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Inschrijving
Sint8tese kwis

Stemverdeling
Statenverkiezingen

Hallo allemaal,
,
Zoals jullie inmiddels wel vernomen zullen hebben komt de Sint8tese kwis er weer aan!
.
Deze zal plaats vinden op zaterdag 11 mei en beginnen om
19.00, om 23.00 moet het quiz
boek ingeleverd worden. De feestavond vindt plaats op VRIJDAG
24 mei, waarop we te horen zullen
krijgen wie de nieuwe winnaars
zijn. Ook zullen er tijdens de uitslag avond op 24 mei nog punten
te behalen zijn, dus zorg ervoor
dat jullie met zoveel mogelijk
teamleden aanwezig zijn
.

Uitslag
maart 11 15 19
Lijst CDA
63 63 62
Lijst SP
49 37 17
Lijst VVD
52 34 40
Lijst PvdA
18 21 14
Lijst Gr. Links
11 9 28
Lijst CU / SGP
1 1
2
Lijst PvdD
5 7 10
Lijst D66
15 26 19
Lijst 50Plus
5 2
7
Lijst PVV
21 14 14
Lijst Lok.Brabant 1 8 15
Lijst Hart v Brab.
1
Lijst For.v Demo.
27
Totaal stemmen
241 222 256

Dit jaar is er ook een opdracht die
jullie van te voren moeten uitvoeren. Wanneer mag je zelf weten,
je krijgt 1 mei te horen wat de
opdracht is.
.
De inschrijfkosten bedragen €20,Dit geld zal het prijzengeld gaan
vormen, dus hoe meer teams er
mee doen, hoe hoger de te winnen
bedragen zullen zijn.
.
We willen jullie vragen om jullie
team in te schrijven dmv een mail
aan Sint8tesekwis@hotmail.com
Zet hierin jullie team naam, de
team leden die mee doen
(maximaal 12) en het adres waar
jullie de quiz gaan maken. Ook
horen we in de mail graag of jullie
gebruik willen maken van de mogelijkheid om een extra quiz boek
aan te schaffen à €7,50.
De uiterste inschrijfdatum is 30
april. Houd intussen de Facebook
pagina van de Sint8tese kwis goed
in de gaten, hierop zullen zo nu en
dan hints verschijnen!
.
We hopen dat jullie allemaal weer
van de partij zijn dit jaar!

Speelplaats onderbouw
Lindekring Sint Agatha
Tijdens NLDoet op 15 en 16
maart is er twee dagen keihard
gewerkt door ca. een 15-tal vrijwilligers, waaronder heel veel
betrokken en enthousiaste ouders,
zowel vaders als moeders. En
ook een enkele opa. Ook het onderwijzend personeel heeft zeker
zijn steentje bijgedragen.

Het weer viel gelukkig alleszins
mee. Af en toe een buitje waardoor de speelplaats af en toe wel
wat modderig was, maar dan was
er weer Bas die met de hogedrukspuit in de weer ging. Er is heel
veel gerealiseerd, o.a. een podium met een schaduwdoek erboven, een klankspel met stukken
bamboepaal, een tafel met boomstammetjes als zitjes, een buitenwerktafel met ook daarboven

maart 2019
weer een schaduwdoek. Maar de
trots van de ouders is toch wel de
belevingstuin. Een pad met grind,
schors en boomstammetjes waar
je overheen kunt lopen, een band
waar je doorheen kunt kruipen,
een uitkijkplatform, een buitenkeukentje, een wilgenhut, een kippenhok met een bankje waar je de
kippen kunt knuffelen.

En als het nog verder in het jaar
is, fruit plukken van de bessenstruikjes en tijm en roosmarijn en
lavendel ruiken.
.
Kortom : een echte belevingstuin.
De maandag daarna was de officiële opening met burgemeester
Wim Hillenaar die om half negen
samen met de kinderen van de
onderbouw van de Lindekring
plantjes ging planten in de drie
ook zelf gemaakte bloembakken.
Alle kinderen van de Lindekring
kregen taart en natuurlijk ook
voor de burgemeester, het onderwijzend personeel en alle vrijwilligers en andere belangstellende
ouders
.
Laat het mooie weer nu maar komen, zodat de kinderen lekker
buiten kunnen spelen en alle plekjes samen gaan ontdekken.

Groetjes, Linda namens de Lindekring.
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Klooster Sint Agatha maakt zich klaar voor nieuw seizoen
In het zomerseizoen, van 1 mei tot
en met 31 oktober, is Klooster Sint
Agatha deels opengesteld voor
publiek. Op woensdag-, donderdag
-, vrijdag- en zondagmiddag van
13.00 tot 17.00 is het Poortgebouw
geopend en is de nieuwe tentoonstelling ‘Kloosters op een Keerpunt’ te bezichtigen.
Nieuwe tentoonstelling
‘Kloosters op een Keerpunt’
De Nederlandse kloosters maken
een duizelingwekkende verandering door. Sinds 1960 daalde het
aantal kloosterlingen van 50.000
naar minder dan 4.000. Honderden
kloostergebouwen hebben een
nieuwe bestemming gekregen of
zijn afgebroken. Het kloosterleven
bevindt zich op een keerpunt.

Dit gaat gepaard met terugkijken
enerzijds en overdragen anderzijds.
De tentoonstelling brengt beide
aspecten voor het voetlicht. Wat
was de betekenis van het kloosterleven in de afgelopen eeuwen?
Wie zijn de kloosterlingen van de
toekomst?
.
Op vrijdag 3 mei wordt de tentoonstelling feestelijk ingeluid met een
lezing. Na de lezing is er gelegenheid om zelfstandig de tentoonstelling te bezoeken en daarna bent u
welkom voor een borrel in het
Poortgebouw.
Poortgebouw
Het karakteristieke Poortgebouw
wordt steeds vaker gevonden door
wandelaars en fietsers. Zij kunnen
er informatie krijgen over het

klooster, routes en activiteiten in
de omgeving. Onder het genot van
een kop koffie, huisgemaakte
kloosterkoek of een op het terrein
gebrouwen kloosterbiertje komen
ze even op adem.
Nieuwe gastvrouwen en -heren
gezocht
Het Poortgebouw wordt gerund
door een groep enthousiaste vrijwilligers. De meesten zijn eens
per week een dagdeel in het Poortgebouw te vinden. Zij ontvangen
de bezoekers gastvrij, voorzien ze
van informatie en van iets lekkers
te eten of te drinken. Voor het
aankomende seizoen is het team
van vrijwilligers op zoek naar uitbreiding. Ook voor het bakken
van koek en het koken van soep –
die in het
Poortgebouw
geserveerd
worden
–
worden mensen gezocht.
Tijdens het
openingsseizoen organiseert Klooster Sint Agatha lezingen
in relatie tot
de tentoonstelling.
.
Voor het begeleiden van de lezingen – ontvangst spreker en bezoekers – is het klooster op zoek naar
een vrijwillige gastheer of gastvrouw.
Heb je interesse of wil je meer
informatie? Neem contact op met
Carli Bakker via:
.
info@kloostersintagatha.nl of
0485 – 311 007 (ma-, di-, woe- en
vrijdagmiddag bereikbaar).

Van de Dorpsraad
Op 7 maart vond een feestelijke
bijeenkomst plaats vanwege het
verkrijgen van de Unesco biosfeerstatus voor het Maasheggengebied. Dit zijn gebieden waar
mens en natuur samenleven, waar

samen wordt gewerkt aan duurzame ontwikkeling, economie, natuur, toerisme en water. Het biosfeergebied strekt zich uit van
Maashees tot Cuijk, tussen de Maas
en de A73, en tot en met de Kraaijenbergse plassen. Ons dorp ligt er
dus in zijn geheel in. Graag zouden
wij, dorpsraad cq dorpscoöperatie
in oprichting, in contact komen met
dorpsgenoten die met ons willen
nadenken over wat de kansen en
mogelijkheden zouden kunnen zijn
voor een Unesco biosfeerdorp als
Sint Agatha.
Belangstellenden
kunnen zich aanmelden bij willy.thijssen@telfort.nl.

Stemmen voor het
Waterschap
U heeft op 20 maart ook kunnen
stemmen voor het Waterschap en
deed dat alsvolgt:
Water Natuurlijk 74 stemmen,
CDA 74, VVD 42, AWP 23, PvdA
15, 50PLUS 14, Ouderen AppelHart voor water 4 stemmen.

Aan alle fans of liefhebbers van de muziek van
Tina Turner
Op 21 maart 2009 zijn we met een
aantal mensen naar het (laatste in
Nederland) concert van Tina Turner geweest in het Gelredome in
Arnhem. Tijdens dit concert is een
CD en DVD opgenomen.
Het was een supergezellige dag
waar tot op heden nog regelmatig
over gesproken wordt.
Omdat het dit jaar 10 jaar geleden
is hebben we het idee opgepakt om
op 20 april 2019 vanaf 20.00 uur
met het gezelschap van toen een 10
Years after party te organiseren bij
de S-Bocht.
We zullen dan
de DVD van het
hele concert op
het grote scherm
tonen.
Iedereen is van
harte welkom.
Entree is gratis.
Wij hopen op
een grote opkomst.
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