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Gerrit van Haren is de trotse win-
naar van de  Kél Trofee 2017, het
biljart toernooi van Rood van de S-
Bocht.
Het toernooi om de felbegeerde tro-
fee werd voor de 37ste keer gestre-
den met liefst 134 biljarters!
Er werd gespeeld in drie poules, de
A poule, B poule en C poule.
Van elke poule gaan uiteindelijk de
twee besten gezamenlijk de onder-
linge strijd aan.

Deze 6 spelers: A poule 1e plaats
Remco Thijsen 2e Harrie Cuppen, B
poule 1e Gerrit van Haren 2e Jan
Janssen en de C poule 1e Jan Gosens
2e Hennie van Gemert, hebben dus
onderling de uitslag bepaald, waar-
uit Gerrit van Haren als eindwinnaar
de Trofee overhandigd kreeg.

Vrijdag 10 en zaterdag 12 maart
werd er, in het kader van NLdoet,
hard gewerkt op het schoolplein van
Jenaplanschool Lindekring.
Ouders, leerkrachten  en kinderen
hebben op verschillende manieren
een bijdrage geleverd aan het op-
pimpen van het schoolplein.

Of het nu een financiële bijdrage
was of het fysiek de handen uit de

maart 2017

Gerrit van Haren wint
Kél trofee

Woensdag 15 maart was het weer
zover, u mocht uw keuze maken uit
een ongekend lange lijst van 26 po-
litieke partijen en hun kandidaten.
Natuurlijk heeft u
het goed gedaan,
net als Anouk Wij-
nen die voor ‘t eerst
in haar leven mocht
gaan stemmen.
Hieronder ziet u
wat uw mededorpe-
lingen hebben gestemd bij een bij-
zonder hoge opkomst van liefst 85%

Partij juni 10  sept 12 mrt 17
VVD            72 93 89
CDA 83 57 76
SP                63 50 48
PvdA           39 48 12
D66             15 28 41
PVV            21 17 33
P.v.d. D        6 7 11
Gr. Links    10 4 25
Piratenpartij  1 4 1
SGP 0 0 1
Chr. Unie      1 3 3
50PLUS 0 3 6
Vnl x x 3
FvD Baudet x            x 2
Blanco 3
Totaal 312       314 354

mouwen steken, in grote gezamen-
lijkheid werd er geveegd, bestraat,
geschilderd of wat er verder aan
inzet nodig was.

Het resultaat, ‘n voetbalveld, knik-
kerpotjes, hinkelbanen, ’n hon-
derdveld en ‘n nieuwe basket mag
gezien worden én wordt door de
kinderen al veelvuldig gebruikt.
Spelen op het plein, waarmee kun
je je als kind beter of meer ont-
spannen om bij de volgende les
weer helemaal “bij de les” te zijn?

NLdoet op Lindekring

Stemming voor samen-
stelling 2e kamer

Woensdag 29 maart is er bij La
Tertulia een succesvolle sponsor-
avond gehouden in samenwerking
met V.C.A. en de Businessclub
van J.V.C. Cuijk. Dit jaar was
voormalig spits van Liverpool,
PSV, MVV, en Oranje, Erik Meij-
er de gastspreker. Peter Hyballa
van NEC moest helaas afmelden.
De organisatie had voor dit jaar
ook nog een verrassing in petto.
Op vrijdag 11 (bij JVC) en 12 en
13 augustus (bij VCA) zullen de
meeste teams uit de Gemeente
Cuijk: Vianen Vooruit, Hapse
Boys, Siol Katwijk, VCA én het
toekomstige zaterdagteam van
JVC Cuijk, strijden om de Kuukse
Cup. Hiervoor is ook vv De Zwa-
luw Oeffelt benaderd. Ziehier de
samenwerking JVC / Businessclub
en de Copa. Daarna maakte Erik
en bekend welke clubs dit jaar,
voor de negende keer, gaan strij-
den om de cup met de grote
oren.Dit zijn: titelverdediger Club
Brugge, NEC Nijmegen, Alema-
nia Achen, Glasgow Rangers,

Club HFC Cairo en JVC Cuijk.
De organisatie hoopt op goed weer,
mooie sport en veel publiek.

Ook wordt er uitgekeken naar hel-
pende handen, vrijwilligers die er
aan mee willen werken dit 9e Copa
del Agatha toernooi tot een sportief
en organisatorisch succes te maken!

Copa del Agatha ‘17

Titelverdediger Club Brugge
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Hier een oproep aan alle verhalen-
vertellers en toehoorders van het
dorp.
Zoals velen weten heb ik een aantal
jaren geleden een prachtige locatie
kunnen realiseren op de oude boer-
derij van Hennie en Fien Rijkers.
Er wordt vergaderd, familiedagen,
gerouwd en getrouwd (we zijn een
van de huizen der Gemeente Cuijk),
overnacht, er zijn allerlei lessen in
yoga en mindfullness.
Dat is nu! Maar ik wil de geschiede-
nis in….
Al sinds jaar en dag wordt er via ons
erf gewandeld, vanuit heinde en
verre, van en naar Sint Agatha. Er is
zelfs een verhaal  over het zoge-
naamde Honderdste Voetpad, dat
gelopen zou hebben vanaf het
Kruisherenklooster via de Kuilen,
langs het dichtgegroeide paadje
langs Josten en dan via ons erf  door
Padbroek naar andere kloosters.
Momenteel ben ik bezig met de rea-
lisatie van het theehuisje op ons erf,
wat al gebruikt wordt door een paar
wandelaars. Zij maken hun eigen
kopje koffie of thee en kunnen een
muntje in een bakje achterlaten.
Samen met mijn nieuwe compagnon
Ilse Janssens, ga ik het Theehuisje
verder exploiteren.
De bedoeling is dat iedere wande-
laar dan lekker kan genieten in de
Theetuin of onder de veranda-
of binnen in het Theehuisje van kof-
fie, thee, zoete en hartige hap en een
heerlijke kop soep.                        .

Het lijkt me al jaren een mooi idee
om op ons erf iets te vertellen over
de geschiedenis van Sint Agatha,
van de Hantert en de omgeving.
Leuke, historische, spannende, ge-
zellige, trieste, lachwekkende waar-
gebeurde verhalen over ons dorp.
Deze verhalen wil ik op borden la-
ten drukken zodat wandelaars iets
kunnen ontdekken over de plek
waarop of waar naartoe ze wande-
len.
Wie kan mij verhalen vertellen?
Heel graag zou ik eenieder die iets
wil vertellen of de verhalen wil aan-
horen, uitnodigen bij La Tertulia op

Beste medebewoners
van Sint Agatha

Primeur in sint8te. Voor het eerst in
de geschiedenis van Sint Agatha
organiseren wij een dorpskwis.
Wanneer: 14 Oktober 2017 de kwis
en 28 Oktober 2017 de uitslag met
Feestavond.
Voor wie: iedereen van jong tot
oud. Een team mag maximaal uit 12
personen bestaan. (Het is verstandig
om de samenstelling te laten varië-
ren).
Waar: de kwis vindt plaats bij ie-
mand uit jullie groepje thuis en de
feestavond is bij de S-bocht.
Meer informatie vinden jullie op de
facebookpagina.
www.facebook.com/sint8tese-
dorpskwis-1017966181638436/
Hier vind je ook de inschrijfinfor-
matie die jullie kunnen retourneren
aan sint8tesekwis@hotmail.com
We zien jullie inschrijvingen graag
tegemoet voor 1 Juli 2017!
De teamcaptains krijgen alle infor-
matie via het opgegeven mail adres.
Grtz.  Erma, Suzanne en Vivianne.

Een burgerbegroting is een vorm
van directe democratie, waarbij de
burgers zelf beslissen hoe een ge-
meentelijk of overheidsbudget (of
een deel ervan) wordt besteed. Op
woensdagavond 19 april 2017 om
19.00 uur in de schouwburg Cuijk -
kan elke inwoner van de gemeente
Cuijk meedenken, meepraten en
meebeslissen over zeven gemeente-
brede onderwerpen. Vindt u dat er
meer geld naar een onderwerp
moet? Waarom? En heeft u een idee
waar dat extra geld vandaan moet
komen? Noteer dan 19 april nu al in
uw agenda! Een werkgroep bestaan-
de uit zo’n 25 inwoners van de ver-
schillende wijken en dorpen van de
gemeente Cuijk, selecteert de 7 on-
derwerpen en is daarbij ook gehol-
pen door het Digitaal Inwonerspanel
van de gemeente Cuijk. Meer we-
ten? Stuur dan een e-mail naar ge-
meente@cuijk.nl (onderwerp: Bur-
gerbegroting Cuijk) of bezoek ons
op www.cuijk.nl/burgerbegroting.
Graag tot 19 april 19.00 uur!

Gezocht:  gastvrouw/heer
op vrijwillige basis voor

bezoekerscentrum
klooster Sint Agatha

BURGERBEGROTING
GEMEENTE CUIJK!

de koffie om deze verhalen te de-
len. Wat kunt u verwachten?
Een gezellige avond herinneringen
ophalen onder het genot van ‘n
kopje koffie of thee met iets lek-
kers. Ik ga ze opnemen, de vertel-
lers fotograferen of filmen en dat
verwerken voor later. Verder ko-
men de verhalen langs ons wan-
delpad op ons erf op borden ge-
plaatst. Geschiedenis vertelt, ge-
schiedenis verbindt.
Geplande datum: Dinsdag 18 april
om 19.30 uur. Aanmelden via
tuliaaben@gmail.com
Telefoon 06-30177757

Bij de ingang van het klooster, in
het poortgebouw, is het bezoekers-
centrum. Hier is er, naast een pre-
sentatie over het kloosterleven,
kleinschalige horeca. Er is ruimte
binnen, maar met mooi weer is er
een gezellig terras buiten. De gast-
vrouw/heer geeft informatie en
verzorgt de kleinschalige horeca
voor de bezoekers.

Het bezoekerscentrum is van mei
tot en met oktober geopend op
woensdag-, donderdag-, vrijdag-
en zondagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur. In overleg worden de
werktijden vastgesteld. In de
meeste gevallen werk je samen
met een andere vrijwillig(st)er.

Heb je interesse? Neem dan con-
tact op met Carli van den Berg-
Bakker bij Erfgoedcentrum Neder-
lands Kloosterleven, Sint Agatha.
Telefoonnummer 0485-311007 of
311307, of een mail sturen naar
c.bakker@erfgoedkloosterleven.nl

"de sint8tese dorpskwis"

De Dorpskrant in kleur leest u op
www.dorpskrant-agatha.com
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