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Bezorging Roy van den Broek

Steeds meer mensen komen op de één
of andere manier in aanraking met me-
ditatie. Misschien zou je het moeten
omdraaien, mensen laten zich raken
door meditatie. Op zoek naar de zin van
het leven zoeken mensen hun eigen
weg. Maar in de drukte en veelheid aan
informatie waarmee wij iedere dag wor-
den geconfronteerd is het soms moeilijk
zoeken naar de diepere zin van het le-
ven. Meditatie is één van de vele wegen
om in contact te komen met die diepere
zin. Een eerlijk fundament om het dage-
lijks leven vol vertrouwen te gemoed te
zien.
Meditatie is:
*een methode waarin aandacht en stilte
centraal staan.
*heel eenvoudig en voor ieder mens
toegankelijk.
*je leven serieus nemen.
*ontdekken van levensvreugde.
*je verbonden voelen met de grote
stroom van leven.
*je openstellen voor het Mysterie.
Op 7 woensdagavonden in het voorjaar
2007 kunt u op een eenvoudige wijze
kennismaken met enkele meditatie
technieken.
Daarin zal steeds de vraag centraal
staan; wat is meditatie voor mij? Even-
eens op 7 woensdagavonden, is er een
meditatiegroep voor gevorderden.
Voor informatie contact u:
Pluis v.d. Ven Leopold,  Tel.314979
P. Joe op de Kamp, kruisheer
Tel. 319284/312889
P. Huub Wagemans, Kruisheer
Tel. 319280/312889

Mediteren in het
Klooster van St. Agatha

LAMMETJESDAG

Hallo allemaal,
Maandag 2e Paasdag, 9 april, houden
wij weer lammetjesdag en wel van
11.00 tot 16.00 uur. Jullie zijn dan van
harte uitgenodigd om de jonge lamme-
tjes te komen bekijken op “de Hofse-
weide”. Wij hopen op deze dag weer op
een gezellige drukte.
Groetjes, Johan & Femke & Dirk.
www.hofseweide.nl

(Weer) met de mond vol
tanden? Het kan!

Soms zit het mee, soms zit het los.
Op maandag na de zittingsavonden, is
er bij de heg van het Parochiehuis een
puntgaaf bovengebit gevonden.
De eigenaar hiervan, die het verlies
toch opgemerkt moet hebben, kan dit
kleinood ophalen bij Gerrie Coenen
Liesmortel 8 in St. Agatha

Beste lezers,
De Dorpskrant van maart zal weer
door leerlingen van Jenaplanschool
‘de Lindekring’ in samenwerking met
de Redactie gemaakt worden. Wij
vragen u om uw medewerking, wan-
neer deze van u gevraagd wordt.
De Redactie van de Dorpskrant.

Zoals ieder jaar was het ook in 2007 weer een geweldige pronkzitting. Talenten
genoeg in ons eigen dorp. Verschillende buutreedners wisten de zaal te amuseren,
maar ook de jeugd was goed vertegenwoordigd met leuke , verzorgde acts. De
dansmariekes zetten zoals u ziet hun beste beentjes voor. Maar niet alleen de zit-
ting was een succes. Ook de ‘Nacht van...en de optocht met zijn achttien wagens en
vele deelnemende groepen of individuen op die mooie lentedag was een succes!!!

We dachten dat De Sint al hoog  en
droog in Spanje zat, maar zie hier...

Er kwam niet veel geluid uit deze
groep, maar VERMAAK  was het wel!

mailto:visser@planet.nl
www.hofseweide.nl
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Op donderdag 18 januari raasde er
een zeer zware storm over ons dorp.
Op radio en TV werd een weeralarm
afgegeven met het advies aan de be-
volking zoveel mogelijk binnen te
blijven. In St. Agatha waaiden heel
wat dakpannen van hun plek en zoals
op deze foto van de Kuilen te zien,
legden ook vele bomen het loodje.

Winter in St. Agatha. Op donderdag 8
februari  werd er 5 tot 10 cm sneeuw
verwacht en ook dat is kennelijk  vol-
doende reden voor ‘n weeralarm.
Veel overlast heeft de sneeuw hier
echter niet gebracht, wel de kans om
mooie winterse plaatjes te schieten,
zoals hier op het pad achter het kloos-
ter langs naar de Rijtjes.

Uitnodiging voor bijeenkomst
op donderdag 1 maart 2007

Zoals u wellicht heeft gelezen in de
Cuijkse Krant, ligt het “plan Kepser”
ter inzage bij de gemeente.
De dorpsraad wil u als inwoner van
St.Agatha in de gelegenheid stellen het
plan in het parochiehuis in te zien.
Vorige week heeft u een flyer in de bus
gehad waarin u bent uitgenodigd om op
donderdag 1 maart a.s. vanaf  20.00 uur
aanwezig te zijn in het Parochiehuis.
De Dorpsraad zal deze avond een korte
toelichting geven op het plan Kepser en
de tot nu toe ondernomen acties uiteen-
zetten. U wordt in de gelegenheid ge-
steld uw zienswijze mondeling en/of
schriftelijk kenbaar te maken.
De Dorpsraad zal er dan zorg voor dra-
gen dat deze gebundeld naar de ge-
meente verzonden worden.
Komt morgen dus allen !!!!

Van de Dorpsraad

Op zaterdag 10 februari, kwam er een
zinderend einde, aan het 27e toernooi
20 beurten van rood, dat door biljartver-
eniging ‘de S-Bocht’ werd georgani-
seerd. 206 deelnemers streden in 3 pou-
les, om de prijzen en de eer, want in de
eerste ronde waren er prijzen te verdie-
nen, terwijl ook de hoogste serie en de
hoogste partij, beloond zouden worden
met een prijs. Deze prijzen waren be-
schikbaar gesteld door de uitbater van
de S-Bocht, Egbert Wijnen.

Uitslagen:
Poule A) gemiddelde: 1.80-3.00
1. Henk Fleuren Heijen
2. Remco Thijssen Cuijk
3. Ben Adriaans Cuijk
Poule B) gemiddelde 1.00-1.80
1. Egbert Wijnen St. Agatha
2. Viking Oeffelt
3. Piet Maassen Oeffelt
Poule C) gemiddelde 0.00-1.00
1. M. Piepke Oeffelt
2. Maik de Wit Oeffelt
3. Petra Elders Cuijk

In de laatste partijen, kwamen de poule
winnaars tegen elkaar uit, met Henk
Fleuren als algemeen winnaar.
Uit handen van secr. G. Graat en
Voorz. J. Elders mocht hij de begeerde
‘Kel trofee’ ontvangen. In zijn slot-
speech bedankte J. Elders alle betrokke-
nen voor hun medewerking aan dit zeer
geslaagde 27e toernooi ‘van rood’

27e toernooi ‘van rood’

Weergoden houden
huis in ons dorpje

Iedereen heeft het kunnen horen tij-
dens de pronkzittingen. Gerrit Graat
gaat stoppen als beheerder van het
parochiehuis! Nu worden er overwe-
gend grappen verteld tijdens een
pronkzitting maar dit is echt waar!
Gerrit Graat stopt echt!
We willen hem hartelijk bedanken
voor de vele jaren dat hij deze belang-
rijke taak heeft uitgevoerd. Dit is een
bezigheid die de kern van het dorpsle-
ven raakt. Iedereen maakt wel eens
gebruik van het parochiehuis, als lid
van vereniging, om te stemmen, met
carnaval, etc.
Altijd zorgde Gerrit ervoor dat de za-
ken in orde waren en dat altijd op een
zeer prettige manier.
Maar nu????
Met ingang van 1 maart zoeken wij
een opvolger! Wie wil de taak van
Gerrit Graat overnemen?
Voor meer informatie:
Dion Jilesen, Heerstr.22, tel 312097
Bart Prinsen, Kuilen 16, tel 322596

Dringende oproep
voor een beheerder

van het Parochiehuis!

Vervolg maasheggen.
Onder het oog van het publiek en de
jury strijden ze om de wisseltrofee, de
Gouden Hiep.  Bezoekers komen naar
het Raadhuisplein in Oeffelt en kun-
nen met huifkarren naar het wedstrijd-
terrein en weer terug. Men kan ook
fietsen of een wandelroute van het
IVN volgen. Kortom, meer dan vol-
doende redenen om op 11 maart naar
Oeffelt te komen. Tip: kom op de fiets
en trek stevige schoenen aan !
Datum: zondag 11 maart, 12.00-16.00
uur in de Oeffeltermeent
Locatie: Oeffelt, het zandpad van de
rijtjes naar ‘t Veerhuis.
Toegang gratis

Inlichtingen: 0485-520076 of
www.HEGenLANDSCHAP.nl

NK Maasheggen vlechten
Zondag 11 maart 2007 in Oeffelt

Zondag 11 maart wordt voor de tweede
keer het Nationaal Kampioenschap
Maasheggen vlechten georganiseerd.
Vorig jaar kwamen 5000 bezoekers af
op dit evenement, en iedereen was en-
thousiast.
Het kampioenschap is opgezet om het
oude regionale ambacht heggenvlechten
in ere te herstellen. Sinds mensenheu-
genis vormen de maasheggen de schei-
ding tussen kleine percelen weiland.
Om te laten zien hoe dit landschap ver-
ankerd is in de regionale historie, wordt
het NK dit jaar omlijst door tal van acti-
viteiten die het publiek honderd jaar in
de tijd terugvoeren. Oude ambachten en
runderrassen zijn te bewonderen, er
worden demonstraties met trekpaarden
en schapen gegeven. Ook voor de kin-
deren is er veel te doen. Zij kunnen
heksenbezems maken, takjes vlechten,
koeien melken en lammetjes aaien.
Maar centraal op deze dag staat natuur-
lijk het Nationaal Kampioenschap
Maasheggen vlechten in de Oeffelter
Meent. Twintig teams van twee of drie
personen nemen een heg die aan onder-
houd toe is onder handen. Hierbij zijn
ook deelnemers uit Cuijk !

www.HEGenLANDSCHAP.nl

