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We spreken met de nieuwe prior,
kruisheer Huub Wagemans. Hij
wil zich via deze Dorpskrant
graag voorstellen aan de dorpsge-
meenschap van St. Agatha.

Geboren in 1943 in Holtum (Zuid-
Limburg) werd hij door goede voor-
beelden uit de familiekring al vroeg
aangetrokken tot het kloosterleven.
Hij volgde een studie aan de Uni-
versiteit te Leuven en werd daarna
in eerste instantie godsdienstleraar
aan het Centrum voor Kerkelijke
Studie te Leuven. Daarnaast deed
hij veel aan jeugd- en jongerenwerk
en aan de ouderenzorg.
Zijn grootvader verbouwde al ker-
ken, zijn vader was aannemer, het
kon dus niet uitblijven: ook Huub
ging aan ‘opbouwwerk’ doen en wel
in de Belgische Congo. Huub Wa-
gemans: “Ja, ik was er een paar
maanden geweest, in het kader van
een onderzoek, en dat beviel me zo
goed, dat ik er graag voor langere
tijd naar toe wilde om daar missie-
werk te doen. In  1984 ben ik daar
toen heen gegaan en met enkele
korte onderbrekingen, even terug
naar Leuven bijvoorbeeld, ben ik
daar bijna achttien jaar werkzaam
geweest. Een hele mooie tijd.”
De nieuwe prior vertelt verhalen
van de kerkelijke feesten zoals die
daar door velen en met een groot
enthousiasme gevierd worden. Zal
hij dat niet gaan missen?
“Ja, zeker. Dat was een mooie tijd,
maar die periode is voorbij. De kerk
is hier erg geseculariseerd en dat

maakt dat het heel anders is. Ik
heb me ook afgevraagd: pas ik nog
wel hier in het Westen van de we-
reld? Vind ik nog wel woorden
om te preken? Maar het is niet
anders en ik zal mijn uiterste best
doen om er iets moois van te ma-
ken.

Teruggekomen
Door persoonlijke omstandighe-
den ben ik teruggekomen en ver-
volgens door het bestuur van de
orde gevraagd mij kandidaat te
stellen als provinciaal voor het
Europese Provincialaat. Dat heb ik
gedaan en zo werd ik in november
2004 in Duitsland bij het Kapittel
gekozen tot Provinciaal, met de
thuisbasis St. Agatha. En zodoen-
de werd ik ook automatisch Prior.

Mijn officiële titel is dus ‘prior-
provinciaal’. Vanwege mijn functie,
die je als een soort overste moet
zien van de kruisherenordes in Ne-
derland, België en Duitsland, zal ik
dus ook nogal eens afwezig zijn.
Maar St. Agatha is een mooi dorp,
het ligt centraal in het gebied van
onze orde van Kruisheren en ik wil
ook hier mijn bijdragen leveren aan
de dorpsgemeenschap, voorzover
dat in mijn mogelijkheden ligt en
voor zover dat ook gewenst is.
Ik ben in een kerkdienst in decem-
ber door pastor Michielse voorge-
steld en na de eucahristieviering heb
ik met een aantal bewoners van het
dorp kennisgemaakt. Dat was voor
mij een goed begin.”

Wensen 2005
Heeft u in dit nieuwe jaar nog speci-
ale wensen, die u hier wilt uitspre-
ken? “Wat ik zo mooi vind, is dat
het dorp de naam van het klooster
heeft gekregen en niet omgekeerd.
Dat betekent, dat er in zijn oor-
sprong een wezenlijke band was en
ik hoop dat ik die mede mag onder-
houden en versterken. We willen
een open klooster zijn, een huis zon-
der drempels, een plaats waar men
terecht kan: een tehuis voor wie dat
wenst. En niet alleen voor de weke-
lijkse kerkdiensten, maar ook daar-
buiten. En uiteraard willen we dat
doen in nauwe samenspraak en sa-
menwerking met vele anderen.

Op bezoek bij de
nieuwe prior van
het klooster:
Huub
Wagemans
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brengen; voor mensen die in clubs
en verenigingen veel vrijwilligers-
werk doen; voor mensen, die zich
inzetten voor onze dorpsgemeen-
schap. Dat zij, waar mogelijk, in
samenspraak met elkaar, met de
dorpsraad, met de gemeentelijke
instanties, kunnen bouwen aan die
toekomst. Wij van de dorpsraad
willen bijdragen aan een goede
visie op die toekomst en er ook
echt werk van maken.

Van Jan met de Pet:
Een goed jaar, beste lezers, is niet
iets wat vanzelf op je afkomt. Het
is meer iets, of beter: het wordt
meer iets wat je er zelf van maakt.
Daarom wens ik iedereen voldoen-
de energie en motivatie om met
elkaar in ons dorp er iets goeds
van te maken. En vandaag begin-
nen!!!

Egbert Wijnen:
Ik wens iedereen een goed 2005. En
met ‘goed’ bedoel ik vooral een ge-
zond nieuw jaar, want dat is toch
wel het allerbelangrijkste in ons le-
ven. Dat gun ik iedereen, in het ko-
mende jaar en in de jaren daarna…

De Redactie van De Dorpskrant:
Wij van de krant hopen dat nog
meer mensen goed met elkaar com-
municeren in het komende jaar. En
dat ze daarvoor ook deze Dorps-
krant gebruiken. We staan open
voor berichten van alle clubs of ver-
enigingen, voor alle partijen en voor
alle dorpelingen. Schrijf, email of
telefoneer en het komt goed via de
Krant van ons Dorp.

Van Prins Marco II
Ja, ik kan iedereen niets beters wen-
sen dan een geweldig goed Carna-
val; maak er samen een groot feest
van, maar eigenlijk moet het hele
jaar een feest zijn!!

Van de Dorpsraad:
Wij van De Dorpsraad wensen onze
dorpsgemeenschap een goed per-
spectief toe. Een perspectief voor
mensen, die een dak boven hun
hoofd zoeken; voor mensen die hulp
nodig hebben; voor mensen die hun
kinderen veilig naar school willen

De Dorpsraad is 14 december weer
bij elkaar geweest. Het belangrijkste
thema van deze avond was de Visie
o p  S t .  A g a t h a ,  v o o r t a a n
“Dorpsontwikkelingsplan” ge-
naamd. Ton v.d. Sanden van de Ge-
meente Cuijk, was uitgenodigd om
het plan verder toe te lichten.
Laat ik u als lezer even bijpraten;
waar gaat het ook alweer over?
Een Dorpsontwikkelingsplan pro-
beert zo’n 10 jaar vooruit te kijken
en tracht een antwoord te geven op
de vraag hoe het dorp zich in de
toekomst het best zou kunnen ont-
wikkelen. Waaraan is in de komen-
de 10 jaar en daarna, behoefte? U
moet dan denken aan: voorzienin-
gen in het algemeen, wonen, recreë-
ren, sociaal klimaat, bereikbaarheid,
maar bijvoorbeeld ook de relatie
tussen burgers en overheid.
Welke partijen zijn bij dit proces
betrokken? Dit zijn: de Gemeente
Cuijk,  Dorpsraad St. Agatha., de
Stichting Samenlevingsopbouw
Cuijk (SSO) en het Instituut voor
advies, onderzoek en ontwikkeling
in Noord Brabant, het PON. De
Dorpsraad zal met betrokken partij-
en een convenant ondertekenen om
de nodige inspanningen te leveren.
Verschillende  mensen uit ons dorp
hebben een tijdje geleden al te ken-
nen gegeven om met de Dorpsraad
mee te denken en ook om eventueel
in commissies zitting te nemen.
Een hele klus, waar wij als Dorps-
raad, maar als dorp onze schouders
onder willen zetten om het
‘Dorpsontwikkelingsplan’ tot een
succes te maken. Voor de zomer
van 2005 zullen de plannen die ont-
wikkeld worden door de verschil-
lende partijen aan de Gemeenteraad
worden voorgelegd. Graag wil ik nu
alvast de mensen die zich hiervoor
willen inzetten veel succes toewen-
sen. De eerste bijeenkomst met be-
trokken partijen is op donderdag 6
januari om 20.00 uur in Café de S-
Bocht. Namens de Dorpsraad wil ik
u en de uwen een gezond en voor-
spoedig 2005 toewensen.
Flip v.d. Ven,  voorzitter Dorpsraad

Van de Dorpsraad

Redactie van de Dorpskrant:
Willem Cranen en Theo Visser

Adres: Kuilen 6 en 4
Telefoon: 314671 en 314583
E-mail: w.cranen@vizier.nl
theodorus.visser@planet.nl

Bezorging Roy van den Broek

….NIEUWJAAR….

BUURTVERENIGING TUIGT
HUIZEN PRINSEN OP

De nieuwe buurtvereniging ‘t Ka-
pelleke (waarover een volgende
keer meer) versierde de huizen van
de beide prinsen van ons dorp. Ze
wonen op nog geen 150 meter van
elkaar en brengen zo heel wat licht
in dat donkere stukje van het dorp.
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