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Het is een tweejaarlijkse traditie
geworden: de exposities bij Truus
van de Goor in Sint Agatha.
Haar prachtige landelijke tuin is er
weer klaar voor. Vorige keer was
het een zeer succesvolle tentoonstel-
ling die erg veel bekijks trok. Ook
dit keer is getracht om er een even-
wichtig geheel van te maken. Te
zien zijn figuratieve sculpturen in
natuurtinten van Truus van de Goor.
Als nieuw element heeft zij aan veel
van haar werken andere materialen
toegevoegd (o.a. ijzer).
Marian Sondermeijer Nieuwenhuis
toont o.a. haar serie gestileerde fan-
tasiebeesten. De felle kleuren hier-
van contrasteren juist met de rusti-
ge uitstraling van het werk van
Truus. Dit jaar is ook gekozen voor
een glaskunstenaar. In het atelier
van Frank Lindner in Vierlingsbeek
(Atelier Estrella) wordt, naast glas-
in-lood, ook met diverse andere
glastechnieken gewerkt. In het werk
van Frank zijn de natuur, dans en
het universum een steeds terugko-
mend onderwerp.

De transpa-
rantie van zijn
werk ziet u
ook weer te-
rug in sommi-
ge objecten
van Marian.

Zij heeft, samen met de kunstschil-
der Sjaak van Bakel, keramische
beelden gemaakt met glas erin. Ten-
slotte toont Truus ook nog enkele
schilderijen.

Naast de tuin zijn ook de lichte serre
en het atelier open gesteld. Deze
expositie is te bezoeken op donder-
dag 9 mei (Hemelvaart), zaterdag 11
mei en zondag 12 mei 2013. Alle
dagen van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Adres: Liesmortel 12 Sint Agatha.

Keramiek en glas tijdens
Hemelvaarts-weekend

Na ruim 30 jaar, eerst bij het
Kruisherenklooster en later aan de
Liesmortel, gelegenheid geboden
te hebben voor sportieve activiteit,
was de fut er uit. Een sterk terug-
lopend ledenaantal, brand in het
pomphuis, financiële noodden en
uiteindelijk het uiteenvallen van
het bestuur, zou Tennisvereniging
‘t Poortje doen ophouden te be-
staan.
Dat kon niet gebeuren, vonden een
zestal dorpsgenoten die nu een
adviescommissie vormen en zij
staken de koppen bij elkaar.
Er werd gepolst, gewikt, gewogen
en ruim gedacht en steeds duidelij-
ker kwamen de mogelijkheden
voor tennis in ons dorp in beeld.

Inmiddels is er veel werk verzet.
De twee banen zijn speelbaar ge-
maakt en, om in deze hoek van het
sportterrein wat meer reuring te
krijgen, is op de plek waar vroeger
het clubhuis stond, de Jeu de Bou-
les vereniging met haar schitteren-
de nieuwe baan gehuisvest.

Er wacht nog het nodige werk,
door de brand zijn alle licht en
sproei faciliteiten onklaar geraakt,
maar er kan nu al weer volop ge-
tennist en Jeu de Bouled  worden!

Dit jaar zal nog staan in het teken
van opbouwen van de vereniging,
ledenwerving en infrastructuur. Er
is voor jong en oud de mogelijk-
heid om tennisles te krijgen. Ook
zal er, in overleg met de tennisle-
raren, tennis-clinics en proeflessen
worden georganiseerd.

.

Op 2 mei is de jaarlijkse schouw
weer in Sint Agatha. Bij de schouw
komen medewerkers en gemeente-
raadsleden van de gemeente Cuijk
op bezoek in Sint Agatha. Met de
Dorpsraad maken ze een wandeling
door het dorp en een deel van het
buitengebied. Zo kunnen de bezoe-
kers met eigen ogen zien wat er ge-
realiseerd is in het dorp (denk aan
de onlangs gerenoveerde veerstoep
en het nieuwe Kepserplein) en ze
kunnen ook aanschouwen wat er
nog niet goed is in het dorp. Tijdens
de wandeling kunnen de dorpsraad-
leden ze ook op knelpunten wijzen.
Wat de medewerkers en gemeente-
raadsleden van de gemeente Cuijk
ook belangrijk vinden, is de dialoog
met de inwoners van Sint Agatha.
Daarom is daar ook ruimte voor. Na
de wandeling die begint om 19.00
uur en een uurtje duurt, worden de
inwoners van harte uitgenodigd om
in de bestuurskamer van de Agaat te
komen om daar van gedachten te
wisselen met hen. Vanaf 20.00 uur
staat de koffie klaar. Hebt u iets op
uw lever waar u graag over wilt pra-
ten of vindt u het gewoon leuk om
de medewerkers en of gemeente-
raadsleden van de gemeente Cuijk
informeel te ontmoeten, kom dan op
donderdag 2 mei naar de Agaat.
De Dorpsraad.

Het Poortje blijft open!

Jaar l i jkse “schouw”
in Sint  Agatha

Kortom: Tennisclub ’t Poortje is
weer actief en zoekt leden!
Wellicht overwegen ook oud leden
weer opnieuw lid te worden?

Voor iInformatie en  aanmelding:
Rob Broerse, Appelgaard 26 interim
vz-secr tel.785075, Jelle Westra
penningm. tel.06-16147121, Jan
Daanen, Veerstraat 7 adv.comm. tel
321438  Peter Angenendt, appel-
gaard 12 Adv. Comm. tel. 322883
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Op 19 mei 1953 is de gemengde
zangvereniging de Maasklanken in
Sint Agatha opgericht.
Ons koor bestaat uit 25 leden, een
dirigent en een organist. Onze
grootste kracht is het plezier van
zingen en dat blijkt wel uit de
trouw van onze leden. Ik ben er
steeds weer trots op dat er binnen
onze leden bijna geen verloop is. .
Natuurlijk is er wel eens een om-
standigheid geweest dat iemand
zijn lidmaatschap op moest zeg-
gen, maar het gros blijft jaar in
jaar uit, samen genieten van de
gezelligheid, de betrokkenheid en
de belangstelling naar elkaar, met
als doel, het plezier van het maken
van de mooie muziek onder lei-
ding van onze dirigente Héleen
Stevens en de ondersteuning van
onze organist Alex van de Zand.
Ook zij zijn al jaren bij ons koor
en daar zijn wij natuurlijk ook heel
blij mee.

Het koor is altijd een kerkkoor met
een brede maatschappelijke be-
trokkenheid voor Sint Agatha en
de omliggende dorpen geweest.
We hebben onder leiding van ver-
schillende Kruisheren de zondag-
mis met onze zang mogen onder-
steunen. Ook hebben we met pro-
fane liederen optredens gehad in
verschillende tehuizen. En dit alles
al 60 jaar.

Dit is een leeftijd voor onze vere-
niging om bij stil te staan.
We vieren ons diamanten jubileum
met een mis op zondagmorgen 19
mei 2013 om 9.30 uur met Pastoor
Kees Michielse. Kees is al sinds
1984 onze pastor in Sint Agatha
en zodoende voor ons koor ook
“onze” pastor. Wij vinden daarom
dat we deze gebeurtenis samen
met Kees moeten vieren op onze
vertrouwde tijd in onze eigen
Kloosterkerk. We zouden het heel
fijn vinden als iedereen die ons
een warm hart toedraagt en het
nostalgische gevoel van 60 jaren
samen zingen, met ons wil vieren.

Zanggroep Creation zal op 6 okto-
ber 2013 in samenwerking met New
Orleans Jazz Band Los Pompadores
een gospelconcert verzorgen. Geïn-
teresseerde zangers en zangeressen
(tussen de 15-55 jaar) kunnen zich
opgeven voor dit project.
Centraal staat het Zonnelied van
Franciscus. In de gospels komen
alle elementen van de schepping
voorbij. 4 oktober is de naamdag
van de Heilige Franciscus. Hij be-
kommerde zich om de armen, de
planten en de dieren. Reden waarom
4 oktober is uitgeroepen tot dieren-
dag. Aardige bijkomstigheid is dat
de nieuwe Paus de naam Franciscus
heeft gekozen.

Het koor zal laagdrempelige gospels
zingen  die soms eenstemmig en
soms vierstemmig ten gehore wor-
den gebracht. U kunt dan denken
aan nummers zoals ‘Go tell it on the
mountain’,
‘When the saints go marching in’,
‘He's got the whole world in his
hands’ of ‘Swing low, sweet char-
iot’. De band Los Pompadores zorgt
voor een swingende omlijsting.

Het concert zal plaatsvinden op zon-
dag 6 oktober 2013 van 15.00 tot
16.30 in de Martinuskerk in Cuijk.
De repetities hiervoor zijn op zater-
dagavond van 19.45-20.45 (eerste
kwartier inloop en koffie). Er wordt
gerepeteerd van 11 mei tot aan het
concert (behalve in de schoolzomer-
vakantie). De repetities vinden
doorgaans plaats in de pastorie van
de Martinuskerk. Alleen op de derde
zaterdag van de maand is de repeti-
tie in de kapel van het Kruisheren-
klooster in St Agatha.

Geïnteresseerden kunnen zich voor
11 mei aanmelden via
info@zanggroepcreation.nl.  Meer
informatie over het koor en de band
kunt u vinden op onze site,
www.zanggroepcreation.nl en
www.los-pompadores.nl
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Om 19.30 uur is er een receptie voor
alle dorpsbewoners, oud-leden en
belangstellenden, in onze nieuwe
repetitieruimte, De Agaat, Liesmor-
tel 46, Sint Agatha. Aan het einde
van de receptie geeft de fanfare een
serenade.
De receptie loopt automatisch over
in een gezellige avond met een
drankje, een hapje en natuurlijk, dat
verwacht je van een koor: muziek.
Voor de muzikale ondersteuning
zorgen: De Rozenbottels uit Haps,
Het Visserskoor uit Beers en De
Durdouwers uit Sint Agatha

Namens het bestuur van de gemeng-
de zangvereniging de Maasklanken,
Riet Geurts, secretaris.

Koorzangers gezocht voor
swingend gospelproject

Diamanten jubileum
Maasklanken Sint Agatha

Het is donderdag de 25e en er heerst
een grote bedrijvigheid op Jenaplan-
school Lindekring, lentekriebels
spelen op, de schoonmaak gaat be-
ginnen! De schoonmaak van het
binnengebied van ons dorp wel te
verstaan.
Verdeeld in drie groepen, boven-,
midden- en onderbouw, trekken de
leerlingen er, gekleed in gele hesjes
en gewapend met opraapstokken,
op uit om Sint Agatha te zuiveren
van zwerfvuil. Het blijkt (helaas) de
moeite waard te zijn, er was weer
heel wat van ons afgeworpen.

Tevoren is met de kinderen het doel
en de zin van deze actie besproken,
achteraf zijn de begrippen als het
scheiden van afval in groen, papier
plastic en restafval en het nut daar-
van aan de orde gekomen.
De kinderen hebben met veel en-
thousiasme gewerkt, er van geleerd
en het dorp is weer schoon!

Leerlingen aan de
schoonmaak

De “groep” van de onderbouw
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