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De vakanties zijn weer voorbij en
het schooljaar is weer begonnen. De
verenigingen in Sint.Agatha lopen
daarmee parallel, de activiteiten
worden weer opgestart. Een vereni-
ging voor wie dat wel in het bijzon-
der geldt is de Fanfare H. Agatha.

Dit vanwege de unieke
samenwerking met  Jena-
planschool “Lindekring”.
Zoals u misschien weet
worden aan school, na
afloop van het normale
lesrooster, de muziekles-
sen gegeven. Kinderen
die muziekles willen vol-

gen kunnen zich daarvoor nog opge-
ven.
Door nieuwe lesmethoden is het niet
nodig dat je van te voren muziekles
of blokfluitles hebt gehad. De lessen
worden gegeven tegen een aantrek-
kelijk tarief. Je krijgt les op een in-
strument van je eigen keuze dat ter
beschikking wordt gesteld door de
fanfare. Let op: We hebben het dan
wel over instrumenten die in een
fanfare spelen. Dat zijn de
“koperen” blaasinstrumenten zoals
een trompet, een  bugel, een hoorn,
een saxofoon, een tuba, etc.

Als je het
eenmaal on-
der de knie
hebt kun je

je daarop uitleven bijvoorbeeld met
carnaval in een hofkapel of zo maar
in een dweilorkest. Vanzelfsprekend
zijn er meer mogelijkheden. Na het
behalen van het beginnerexamen
mag je meedoen met de fanfare. De
wekelijkse repetities zijn op dins-
dagavond van 19.30 – 21.30 uur.

De muzieklessen voor de jeugd
worden gegeven op donderdagmid-
dag, aansluitend aan de schooltijd.

Stichting Sint Aegten heeft subsidie
aangevraagd bij het Fonds Maat-
schappelijke Betrokkenheid van de
Rabobank voor herstel van het H.
Hartbeeld in Sint Agatha.

Dit beeld is in 1919 door het dorp
geschonken aan de kruisheren. Het
is hard toe aan een opknapbeurt: het
is op verschillende plaatsen ge-
scheurd en het is erg vuil. Dat zou-
den we graag herstellen vóór sep-
tember 2010, als de kruisheren in
Sint Agatha het 800-jarig bestaan
van de orde vieren. Daarvoor ko-
men kruisheren uit alle werelddelen
over.

Het project is reeds genomineerd
voor een bijdrage vanuit het Rabo-
fonds. Die bijdrage kan worden ver-
hoogd als tijdens de algemene ver-
gadering van 29 september a.s. veel
mensen op dit project stemmen!
We hopen dat de bewoners van Sint
Agatha dit plan zullen steunen. Het
H. Hartbeeld is immers beeldbepa-
lend voor het dorp.

Marga Arendsen

D e  m u z i e k l e s s e n  g a a n  b e g i n n e n :
“ E r  z i t  w e e r  m u z i e k  i n ”

Wordt H. Hartbeeld in
2010 gerestaureerd?

Hij is weer voorbij die mooie zo-
mer. Het werk is door de meesten
hervat en de scholen zijn weer
begonnen. Er is vakantie gevierd,
gerust of juist een centje bijver-
diend. Dat laatste gebeurt in Sint
Agatha traditioneel door de dorps-
jeugd in de rozen, waar deze, zoals
op bovenstaande foto te zien in de
velden van Twan Hendriks,  geo-
culeerd worden.

‘t Is weer voorbij die mooie….

Je hoeft niet op de jenaplanschool
te zitten
om mu-
ziekles te
volgen!

Ook volwassenen zijn van harte
welkom om muzieklessen te vol-
gen, deze worden op een later tijd-
stip gegeven. Dat gebeurt in over-
leg met de muziekdocent, de heer
Ger van Kesteren.
De coördinatie van de muziekles-
sen is in handen van muziekschool
“Excellent” van Theo van der Lee.

Dus een oproep aan iedereen, doe
mee!!!

Voor aanmelding of informatie
neem contact op met:
Rianne van Hemmen (secretaris)
tel 0485-577227.
Bart Prinsen (voorzitter) tel 0485-
322596.
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Hallo dit jaar zijn we met jeugd- en
jongerenwerk ’t Staagje op kamp
geweest op het kampterrein Hazele-
ger te Wellerlooi.
De voorbereidingen waren klaar, de
vrachtwagen ingeladen en het op-
bouwteam was er klaar voor. Het
opbouwen ging vlot en het weer zat
mee. Dan is het wachten op de kin-
deren. Toen iedereen er was hebben
we een rondleiding gegeven aan de
ouders en de kinderen.
Daar kwam dan het moment om
afscheidt te nemen van de ouders en
dan begint het feest voor de kinde-
ren en de leiding. Gezellig de kinde-
ren een week vermaken in het bos. 1
week zonder gsm of computer spel-
letjes dan is het toch mooi om te
zien dat het ook zonder kan. Het
heeft af en toe flink geregend, maar
dan was het een gezellige boel in de
kantine tent. Dan kwamen de spel-
borden te voorschijn en werd er
flink gezongen, dus vervelen was er
niet bij. De week was weer zo voor-
bij.
De leiding, kookstaf en de kampstaf
willen de kinderen bedanken voor
de gezellige week. Wij vinden het
mooi om te zien dat zij schik heb-
ben en daar doen we het voor.
Op naar volgend jaar, want dan
gaan we al 50 jaar op kamp, een
mooie traditie.
Voor foto’s kijk op www.staagje.nl
de film is in de maak.

Tot volgend jaar, groetjes,
Kampstaf Anne en Roy.

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

Wij hebben gezongen en spelletjes gespeeld, gezellig!

In de kerk van het Kruisherenkloos-
ter zijn de afgelopen weken nieuwe
koorbanken geplaatst. De banken
zijn verkregen van de zusters trap-
pistinnen in Berkel-Enschot. Zij
bouwden onlangs een nieuw kloos-
ter bij Arnhem en zijn in mei uit
Berkel-Enschot vertrokken.

De koorbanken van hun oude kloos-
ter hebben een goede bestemming
gevonden in Sint Agatha. Het koor-
gestoelte werd ca. 80 jaar geleden
gemaakt door de monniken van de
Koningshoeven (bij Tilburg). De
Kruisherenkerk is hiermee in zijn
oude luister hersteld!

De koorbanken van de kerk waren
verloren gegaan bij een grote brand
in 1944. Sindsdien werd er nooit
een goede vervanging gevonden,
totdat dit prachtige handgemaakte
koorgestoelte door de Trappistinnen
werd geschonken aan het erfgoed-
centrum dat in het Kruisherenkloos-
ter gevestigd is.

De koorbanken, aan beide zijden
van het priesterkoor, waren op de
open monumentendagen van 12 en
13 sept. jl. al te zien, maar in een
kerk bent u, wanneer deze open is,
natuurlijk altijd welkom. Ook om
een kijkje je nemen naar deze
prachtige banken.

Hiernaast ziet
u een detailop-
name van de
koorbank, toen
nog geplaatst
in het klooster
van de   zus-
ters trappistin-
nen.

Juweel in de kerk

Receptie Schutterij
Oranje Agatha

Op veranderde datum!!

Op 28 juni dit jaar behaalde een
team van Oranje Agatha het Ne-
derlands kampioenschap wipboom
schieten opgelegd. Om dit feit te
vieren wil het bestuur van Schutte-
rij Oranje Agatha dit viertal een
receptie aanbieden.

Hierbij willen wij u uitnodigen om
hen: Harrie van Elst, Henk van
Amstel, Math Gijsberts en Vincent
Jans te feliciteren.

Deze receptie wordt gehouden op
vrijdag 25 september van 19.00 tot
21.00 uur in de zaal van café Lom-
bok, Hertraksestraat 22 te Sint
Agatha. Graag hopen wij u hierbij
te mogen ontmoeten.

Namens schutterij Oranje Agatha,
Vrz Bestuur G. Vos

Mededeling van de Redactie:
I.v.m. belangrijke data in twee van
de geplaatste artikelen, verschijnt
uw krant bij hoge uitzondering een
week vroeger dan u gewend bent.

www.staagje.nl
mailto:visser@planet.nl

