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Heel veel dames in ons dorp zijn er
lid van geweest, de K.V.O. ofwel,
de Katholieke Vrouwen Organisatie.
In 1948 in Sint Agatha opgericht, in
1988 groots het
40 jarig jubile-
um gevierd (zie
foto) en, de
tijden verande-
ren, in 2004
opgeheven.
Nu 12½ jaar
later hebben
enkele dames,
oud leden, het
idee opgevat
om weer eens
met z’n allen
bij elkaar te
komen. Je zou toch zeggen dat wij
elkaar, na zo’n lange tijd, heel wat
te vertellen moeten hebben, om nog
maar te zwijgen over het ophalen
van herinneringen!
De Agaat is al gereserveerd voor
woensdagavond 20 april om 19.30
uur.  Aan ‘n fotopresentatie wordt al
gewerkt, er zal veel herkenning zijn!
Verder staat er een fotoquiz op het

Wijkagent Hans Ooms laat u het
volgende weten:  Op 16 maart, rond
09.30 uur, vond op de Heerstraat
een materieel verkeersongeval
plaats waarbij een lantaarnpaal om-
ver werd gereden. De oorzaak van
het ongeval betrof een voorrangs-
kwestie. Op 19 maart, rond 09.00
uur, werd op Odiliadijk een aanstal-
tenmaker (iemand die voornemens
is om te gaan rijden) een rijverbod
opgelegd. Hij bleek namelijk onder
invloed te zijn van alcohol.

maart 2016

Politieberichten

programma. De toegang is gratis
en u wordt ontvangen met een
kopje koffie met…!
Wij hopen op een grote opkomst

en…. op deze avond zijn, naast
alle oud leden, ook dames / vrou-
wen welkom die géén lid geweest
zijn van de K.B.O. Hoe meer zie-
len, hoe meer vreugd!
Voor deze avond kunt u zich vóór
10 april opgeven bij:
Silvia van Elst tel:0485-312089 of
per E-mail via:  info@v-elst.nl
Tot ziens op 20 april 19.30 uur.

12½ jaar na opheffing van de K.B.O. willen enkele
dames (oud leden) een reünie organiseren

Alle foto’s in De Dorpskrant ziet u op www.dorpskrant-
agatha.com in kleur én, zo groot als u wilt! Kijk maar ’ns!

Het lijkt de laatste maanden rustig
rond  het vv. Zeldenrust, maar dat is
maar schijn. Achter de schermen
wordt er door Frans Bus en zijn
team druk gewerkt om het veer op 5
mei, met Hemelvaart, aan te kunnen
laten leggen aan het eind van de
Veerstraat. Vergunningen en verkla-
ringen voor schoon water, schone
grond en nog een reeks van deze
formaliteiten moeten aangevraagd
en verleend worden. En dan natuur-
lijk nog de veerstoep, de steiger
zelf. Nou, dat laatste is al geregeld

en binnenkort wordt er een aan-
vang gemaakt met het plaatsen

daarvan. Hiertoe wordt er bij het
zitje aan de Maas een inham in

Aanlegsteiger voor vv.Zeldenrust op komst!

komvorm uitgegraven. Daarna
wordt op de wal een betonnen trap
richting water gelegd en vanaf op-
staphoogte naar het veer een loop-
plank boven het water met aan het
eind een metalen rooster. Daartegen
legt de Zeldenrust met zijn boeg (de
voorkant) aan en kunt u comfortabel
aan boord gaan. Tussen de zijkant
van het veer en de wal komen twee
palen in het water, waartegen  het
veer op zijn plaats gehouden wordt.
En dan is het zover, de Zeldenrust
kan weer aanmeren in Sint Agatha!

Jenaplanschool Lindekring opent
haar deuren voor jonge kinderen!
In april organiseert de Lindekring
een speciale fotoshoot. Hiermee
gaan wij actief op zoek naar nieuwe
leerlingen. Ken je ouders met jonge
kinderen of heb je zelf kinderen in
de leeftijd 2-4 jaar. Maak vrijblij-
vend een afspraak en.. > Maak ken-
nis met het Jenaplanonderwijs
> Ervaar de unieke samenwerking
van school, ouders en kind en, .
> Bezoek de stamgroepen.
Deze kleinschalige school met een
unieke ambitie is klaar voor de toe-
komst!  Bent u dat ook?
Meer informatie of afspraak maken?
Linda Beumer lindabeumer@ziggo
.nl / info@lindekring.nl Tel:311611

Fotoshoot
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Woensdag 16 maart is er een zeer
succesvolle sponsoravond gehouden
als opmaat voor de achtste editie
van de Copa del Agatha die op 13
en 14 augustus aanstaande gespeeld
wordt.
Het was Tom van Hulsen, ex hoofd-
redacteur van Voetbal International,
die op deze avond een presentatie
gaf over de ins en outs  van het Brit-
se voetbal, waarna René Meulen-
steen, oud hulptrainer bij Manches-
ter United, een verhandeling gaf
over zijn kijk op het hedendaagse
Chinese en Engelse voetbal.
Daarna was het de eer aan wethou-
der Maarten Jillisen om samen met
voornoemde sprekers de deelne-
mende teams bekend te maken.
U mag gaan genieten van:
Red Bull Brasil, Glasgouw Rangers
uit Schotland, Cerezo Osaka uit Ja-
pan, Vitesse Arnhem, Club Brugge
uit België, Shanghai Sipg uit China.
Het is voor het eerst dat de winnaar
van het vorige toernooi  terug komt
om zijn titel te verdedigen, Red Bull
Brasil dus!
Een excelente selectie, die garant
staat voor een kwalitatief hoog-
staand toernooi. Een niet oninteres-
sant nieuwtje is dat kinderen tot 12
jaar dit jaar gratis entree krijgen!
U krijgt in een van de volgende
Dorpskranten beslist nog de vraag
van de organisatie een helpende
hand te bieden. Denkt u er dus maar
alvast over na welk helpend handje
u het meest aanspreekt.

gebrek aan jonge gezinnen.
Graag willen we weten of onze
analyse  klopt, we hebben behoef-
te aan feiten, trends en onderbou-
wing. Aan het in beeld brengen
van de consequenties en aan opties
hoe er mee om te gaan. Wellicht
zijn er elders al goede voorbeelden
om van te leren.

Om dit voor ons in beeld te bren-
gen hebben we contact opgeno-
men met de HAN Hogeschool in
Nijmegen, met de vraag of dit
voor studenten een interessante
stage zou kunnen zijn. Het experti-
secentrum Krachtige Kernen van
de HAN komt ons te hulp met het
aanbod van 2 studenten die ons 2
maanden, 3 dagen per week, ko-
men helpen.

Even voorstellen
Wij, Bette Janssen en Manon Din-
nissen, 4e jaars HBO verpleegkun-
de studenten aan de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen zullen
tot medio mei zichtbaar zijn in het
dorp Sint Agatha. Wij zullen ons
bezig houden met het volgende

Het ligt daar prachtig, Sankt Agat-
ha, 291 meter boven de Donau,
ongeveer halverwege tussen Pas-
sau en Linz in Öberösterreich. Uw
redacteur heeft de plaats bezocht
toen hij in 2008 per fiets op weg
was naar Buda-
pest. St-Agatha
is een klein
dorp, een eldo-
rado voor wan-
delaars en van
waaruit de  ver-
gezichten reiken
van het Bömer-
wald tot de Al-
pen. Je kunt er veel, ook uitgezet-
te, wandelingen maken. Fietsen
kan ook, maar het is er nergens
helemaal vlak. Op het plateau lig-
gen de nodige knusse kleine dorp-
jes gedrapeerd. In Sankt-Agatha
zelf vindt u een prachtig en van
alle gemakken voorzien hotel: Re-
vita Hotel Kocher.
Wil je echt vlak fietsen, dan moet

je 291mtr naar beneden, naar de
Donau. Daar kom je, na ‘n paar ki-
lometer met eigen vervoer of met de
bus, met je fiets kan ook (is kicken)
maar de terugweg is pittig, aan bij
de beroemde Schlögener Schlinge.

Dit is een wer-
kelijk enorm
scherpe S-bocht
in de rivier
waar de schip-
pers hun stuur-
manskunst kun-
nen tonen.  Hier
vaart ook het
authentieke .

pontje over de Donau. Voor de
vlakke fietsers ligt hier de verade-
ming, een mooi, vlak en geasfal-
teerd fietspad, het Donau fietspad,
een van de meest geliefde langeaf-
standsfietsroutes van Europa. Links
de rivier op rijdt u naar Passau,
rechts de rivier af naar Linz, twee
schitterende steden  aan de rivier die
een bezoekje meer dan waart zijn.

Dat andere Sint Agatha: Sankt Agatha öberösterreich

vraagstuk: Hoe kan Sint Agatha er
voor zorgen dat het dorp aantrekke-
lijker gemaakt wordt voor jongeren/
jonge gezinnen (als de analyse van
de visiegroep klopt)? Met  als doel
dat zij in het dorp komen of blijven
wonen en gebruik zullen maken van
de voorzieningen die het dorp te
bieden heeft. Uw input om dit
vraagstuk te beantwoorden is hier-
voor van belang.
Bij interesse kunt u contact met ons
opnemen via Willy Thijssen of Ger-
win Meijer of door ons aan te spre-
ken op Jenaplanschool Lindekring,
de komende 2 maanden onze werk-
plek op de maandagen.

Krimpen we?
Visiegroep en dorpsraad hebben
zich een avond gebogen over de
vraag of we in Sint Agatha te maken
hebben met krimp, vergrijzing en/of
ontgroening. We kwamen tot de
conclusie dat in ons dorp met name
vergrijzing, de stijging van de ge-
middelde leeftijd, aan de orde is.
Het aantal inwoners neemt iets af, er
zijn meer ouderen en jongeren
(30´ers) zijn noodgedwongen buiten
ons dorp gaan wonen. We  hebben
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