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Tot nu toe kreeg u met grote regel-
maat collectanten voor het goede
doel aan uw deur. Om het voor u én
de collectanten makkelijker en dui-
delijker te maken gaan wij dit ver-
anderen. Wat houdt dit in?

Zeven Nationale collectes waarvoor
al vele jaren in ons dorp wordt ge-
collecteerd, hebben we gebundeld.
Het betreft hier:                  .
Het Reumafonds, KWF Kankerbe-
strijding, Nederlandse Hartstichting,
Nierstichting, Brandwondenstich-
ting, Kinderhulp en het Longfonds.
We komen nu dus nog maar één
keer aan de deur in plaats van zeven
keer!
U ontvangt een envelop met daarin
een lijst met voornoemde goede
doelen, met achter elk doel een vak-
je. Achter ieder goed doel noteert u
het bedrag dat u wilt geven, Nadat u
alles bij elkaar opgeteld hebt, kunt u
het totaalbedrag contant in de enve-
lop doen, mét de invullijst!
Zorg ervoor dat de envelop goed
dichtgeplakt is. U hoeft geen naam
te  zetten op de lijst of envelop. Uw
bijdrage blijft anoniem!

12 en 13 mei worden
de envelop en het
formulier rondge-
bracht en een week
later, 18 en 19 mei,
komen twee collec-
tanten uit Sint Agat-
ha (met identificatie-
pasje) de envelop bij
u ophalen.

Voor alle duidelijkheid, andere
reeds bestaande plaatselijke acties
van Sint Agatha kunt u gewoon aan
de deur blijven verwachten!

Wij hopen dat de gezamenlijke col-
lecte naar ieders tevredenheid zal
verlopen. Denk goed na over uw
giften en bedenk dat alle goede doe-
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Voorinformatie “Week
van de goede doelen”

Van de Dorpsraad

Kom binnen en ervaar het Jenaplan-
onderwijs!
Bij deze doen we ook een oproep
aan alle inwoners van Sint Agatha:
hebt u nog speelgoed, spelletjes en
boeken voor kinderen van 0 t/m 12
jaar? Dan willen wij die graag ver-
kopen tijdens onze markt. De op-
brengst is dus voor onze leerlingen-
raad en komt ten goede aan alle kin-
deren van de Lindekring.
Het speelgoed en de boeken mogen
ingeleverd worden  op woensdag 15
maart tussen 13.00 uur en 15.00 uur
en op donderdag 16 en vrijdag 17
maart tussen 15.30 uur en 17.00 uur.
We gaan er van uit dat de spullen
schoon en heel zijn.

len uw steun hard nodig hebben!
Wij zorgen dat uw bijdrage op de
juiste plek terecht komt en houden
u op de hoogte van het resultaat.
In De Dorpskrant van april zullen
wij u weer herinneren aan de nieu-
we manier van collecteren in mei!
Namens de kerngroep van de
“Week van de Goede Doelen”:
Edgar Claes, Toon-Annie Gerrits-
Doortje Graat, Ans Cuppen en
Ellen de Clerck.

Een leerlingenraad behartigt de
belangen van de leerlingen en
geeft advies aan de directie. Van
de groepen 3 t/m 8 hebben per
groep 2 kinderen zitting in de raad.

Deze leerlingen zijn gekozen door
alle kinderen. Ze komen regelma-
tig bijeen om te vergaderen. De
directeur is bij deze vergaderingen
aanwezig. Tijdens een van deze
bijeenkomsten heeft de leerlingen-
raad aangegeven dat ze graag wat
financiële middelen zouden willen
hebben om bepaalde wensen uit te
laten komen. Denk b.v. aan de
verdere inrichting van de speel-
plaats.
Op initiatief van onze leerlingen-
raad is er op vrijdag 24 maart van
17.00 tot 19.00 uur een "MARKT"
op Jenaplanschool Lindekring.
Met deze markt presenteren we
ons thema ‘natuur en techniek’!
Tevens is er gelegenheid om spel-
letjes, speelgoed en boeken te ko-
pen voor  (klein)kinderen van 0 t/
m 12 jaar. Tijdens de markt kunt u
genieten van een hapje en een
drankje. We hopen velen van u te
mogen ontmoeten op 24 maart.

Groot nieuws vanuit de
leerlingenraad van

Jenaplanschool Lindekring

Ken je buren
Op 29, 30 en 31 maart kunt u zo-
maar één of meer personen van een
groep van 12 studenten van de HAN
tegen het lijf lopen. De studenten
werken dan aan een korte, maar in-
tensieve opdracht voor ons dorp, in
een zogenaamde ‘pressure-cooker’.
Al langer leeft in Sint Agatha de
wens om (jongeren uit) Padbroek en
Messemaker meer bij ons vereni-
gingsleven te betrekken.
Vorig jaar hebben de samenwerken-
de verenigingen een poging gedaan
met een verenigingsmarkt in Pad-
broek en het verspreiden van een
boekje met basisinformatie over
onze verenigingen. Met weinig suc-
ces, deze benadering sprak blijkbaar
onvoldoende aan. Er is echter wel
behoefte aan (sport)voorzieningen,
blijkt uit een eerder onderzoek van
de HAN onder Padbroek jongeren.
Een kans dus: Sint Agatha heeft een
prima aanbod van voorzieningen en
verenigingen, in Padbroek is vraag
naar voorzieningen en verenigingen.
Samen met de HAN wordt nu een
nieuwe poging gedaan: jongeren  en
Leest u verder op pag.2 kolom 3.
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Wellicht heeft u de bouwwerk-
zaamheden rond de kloosterkerk al
opgemerkt. De werkzaamheden
zijn zo omvattend dat een groot ge-
deelte van de parkeerplaats inge-
richt is als bouwterrein. Bouwbe-
drijf Van de Ven voert een restaura-
tie van het kerkdak uit.
Wat houdt de renovatie in?
1. Schoonmaken van de gewelven

aan de bovenzijde i.v.m. asbest-
besmetting (de gewelven liggen
vol met stof en bouwafval)

2. Een houten vloer aanleggen bo-
ven de gewelven

3. Compartiment na compartiment
de pannen verwijderen en daar-
onder folie aanbrengen als dak-
beschot

4. Tegelijk vanaf de nieuwe vloer
de asbestplaten die nu dienen
als 'dakbeschot' (en die aan de
binnenkant tegen de sporen zijn
getimmerd) verwijderen

5. Het torentje restaureren
6. Een deel van het voegwerk van

de muren herstellen.
Zoals het er nu naar uit ziet, gebeurt
de hele restauratie van buitenaf, dus
in de kerk zelf zal er niet veel van te
merken zijn. De verwachting is dat
in de loop van mei de werkzaamhe-
den afgerond worden.

De renovatie is niet alleen een hele
klus maar ook een kostbare zaak,
die niet enkel door subsidies gedekt
kan worden. We hopen dat veel
mensen ons willen helpen om de
dure restauratie te betalen…, belo-
ning: zelf een kijkje nemen op de
gewelven! Foto is van Gerard Smits.

Grote en kostbare reno-
vatie van het kerkdak

Nieuw is nu ook dat…
Wij er samen met de Ulewappers
een mooie “Uledag” van gaan ma-
ken.
Een MEGA-MATINEE, voor jong en
oud….de hele dag feest!!!!
Dit alles zal plaatsvinden bij café de
S-Bocht, Sint Agatha.
Vanaf 14.00 uur matinee, waar men
rustig kan zitten, gezellig kan praten
en herinneringen ophalen over het
55- jarig jubileum van de Ulewap-
pers met een Carnavalsquiz.
Carnavalsmuziek zal klinken op de
achtergrond. Voor een hapje en
drankje wordt gezorgd.
Aansluitend zal na het spitsuur de
avond voortgezet worden in een
heuse MEGA-PIRATENFESTIJN
met diverse optredens van eigen
bodem!!!  Dit belooft een mooi feest
te worden.
Dus, komt dat zien….en GENIET
samen van een mooie carnavals-
dag!!!!
Tot carnavalsmaandag 27 Februari
bij café de S-Bocht….

We zijn verhuisd naar de
Carnavalsmaandag

Natuurlijk, het Prinsenbal is de
feitelijke opening van het nieuwe
carnavalsseizoen maar, met de
zittingsavonden komen de vasten-
avondvierders pas écht in de feest-
stemming!

Het zijn ook de avonden waar de
optredende dorpelingen hun kun-
sten en talenten kunnen tonen.

En dat wij hier over heel wat talent
beschikken is ook dit jaar weer
twee lange avonden gebleken!

Of het nu over tonpraters gaat  of
over muzikanten, danseressen, of
het opvoeren van sketches, het kan
hier allemaal van eigen bodem!

Er was veel te lachen op twee
prachtige avonden met een afwis-
selend programma waarin iedereen
aan z’n trekken kon komen.

Deze foto’s zijn van Frank Weren.

De zwart/wit foto’s in de gedrukte
Dorpskranten kunt u op website
www.dorpskrant-agatha.com  zo

groot als u wil én in kleur bekijken.
Moet je beslist eens doen!

studenten maken in 3 dagen een
plan hoe jongeren in Padbroek het
best te bereiken (met ook aandacht
voor andere leeftijdsgroepen).
Bedoeling is daarna de acties uit het
plan uit te voeren, met als doel de
banden met onze buren aan te halen
en hen te verleiden de Heerstraat
over te steken.

Zittingsavonden
één groot feest

Vervolg “Van De Dorpsraad”

Komt allen naar de Sint Aagtese
kindermidag op zat. 25 februari.
Onze jeugdreceptie is van 13.00 uur
tot 14.00 uur in MFA de Agaat, met
aansluitend een gezellige middag
voor jong en oud met spellen, eten
en drinken. Het wordt een gigan-
tisch feest met Jeugdprins en Prin-
ses Brain en Pleuni, het jeugdboe-
renbruidspaar, Crazy Girls, De Dur-
douwers en Prins Mario en Prinses
Marieke met hun Raad van Elf.
Jeugd en jongerenwerk ‘t Staagje &
CV de Ulewappers.

Kindermiddag Old Style
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