Kijk eens op:
WWW.dorpskrant-agatha.com

20 jaar dorpsnieuws!
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