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Strak in het felblauwe pak kondigt
voorzitter Bart Prinsen van de Fan-
fare Heilige Agatha het programma
van het koffieconcert aan. De zaal is
volgestroomd met jonge en oude
muzikanten, met de familieleden
van de muzikanten en met vrienden
en kennissen van de familieleden
van de muzikanten. Een intieme
happening van vrolijke noten uit het
dorpje Sint Agatha. Wat nog even
bij dit jaarlijkse koffieconcert op
zich laat wachten, is de koffie zelf.
Door een speling van het lot loopt
dit onderdeel net even iets anders
dan verwacht, zoals ook de afwer-
king van het programma een andere
volgorde kent dan door voorzitter
Bart is aangekondigd. Maar zulke
ondergeschikte futiliteiten kunnen
de pret niet drukken en doen zeker
geen afbreuk aan de enthousiaste
muzikale uitingen van de vier gezel-
schappen. Jawel, liefst vier.
Als eerste treedt op het bloedeigen
gemengd koor de 'Maasklanken'
onder leiding van Helen Janssen.
Met het been nog in het gips zwaait
Helen er lustig op los en loodst de
toegewijde koorleden door het spe-
ciaal samengestelde repertoire.
Goed opgebouwd, van klassieke en
ingetogen nummers tot wereldse en
uitgelaten meezingers. Nadat de
laatste klanken zijn opgelost en
overgegaan in dankbaar applaus,
klimmen de kleintjes op het podi-
um. Een klas van zo'n vijftien kin-
deren met de naam Makiko en on-
der de bezielende leiding van juf

Rianne Jacobs. Het koortje bestaat
amper zes jaar en het zingt maan-
delijks bij de vieringen in de kerk
van Cuijk voor een groot en vol-
wassen publiek. De liedjes zijn net
als de zangertjes: lief en kwets-
baar. De zaal is stil en luistert ver-
tederd naar deze broze toekomst.
De nog aanwezige Maasklanken
en de leden van het koor Creation,
die nog zullen optreden, scouten
met gespitste oren naar toekomsti-
ge collegaatjes.

En dan is er koffie. Wat slapjes
van karakter, maar toch… Met
speculaas nog wel. En er is ook
ruimte voor enige sanitaire activi-
teiten, hetzij binnen, hetzij bui-
ten…
Na zo'n minuut of twintig heeft
iedereen zijn rust en zijn stoel
weer hervonden en is klaar voor
het gezelschap dat de meeste deci-
bellen produceert: de fanfare Hei-
lige Agatha. Als een blauwe zee
golft en bruist het van de gevari-
eerde klanken en kleuren, knap
bijeengehouden en tot fraaie melo-
dieën gesmeed door dirigent Coen

van der Mark. Strakke marsen wor-
den afgewisseld met zwierige wal-
sen. Het kan niet op: ook de drum-
band slaat er met twee aparte num-
mers ritmisch op los en laat horen
dat het ook zonder toeters en bellen
aangenaam luisteren is.

Het laatste onderdeel van dit veelto-
nige koffieconcert bestaat uit het
zoetgevooisde optreden van een
hechte groep 'oudere jongeren' bij
eenieder bekend onder de naam
Creation. Zij zingen zowel close-
harmony als fijngestemde duetten;
zowel uitgelaten als ingetogen; zo-
wel werelds als religieus. Kortom
een vriendenclub met een even dier-
baar verleden als een veelbelovende
muzikale toekomst: Creation, gelijk
een product van de Schepper zelf.
We zullen ze nog vaak horen,
evenals de andere gezelschappen
van dit indrukwekkende concert.
Het is zonder moeite half twee ge-
worden. De koffie is langzaam ver-
anderd in bier, wijn en frisdrank.
Bart spreekt voor het laatst bij deze
gelegen-
heid het
volk toe.
Met dank
voor de
bijdragen
op het
pod ium,
met dank
ook aan het luisterend en aandachtig
publiek en voor het luide welge-
meende applaus. Tot ziens, tot de
volgende keer, einde verhaal.

Geweldig koffieconcert in het Parochiehuis
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Het gerucht ging, dat de prinsen
Lodewijk en Hendrik van Nassau na
de nederlaag op de Mookerheide in
1574 in het klooster onderdoken en
daar tot aan hun dood leefden. Dat
is niet waar maar werd graag
gebruikt als verklaring voor de
belangstelling van de Oranjes in het
klooster Sint Agatha. Vanaf 1579
had St. Agatha zwaar te lijden onder
de oorlogshandelingen. In 1580 liet
de Spaanse legeraanvoerder Camillo
Saccini het klooster, de kerk en de
kloosterboerderijen slopen en het
kloosterbos kappen om met het
materiaal kasteel Middelaar te
versterken. De Kruisheren weken
eerst uit naar het Kleefse en later
naar Gennep waar zij bij een grote
brand veel bezittingen verloren. In
1 5 9 6  b e t r o k k e n  z i j  m e t
toestemming van koning Philips II
een huis in Grave, dat toen in
Spaanse handen was. Zij schijnen
ook daar hun armenzorg voort te
hebben gezet. Omdat de Staatse
gouverneur het hun na de
herovering lastig maakte besloten
zij al in 1603 weer naar het Kleefse
Gennep te vertrekken. Vanuit daar
poogden zij hun bezittingen in het
Land van Cuijk en elders te
beheren. Prins Maurits stelde zich
soepel op ten opzichte van de
kerken en het klooster en gaf de
K r u i s h e r e n  e n k e l e
beschermingsbrieven evenals zijn
vader dat had gedaan. Hij schonk
zelfs een gebrandschilderd raam
voor de in 1612 gerestaureerde
kerk. De Nassause domeinraad, die
de prinse-
lijke bezit-
tingen in
het Land
van Cuijk
beheerde ,
sloot een
overeenkomst met de Kruisheren
waarin hen werd toegestaan hun
landerijen zelf te exploiteren op
voorwaarde dat men diende "uit te

Het cryptogram
Meer van het hoogste en je bent
tegenwoordig een hele dame.
De oplossing was te vinden in
het 30km artikel. Het gaat
daarin o.a. over de maximum
(hoogste) snelheid. Meer
daarvan is Maxima. Verdere
uitleg is dunkt ons overbodig.
Wij kregen de juiste oplossing
binnen van: Annie van Tiel, op
10-10 / 22.34 uur en van Roy
Heijsterman op 12-10.
De nieuwe omschrijving luidt:

Zo te horen maakt deze
muzikant er na de thee niet

veel meer van.
Het woord heeft 10 letters.

sterven". Ook moesten zij elk jaar
een staat van goederen en
inkomsten inleveren bij de
rentmeester van de prins. Er werd
een slepende strijd gevoerd over
deze verplichtingen. Zo lukte het
de Kruisheren in de periode tot
1645 nog 11 nieuwkomers aan te
trekken die ieder een dotatie van
1.800 gulden mee brachten. Ook
werd een Latijnse school gesticht
mede om inkomsten te verwerven.
Een terugslag waren de verwoes-
ting van Oeffelt en St. Agatha
door een troep Kroatische soldaten
in 1635 en de retorsieplakkaten
van 1636. De Kruisheren weken
voor twee jaar uit naar het Kleefse
Kranenburg en keerden af en toe
terug om toezicht te houden op
hun goederen.

Sint Agatha en haar
Kruisherenklooster

Deel 2
Voor de kinderen van de basis-
school is er weer een lampionnen-
optocht. Vindt je het leuk om mee te
doen, kom dan op 11 november om
18.00 uur met je lampion naar ’t
Staagje. Voor ’n goede organisatie,
geef even je naam door aan Isabel
Gosens, tel: 317119 en laat weten of
een van je ouders mee loopt.
Aan de inwoners van St. Agatha:
gemiddeld lopen zo’n 25 kinderen
deze tocht, verdeeld over vijf groep-
jes. Zij zingen een lied aan de deur
met de bedoeling een snoepje te
ontvangen. Wie weet komen de kin-
deren ook bij u om u toe te zingen.

Klompenbal Ulewappers
Op zaterdag 9 november organise-
ren de Ulewappers de opningsavond
van het karnaval seizoen  2003.
Vanaf 20.30 is het verzamelen bij
café de S. Bocht vanwaar u om
21.00 uur per touringcar afreist
naar café Lombok. Rond 22.00 uur
wordt hier afscheid genomen van
het oud Boerenbruidspaar Allard en
Elly. Uiteraard zijn hierbij ook de
vorst, raad, dansgarde, hofkapel en
natuurlijk de prins en prinses aan-
wezig.22.45 uur vertrekt het gezel-
schap weer naar  de S-Bocht waar
de nieuwe vorst Peter het woord van
Marco zal overnemen. En of dit al-
les nog niet genoeg is, wordt rond
de klok van 23.30 het nieuwe Boe-
renbruidspaar aan u voorgesteld.
Voor deze avond worden voor het
eerst alle oud boerenparen uitgeno-
digd om dit geweldig Klompenfeest
mee te maken. Wij rekenen op oud
en jong en het liefst in boerenfeest
kleding. Tot Zaterdag 9 november!

11 november
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Uitnodiging Dorpsraad
De Dorpsraad nodigt u uit
voor een openbare vergadering
op donderdag 21 november om
20.15 uur in het Parochiehuis.
Zorg dat u er bij bent en lever
wanneer mogelijk uw gespreks
punten tevoren in  bij Flip van
der Ven, Kloosterlaan 16 of
Liesbeth Dinnissen, Kuilen 10.
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