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Unieke samenwerking
tussen Fanfare en
“de Lindekring”
Op 22 augustus was het zover. De officiële start van de muzieklessen aan de
basisschool “de Lindekring” in St Agatha. Iedere dinsdagmiddag van 15.15 –
16.15 uur wordt er muziekles gegeven
door muziekdocent Theo van der Lee.
Iedereen mag meedoen vanaf ±10 jaar,
ook kinderen van andere scholen en
ook als je niet eerder iets met muziek
hebt gedaan.
Dus wie zin heeft, kom erbij!
Ton Hovens, directeur van de Lindekring, is ingenomen met deze samenwerking. Het past in de basisgedachte
van het Jenaplanonderwijs. Dit is erop
gericht samen te werken. Muziek maken is vooral iets wat je samen doet!
Muziekles zou eigenlijk in het normale
onderwijsprogramma thuishoren maar
nu bereiken we dit op deze manier.
Met de aanstaande Sinterklaas- en
Kerstviering kunnen de nieuwe leerlingen al liedjes spelen, verzekert Theo
van der Lee.

augustus 2006

DORPSFEEST
Het Dorpsfeest was er ook dit
jaar weer. En hoe…
Zoals gebruikelijk werden in alle
vroegte de tenten weer opgezet
door actieve VCA leden. Een korte foto-impressie hieronder.

Rectificatie
In de vorige Dorpskrant zijn bij het
voorstellen van de leden van de
Dorpsraad per abuis de namen van
Tiny Jilisen en Noud Verdijk verwisseld. Onze excuses hiervoor.

De organisatie van deze lessen ligt bij
de fanfare. De kinderen ontvangen een
instrument van de fanfare en de ouders
betalen een vergoeding aan de fanfare.
De fanfare is blij met de vier leerlingen
waarmee we van start gaan en hoopt
dat er nog een paar bij komen. We verwachten ieder jaar weer nieuwe leerlingen zodat we van een langdurige samenwerking kunnen spreken. Dit is
leuk voor de kinderen, goed voor de
school, de fanfare en heel St Agatha.

Stel je eens voor, een dorp zonder muziek!

Quick-UP bijna Sara!
Op dit moment heeft Quick-Up circa 55
spelende leden. Wij hebben een pupillenteam, een aspirantenteam, een midweekteam en twee recreantenteams.
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom! Kom gerust eens kijken .Op 1
september 2007 viert Quick-Up haar 50
jarig bestaan. In de loop van 2007
wordt u op de hoogte gehouden van de
festiviteiten omtrent dit bijzondere jubileum.
Vrijwilligers gezocht.
Korfbal is een mooie sport en niet weg
te denken uit ons dorp. Omdat vanaf
juni 2007 een aantal vrijwilligers Quick
-Up gaan verlaten, zijn wij nu reeds op
zoek naar enthousiaste mensen. Kom
niet alleen korfballen maar kom ook
meehelpen besturen! Wij zijn op zoek
naar een penningmeester en iemand die
het wedstrijdsecretariaat op zich wil
nemen.
Om Quick-Up in zijn geheel te besturen, ben jij wellicht geschikt de voorzittershamer ter hand te nemen. Verder
zijn wij voor het volgende seizoen (start
augustus 2007), zoekende naar enthousiaste train(st)ers voor de jeugd.
Kom ons team versterken en werk
mee aan een mooie toekomst voor
Quick-Up! Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met onderstaande bestuursleden.
Marjon Hermanussen (telf. 318155)
Tiny Jilisen (telf. 393887)
Anita Thijssen (telf. 314133)
Pauline Thoonen (telf. 517811)

Van links naar rechts (boven):
Tiny Jilisen, penningmeester
Noud Verdijk, voorzitter
Sandra Derks, secretaris
Marco Rose, Lid dorpsraad
Vooraan op de foto:
Judith Sliedregt, lid dorpsraad

Redactie van de Dorpskrant:
Willem Cranen en Theo Visser
Adres: Kuilen 6 en 4
Telefoon: 314671 en 314583
theodorus.visser@planet.nl
Bezorging Roy van den Broek
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REIS NAAR HET PARADIJS
(voorstelling 28, 29, 30 september
en 1 oktober)
Een interactieve productie op een
historische buitenlocatie
Script en regie: Pleunie Hoving
Gespeeld door: jeugdtheater SPOT
‘Reis naar het paradijs’ is een bijzondere theatershow door 21 jonge acteurs (8
-15 jaar). Zij gaan op zoek naar het paradijs. Het wordt een zware tocht vol
obstakels. Maar ook een tocht vol humor en magische momenten. De acteurs
maken tijdens deze openlucht voorstelling letterlijk een pelgrimstocht
rond de unieke historische locatie van
het Kruisherenklooster in Sint Agatha,
het oudste nog bewoonde klooster
(1371) in Nederland. Het publiek reist
mee in deze productie vol Bijbelse figuren met een eigenaardig jasje, engelen,
monniken en slaven. De natuurlijke
omgeving, verrassende, bewegende
decorstellages, zang en indrukwekkende interacties met water, wind en licht
maken van deze productie een uniek
schouwspel.
Het verhaal is geïnspireerd op de bijbel
en op de geschiedenis van kruistochten
naar het beloofde land. Regisseuse en
schrijfster van het stuk Pleunie Hoving
heeft voor deze productie voor het eerst
in haar leven ‘met respect voor andermans geloofsovertuigingen’ grondig de
bijbel gelezen en integere en soms brutale vragen gesteld aan diverse geestelijken. Zij heeft speciale medewerking
gekregen van de Internationale Orde
der Kruisheren om dit zeker niet brave
stuk op te kunnen voeren bij het moederklooster.
Kaartverkoop op de avonden zelf vanaf
19.00 uur. Kosten: 5 euro voor volwassenen en kinderen 2.50 euro. Dan is er
eerst een rondleiding in groepen langs
levende schilderijen betreffende het
stuk (in de kloostertuin).
De voorstelling zelf is van 20.00 uur
toto 21.00 uur.

DE DORPSKRANT
Overhandiging enquête
multifunctionele ruimte
Op woensdag 6 juli is door een delegatie van de Dorpsraad van St. Agatha
de uitslag van de enquête betreffende
de behoefte aan een multifunctionele
ruimte in ons dorp, overhandigd aan
het Gemeentebestuur van Cuijk, in de
persoon van Dhr. Co Kroet.
Het wachten is nu op een reactie van

Co Kroet en Noud Verdijk bij de overhandiging
van de documenten.
Foto Floor Sliedregt

de Gemeente, waarna de projectgroep
verder kan gaan met een haalbaarheidsonderzoek van het plan. De
Dorpsraad heeft Gemeente gevraagd
voor 1 september te reageren. U wordt
op de hoogte gehouden van de voortgang van dit project.
Plaatjes van het kamp

Club Jeugdkamp 2006
Wij organiseerden dit jaar voor de
47e keer het jeugdkamp en wel op
kampterrein JAN DE DUVEL in Well.
Deze keer met 18 kinderen en ’n leiding
van 9 mensen plus twee kookstafleden
die voor ons elke dag zo’n 5 broden
smeerden en 7.5 kg aardappels schilde!
Jan van Es ging voor de 40e keer mee
en dat hebben we gevierd met een bbq
en een heel gezellig kampvuur waarvoor de kinderen een leuk stukje hadden verzonnen en opvoerden.
In totaal stonden er, verspreid over het
terrein, 12 tenten en 2 hudo’s.
Erwin Schaminee ging voor de 25e keer
mee en stopt nu evenals Linda Hendriks
en Yvonne Schaminee.
We hebben prachtig weer gehad en
door dit mooie weer hebben we het
programma aan moeten passen omdat
het echt te warm was om bosspellen te
spelen. We hebben waterspellen gedaan
en wanneer het tegen de avond wat
afkoelde, zijn we toch het bos in gegaan
om levend stratego of lamp /vlag veroveren te doen.
Wij zoeken nog wat enthousiastelingen
voor aankomend jaar die met ons club
willen draaien. Het is erg leuk en dankbaar werk. Info bij voorzitter Ronnie
Graat
Groetjes, de leiding

St. Agatha
all over the world
Op zijn fietstocht naar Budapest, was
het voor Theo Visser maar een klein
uitstapje naar St. Agatha, bovenop ’n
berg aan de Donau in Oostenrijk, hij
kwam er bijkant langs.
Een dorpelinge was zo vriendelijk dit
bezoek te vereeuwigen terwijl men zich
op het gemeentehuis aldaar uitputte om
allerlei informatie voor ‘dat andere St.
Agatha’ mee te geven. Het is ‘n mooi
dorpje met aardige mensen. Ook daar.
Kijkt u eens op: www.st-agatha.at/

Theo Visser in zijn tweede St. Agatha

