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handen-schudden en het napraten
in zijn volle omvang beginnen.
Dat was het laatste deel  van een
onvergetelijke jubileumviering. Gezocht:  tuinvrijwilligers voor de

kloostertuin in Sint Agatha. Het
klooster heeft een monumentale
kloostertuin die overdag voor het
publiek vrij toegankelijk is en die
ieder jaar duizenden bezoekers
trekt. Deze tuin vergt veel onder-
houd. IBN doet het zware werk
waarvoor machines nodig zijn.

Voor het 'dagelijks onderhoud' is er
een tuinploeg van vrijwilligers die
harken, schoffelen, snoeien, enz.
Deze tuingroep is op zoek naar
versterking van mensen met plezier
in tuinieren. Ervaring is prettig
maar niet noodzakelijk; er kan ook
onder begeleiding gewerkt worden.
Samen proberen we de tuin mooi
en toegankelijk te houden. Heb je
interesse? Neem dan contact op
met Carli van den Berg-Bakker bij
Stichting Sint Aegten. Telefoon-
nummer 0485-311007 of 311307,
of een mail  sturen naar:
.c.bakker@erfgoedkloosterleven.nl

St. Agatha 21 mei
Het gemeenschapshuis De Agaath
was op die zonnige dag in mei de
‘place to be’. En wel voor een
feestelijk concert bij gelegenheid
van liefs drie jubilarissen van de
Kerkelijke Fanfare Heilige Agatha.
Zelfs de penningmeester van de

BBM, de
Brabantse
Bond van
Muziekver-
enigingen,
was present
om het of-
ficiële ge-
deelte voor
zijn reke-
ning te ne-

men: het uitreiken van de passende
onderscheidingen.
Theo Jacobs vierde zijn zestigjarig
lidmaatschap en Harrie Daanen en
Allard Kooijmans waren liefs ze-
ventig jaar
lid. Een
zeldzaam-
heid in de-
ze tijd. Na
een concert
van de Fan-
fare Vrien-
d e n k r i n g
uit Oeffelt
werd door
de voorzitter van de Fanfare uit St.
Agatha, de heer Willem Cranen, de
ceremonie voor het jubilerende trio

i n g e l e i d .
Een volle
zaal zorgde
regelmatig
voor het
welverdien-
de applaus.
Ter afslui-
ting speelde
de plaatse-

lijke fanfare nog enige fraaie muzi-
kale nummers. Daarna kon het

www.dorpskrant-agatha.com

Jubilarissen gehuldigd

Musical Jenaplanschool
Lindekring

Het jaar loopt ten einde…
groep 8 neemt afscheid.
Het is al bijna een nationale tradi-
tie om dit te doen met een af-
scheidsmusical. Zo ook op Jena-
planschool Lindekring in ons
dorp. Maar dan een beetje an-
ders…
Zelf gemaakt           .
De kinderen van de bovenbouw
maken de musical namelijk elk
jaar helemaal zelf. Ze bepalen
een thema en dat wordt het decor.
Dit jaar speelt alles zich af op
'Camping Zonnestraal'. Vervol-
gens ver-
zinnen ze
sketches,
m a k e n
e n k e l e
d a n s e n
en schrij-
ven zelfs
d e
t e k s t e n
van de
l i e d j e s .
Als alle
sketches en dansen zijn geoefend
in groepjes, wordt het tot één ge-
heel gesmeed, compleet met mu-
ziek, licht- en geluidseffecten.
Welkom! . .
De voorstellingen voor de kinde-
ren en de opa’s en oma’s staan
ook open voor belangstellenden.
U kunt een bezoekje brengen aan
‘Camping Zonnestraal’ op maan-
dagavond 10 juli om 20.00 uur of
dinsdagmiddag 11 juli om 13.30
uur. Jenaplanschool Lindekring
vindt u aan de Liesmortel 19 in
Sint Agatha.
We vinden het fijn als u wilt ko-

Gezocht: tuinvrijwilligers
voor onze Kloostertuin

Gezien in ‘n hotel
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Op 1 juli 2017 worden er voor de
derde keer de Highlandgames geor-
ganiseerd in Sint Agatha. Na het
doorslaand succes van de eerste 2
edities wordt dit jaar ook weer flink
uitgepakt met originele en leuke
spellen, die ervoor zorgen dat u een
sportieve en gezellige dag zult heb-
ben.
Er zal om 11.00 uur verzameld
worden aan de maasoever in sint
Agatha, waar de teamcaptains in
Schotse kledij gehesen zullen wor-
den. Na een spectaculaire opening
waarbij aandacht wordt besteed aan
de Highlander en Highlandster van
vorig jaar, zullen de spelen om
12.00 uur van start gaan.

Dit jaar wordt er weer in 2 blokken
gespeeld, waarbij voor de teams
zoveel mogelijk punten gescoord
moeten worden. Eind van de mid-
dag zal er een finalespel plaatsvin-
den, en dan is het afwachten welk
team er met de felbegeerde beker
vandoor zal gaan. Ook de individu-
ele scores worden bijgehouden,
zodat we ook dit jaar weer een
Highlander en Highlandster kunnen
aanwijzen. Voor de jeugd onder 16
jaar zullen dezelfde prijzen uitge-
reikt gaan worden. De prijsuitrei-
king zal om 19.00 uur plaatsvinden.

Door de dag heen zijn er broodjes
te koop, en in plaats van een barbe-
cue zal er dit jaar een frietwagen
komen te staan, zodat er een mooie
bodem gelegd kan worden voor de

14 oktober is het zover, de eerste
Sint8tese kwis gaat dan plaats vin-
den!            .
Maar wat houdt een dorpsquiz ei-
genlijk precies in?                  .
Jullie gaan met je team bij iemand
thuis zitten die lekker centraal in
het dorp woont. Om 19.00 precies
is jullie teamcaptain bij de S bocht
om het Vragen boek op te halen.
Deze neemt hij/zij mee naar de
plek waar jullie zitten en dan kan
het grote puzzelen beginnen!
Van te
voren mag
je aange-
ven of je
voor 7,50
euro een
extra boek
aan wilt
schaffen, deze kun je gebruiken als
“klad”. Je mag ook zelf het boek
kopiëren oid, maar bedenk dat in
het originele boek de antwoorden
goed leesbaar moeten zijn, anders
moeten we ze helaas fout rekenen.
De quiz zal bestaan uit 10 catego-
rieën, in elke categorie vallen 100
punten te verdienen. Je mag alles
gebruiken om de antwoorden te
vinden; internet, boeken, de buren
of je opa. Het is dus verstandig om
van te voren te checken of je inter-
net goed werkt en of je voldoende
apparaten hebt om alles op te zoe-
ken. Want het is niet altijd moei-
lijk, maar wel véél. Dus gebruik je
tijd goed!! De puntenverdeling is
zo gemaakt, dat opdrachten die
meer tijd kosten ook meer punten
opleveren. Maar overal staat bij
hoeveel punten iets waard is, dus
als je het niet af krijgt kun je bekij-
ken wat je wel en niet maakt.
N a a s t
v r a g e n
zitten er
ook op-
drachten
in het
boek. Je
kunt dus
zomaar
op de
fiets het dorp door moeten of een

spetterende feestavond, die direct
na de prijsuitreiking zal beginnen
om 19.00 uur en duurt tot midder-
nacht. Pas dan zal de rust weer
wederkeren aan de Maas.
Er zullen diverse muzikale acts
zijn door de dag heen. We hopen
natuurlijk op prachtig weer, dus
schrijf u in via het inschrijfformu-
lier op de website van de Ulewap-
pers met een team van minimaal 6
personen. Maak een mooie Schot-
se mascotte om extra punten te
scoren en als u die hebt, neem een
vlag mee van uw team of vereni-
ging.  U bent natuurlijk ook van
harte welkom om uw favorieten
aan te komen moedigen. We zien
u graag op 1 juli aan de maasoe-
ver in Sint Agatha!

Hebt u al eens gekeken naar onze
dorpswebsite         .
www.sintagatha.info? En hebt u
toen misschien weleens gedacht
“beetje saai”? En vond u ook
weleens niet de allernieuwste in-
formatie?
Daar hikken wij als dorpsraad ook
tegenaan. De dorpswebsite moet
flitsender maar vooral ook beter
onderhouden worden, moet veel
meer up to date zijn.
Daarom doen wij nogmaals een
poging om een ICT’er uit het dorp
(of iemand die het dorp een warm
hart toedraagt)  te vinden die onze
dorpswebsite wil beheren, moder-
ner en flitsender maken, die vere-
nigingen kan bewegen om infor-
matie aan te leveren en alle ande-
ren die iets kwijt willen op de
dorpswebsite te inspireren.

We weten dat we veel vragen
maar het moet toch mogelijk zijn
om één iemand te vinden in deze
wereld van computers en websi-
tes. En …….misschien valt er wel
te praten over een kleine maande-
lijkse vergoeding!!!

3e Highlandgames
Sint Agatha

Oproep aan ICT’er voor
de dorpswebsite

De 1e Sint8tese kwis!
Jij doet toch ook mee?

www.sintagatha.info
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creatieve uitspatting moeten op-
wekken.
Je hoeft voor de quiz niet sportief te
zijn ;) Bij het boek krijg je ook een
envelop waarin dingen verzameld
moeten worden en een usb stick
waarop dingen gezet moeten wor-
den. Wat, dat krijgen jullie natuur-
lijk pas te horen tijdens de
quiz!                               .
Er zal ook
een geheime
o p d r a c h t
plaats vin-
den. Daar-
voor moet 1
v a n  d e
t e a ml e d e n
om een bepaalde tijd ergens zijn
waar hij of zij deze opdracht maakt.
Deze duurt ongeveer een uur en dan
kan diegene weer verder met de
groep. De categorieën verklappen
we nu nog niet. Wat we wel al kun-
nen vertellen is dat er 1 categorie
speciaal over Sint Agatha gaat, de
rest is voornamelijk algemene ken-
nis. Dus er kunnen ook mensen van
buiten het dorp met jullie groep
meedoen!            .
Om uiterlijk 23.00 uur moet de
teamcaptain het boek weer inleve-
ren bij de S bocht. Eerder mag ook,
maar we gaan er vanuit dat jullie de
tijd nodig zullen hebben. Later mag
niet, ben je te laat? Helaas, dan ein-
dig je als laatste…
Als alle breincellen murw zijn kun-
nen we samen proosten op een goe-
de afloop bij Egbert!              .
2 weken
later, op
28 okto-
ber zal
de uit-
slag- en
f e e s t -
a v o n d
zijn.
Wij zorgen dan dat alles is nageke-
ken en samen bekijken we een deel
van de antwoorden. Wij zorgen
voor leuk vermaak en hopen op een
heel gezellige avond bij de S-
Bocht! Wie o wie gaat er met de
prijzen vandoor…? De prijzen zul-
len bestaan uit een heuse wisselbe-
ker en verder voor de eerste 3 teams
een envelop.

voor iedereen, jong en oud.
Waar is het feestje??  In MFA de
Agaat, Liesmortel 46 Sint Agatha.

Feest bij Quick Up

Hallo allemaal

Special voor Dorpsraad n.a.v. Brabantse dorpenderby
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Theo Visser p/a Kuilen 4

T.0485 314583 M: 0653461332
theodorus.visser@planet.nl

Kijk ook eens op:
www.dorpskrant-agatha.com

en lees de krant in kleur!

Quick Up  viert feest !!!!
Dameskorfbalclub Quick Up be-
staat 60 jaar en dat gaan wij vie-
ren op zaterdag 16 September.
Overdag zijn er activiteiten voor
de leden van Quick Up. Vanaf
19.00 uur is er gelegenheid tot
feliciteren.
Om 20.00uur begint het verras-
sende  avondprogramma, met
terug van weggeweest…

De Playbackshow
voor jong en oud.

Dus….ga op zoek naar een leuk
nummer, vorm een  artiesten-
groep of als individu en geef je
vóór 31 juli op, via play-
backquickup@hotmai l . com
Wacht niet te lang, Vol = Vol !!
Een leuke playback-act uit de
oude doos, kan nu ook hilarisch
zijn! Wie mag er meedoen??
Alle leden van Quick Up, aanver-
wanten van de vereniging  en
inwoners  van het dorp.
Aansluitend is er een feestavond

Hoeveel daar in zit hangt af van
het aantal teams dat meedoen,
want van het inschrijfgeld wor-
den deze enveloppen samenge-
steld.
We hopen dat het beeld van een
dorpsquiz voor jullie zo wat dui-
delijker wordt. Mocht je nog in-
spiratie willen opdoen, zijn er op
internet veel quizzen te vinden,
waarbij je kunt kijken hoe zo’n
quiz er ongeveer uit ziet.
.
Graag zien we jullie inschrijving
tegemoet, per team van maximaal
12 mensen op Sint8tese-
kwis@hotmail.com uiterlijk 1 juli
Ook als jullie vragen hebben kun
je op dit mailadres terecht!
Groetjes, Vivianne, Erma en
Suzanne.

Wij zijn de pupillen van voetbal-
club VCA in Sint Agatha. Afgelo-
pen seizoen zijn we gestart als trai-
ningsgroep. Met veel plezier trai-

nen we een of tweemaal per week
om aan onze voetbalskills te wer-
ken. Na al dat oefenen hebben we
zin gekregen om ook wedstrijden te
gaan spelen. Inmiddels zijn we met
10 spelers, dus we gaan vanaf sep-
tember 2017 de kleuren van VCA
verdedigen! Cas is de jongste, hij is
5. Bas is de oudste, hij is 9. Ben je
tussen de 5 en 9 jaar oud, kom ons
dan versterken.

Zowel jongens als meisjes zijn wel-
kom bij ons team. Behalve voetbal-
len hebben we regelmatig leuke
activiteiten zoals paaseieren zoe-
ken, zwarte pietentraining en een
seizoensafsluiting. En dat allemaal
voor een contributie waar onze ou-
ders vrolijk van worden: maximaal
61 euro en dan wordt de wedstrijd-
kleding ook nog eens gewassen
door de club.

Heb je interesse, bel of mail dan
met Gerwin Meijer: 0651223041
of gmeijer1@ziggo.nl.
De groeten van ons!

mailto:visser@planet.nl
www.dorpskrant-agatha.com
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bereikbaar mogelijk te zijn voor
de burgers. Ik vind het een mooie
taak om “mijn wijk” te verbeteren
en dit samen met jullie te doen.
Dus, mocht er iets zijn, neem ge-
rust contact met mij op!!!!! .
Met vriendelijke groet, .
Janneke van Zwam .
Basisteam Maas en Leijgraaf, be-
zoekadres: Spinding 1, 5431 SN
Cuijk. T: 0900-8844 .
E: janneke.van.zwam@politie.nl

Hallo,  Middels deze weg wil ik me
even voorstellen als de nieuwe
wijkagente in Sint Agatha. .
Mijn naam is Janneke van Zwam
en ik ben 36 jaar jong. Ik ben in
2007 gestart met de politieacade-
mie en werk-
zaam ge-
weest in
Eindhoven.
.
In 2010 heb
ik de oplei-
ding succes-
vol afgerond
en ben ik als
agent in Oss
gestart met
het “echte” werk. Na ongeveer 4
jaar ben ik daar jeugdagent gewor-
den. Dit heb ik altijd met heel veel
plezier gedaan maar ik was ook op
zoek naar een andere uitdaging. Na
een sollicitatieprocedure werd ik
aangenomen als wijkagente in het
team Maas en Leijgraaf. Overigens
is Sint Agatha niet het enige dorp
onder mijn hoede, Haps, Beers,
Vianen, Linden en Katwijk horen
er ook bij. .
Ik ben inmiddels al een aantal we-
ken gestart en heb het ontzettend
naar mijn zin. Ik ben iemand die
graag onder de mensen is, een
praatje maakt en probeert altijd zo

Even voorstellen,
de nieuwe wijkagente

in Sint Agatha

De Fanfare blaast...
Op zondag 2 juli bij

de S-Bocht voor de deur

Ja, zondag 2 juli aanstaande komen
de lopers van de Maas & Viltmars
weer door Sint Agatha en zoals
gebruikelijk zal onze Fanfare de
wandelaars ondersteunen met wel-
klinkende marsmuziek.
Voor iedereen leuk om te komen
luisteren naar dit jaarlijkse Midzo-
mer-middeopdedag-concert.
Het begint om 11.00 uur, duurt tot
plusminus 12.30 uur en vindt plaats
voor Café de S-Bocht.
Iedereen is van harte welkom,

draagt de visie van het Jenaplanon-
derwijs in al haar facetten uit.
De instroom van leerlingen is voor
een relatief groot deel te danken
aan leerlingen die van andere scho-
len komen.
Jenaplanschool Lindekring heeft
een sterk pedagogisch klimaat.
Voor het team vormt welbevinden
en (sociale) veiligheid kunnen bie-
den de hoogste prioriteit.

Van alle leerlingen waar we mee
hebben gesproken horen wij dan
ook dat zij zich prettig voelen op
school, veel respect ervaren en
vooral mogen zijn wie ze zijn..

Het leerstofaanbod is breed en ei-
gentijds. Met name het leerstofaan-
bod dat thematisch is ingericht kent
een samenhang tussen vakgebieden
en wordt, op basis van leerdoelen,
door de leraren zelf samengesteld.
Hierdoor sluit het aanbod aan bij de
belevingswereld van de leerlingen
en is het betekenisvol.

“De leraren dragen zorg voor een
krachtig pedagogisch klimaat. Zij
laten voorbeeldgedrag zien en bege-
leiden leerlingen op een zodanige
wijze dat het gevoel van welbevin-
den en veiligheid altijd prioriteit
heeft. Vooral het wederzijdse res-
pect dat leerlingen onderling aan
elkaar laten zien, heeft ons tijdens
de onderzoeksdag positief verrast”.

Binnenkort staat het inspectierap-
port op : www.lindekring.nl

Op 6 juni kwamen twee inspecteurs
bij ons op bezoek  om te kijken
naar de kwaliteit van ons onder-
wijs.
Ze hebben in de stamgroepen geke-
ken, gesprekken gevoerd met kin-
deren, ouders, stamgroepleiders,  ib
-er en directie.
Alle documenten werden gecontro-
leerd en er werd gekeken of dat wat
er beschreven stond ook klopte in
de praktijk.
Het was een spannende dag voor
iedereen en de blijdschap was groot
toen wij het oordeel goed van de
inspectie kregen.

Het voelde pas echt goed toen zij
vertelden waarom ze het als goed
beoordeelden.

De inspectie zag waar wij als
school voor staan.
In de samenvatting van het inspec-
tierapport  schrijft de inspec-
teur…..
“Deze school heeft de leerlingen
verdeeld over drie groepen en

Inspectiebezoek op Jenaplanschool Lindekring

mailto:zwam@politie.nl
www.lindekring.nl

