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Na ruim een jaar gesprekken te heb-
ben gevoerd met het kerkbestuur
van de parochie H. Martinus en de
Kruisheren te Sint Agatha, zijn wij
blij met  de navolgende overeen-
komst :
Ingaande 1 september 2014 en in-
houdende 2 parochievieringen per
maand in de Kloosterkerk te Sint
Agatha.
Iedere 1e zondag van de maand om
9.30 uur met als voorganger
Kees Michielse en onder begelei-
ding van De Maasklanken.
Iedere 3e zaterdag van de maand om
19.00 uur met als voorganger hetzij
Kees Michielse hetzij Theo Lamers
(dit i.o.o.)              .
De Maasklanken of Creation zullen
deze dienst afwisselend opluisteren.
De overige diensten op zondag  om
9.30 uur zijn conventvieringen en
worden voorgegaan door de Kruis-
h e r e n .           .
Hierbij is iedereen van harte wel-
kom.

Ook heeft Dion Jilesen te kennen
gegeven geen deel meer te willen
uitmaken van onze contactgroep
Rondom de Toren St. Agatha.
Wij respecteren dit besluit en we
willen hem vanuit onze contact-
groep en  namens de geloofsge-
meenschap van Sint Agatha van
harte danken voor z’n  ruim 20-
jarige inzet als vice-voorzitter van
het vm.  kerkbestuur van de Paro-
chie H. Agatha en zijn tomeloze
inzet als lid van de contactgroep
Rondom de Toren St. Agatha.

Wij zijn blij met de toezegging van
Gerard Smits om de vrij gekomen

Info van contactgroep
Rondom de Toren St
Agatha,  Geloofsgemeen-
schap H. Agatha

plaats te willen innemen. Ons staat
voor ogen om de communicatie en
relatie te bestendigen met het
kerkbestuur van de parochie H.
Martinus en de Kruisheren.
Namens de contactgroep Rondom
de Toren St. Agatha,
Gerard Smits, Thea Hermans en
Peter Hendriks.

Zowel burgemeester Wim Hillenaar
als loco-burgemeester Gerard Stof-
fels zijn op dinsdag 8 juli tussen
19.00 uur en 19.30 uur op Jenaplan-
school Lindekring. Zij zullen daar,
voorafgaand aan de hiernaast be-
schreven musical, het 1e exemplaar
van het  onder de jeugd door leerlin-
gen van deze school gehouden,
“Leefbaarheid in Sint Agatha onder-
zoek”, zie vorige Dorpskrant,  in
ontvangst te nemen.

Trots nodigen school en onderzoe-
kers uit groep 8 u uit, deze officiële
overhandiging van dit lijvige rap-
port op dinsdag 8 juli bij te wonen!

Op veel scholen is het gebruikelijk
dat de kinderen van groep 8 een
musical opvoeren ter gelegenheid
van hun afscheid. Op Jenaplan-
school Lindekring gebeurt dit ook,
maar op een bijzondere, leerzame
en kindgerichte manier.
De musical wordt door de kinde-
ren van de bovenbouw namelijk
zelf gemaakt! De kinderen verzin-
nen allerlei sketches en schrijven
ook zelf de liedteksten rondom een
gekozen thema.
Vorig jaar speelde de musical met
de titel "I love St. Aagte" zich
zelfs af in ons eigen dorp Sint
Agatha. We namen het publiek
toen mee op een humoristisch
tochtje door ons idyllisch dorpje
aan de Maas.

Dit jaar gaan we al een kijkje ne-
men op de middelbare school met
‘Young High School Musical’.
Tijdens de uitvoering voor opa’s
en oma’s op maandagavond 7 juli
20.00 uur en voor de kinderen op
dinsdagmiddag 8 juli 13.30 uur
zijn álle belangstellenden welkom!

De Dorpskrant mee op vakantie? Dat kan op www.dorpskrant-agatha.com!

Een bijzondere musical

Burgemeester neemt rapport
“Leefbaarheid Sint Agatha” door
Lindekringleerlingen in ontvangst

Er hebben zich de laatste tijd wat
wisselingen van de wacht voorge-
daan in het bestuur van de Ulewap-
pers. Tijd dus om het vernieuwde
bestuur eens aan u voor te stellen.

Voorzitter: Wil-
co Swertz, Pen-
n in gmees t e r :
Willy Caspers,
Secretaris: Vi-
vianne van Dijk
en de leden,
Richard van

Elst, Linda Hendriks, Wil van Paas-
en en Marco Jacobs.
Dit zevental zegt, na hun dank voor
bewezen diensten naar  de aftreden-
de bestuursleden te hebben uitge-
sproken, er veel zin in te hebben
om, samen met alle leden en vrijwil-
ligers, te gaan zorgen dat carnavals-
vereniging de Ulewappers de ko-
mende jaren leuke en financieel ge-
zonde carnavalsjaren gaat beleven!

Wisseling van de wacht
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zoeken, benoemen en proberen er
een oplossing voor te vinden.
Hiertoe wordt samenwerking ge-
zocht met de gemeente.
Dit is een kleine greep uit de acti-
viteiten die plaatsvinden of plaats
gaan vinden nu en in de toeko-
mende tijd. Denkt u bij het lezen
van de acht werkgroepen : “ik kan
hier een nuttige/zinvolle bijdrage
leveren” , schroom niet en meld u
aan bij een van de leden van de
dorpsraad. De dorpsraad bestaat
op dit moment uit Willy Thijssen
(voorzitter), Gerda van den Broek
(penningmeeser), Hans Boer en
Henk Lefers (leden) en Anny van
Tiel (secretaresse). Telefoonnum-
mer van laatstgenoemde: 0485
372553. In de volgende dorpskrant
leest u over de andere werkgroe-

Ook al is het mooi weer, de dorps-
raad zit niet stil. Op woensdag 11
juni was er een bijeenkomst van de
dorpsraad en de visiegroep. Tijdens
een vorige visiegroepvergadering
zijn de vier werkgroepen, die er
aanvankelijk waren, opgeheven.
Naar aanleiding van de bewoners-
bijeenkomst op 8 december van het
vorige jaar zijn er acht nieuwe
werkgroepen ontstaan. De werk-
groepen die er nu zijn, hebben de
werknaam : 1. Huurappartementen/
Zelf bouwen; 2. Servicepunt/
Klussendienst/ 3. Ledenwerving en
–waardering/Samenwerking vereni-
gingen; 4. Ontmoetingsavond; 5.
Samen eten; 6. Samenwerking on-
dernemers; 7. Speeltoestellen; 8.
Weginrichting en verkeersveilig-
heid.
De namen van de werkgroepen ge-
ven aan wat er op dit moment speelt
in Sint Agatha. De diverse werk-
groepen gaan onderzoeken wat er
mogelijk is en wat er wenselijk is in
Sint Agatha. Doel van alle werk-
groepen is de leefbaarheid van het
dorp te behouden, liefst nog te ver-
groten.
Een punt dat al aan de orde is ge-
weest, is het Samen Eten. De kanti-
ne van de Agaat was mooi aange-
kleed, het eten was heerlijk, de sfeer
onder de twaalf deelnemers was
heel goed. Toch heeft de werkgroep
vragen. Heeft de werkgroep de goe-
de doelgroep bereikt? Is het niet een
te geïsoleerd gebeuren? Daarom
heeft de werkgroep Samen Eten be-
sloten toenadering te zoeken tot de
werkgroep Ontmoetingsavond. Mis-
schien moeten we het samen eten
inbedden in een activiteit van de
ontmoetingsavond. U hoort hier ze-
ker meer van.
Het opzetten van een sociaal wijk-
team is ook een belangrijk punt. Dit
opzetten van een wijkteam valt on-
der werkgroep 2, Servicepunt/
Klussendienst. Het sociaal wijkteam
kan opgezet worden in samenwer-
king met Radius en RMC (= Regio-
naal Maatschappelijk Centrum).
De werkgroep Weginrichting en
Verkeersveiligheid gaat alle gevaar-
lijke punten in Sint Agatha onder-

Van de Dorpsraad
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De afgelopen jaren heb ik gewerkt
aan mijn project/boek 'BeTekende
Dorpsgezichten' met als resultaat
een mooie expositie en een fijn
samenzijn in maart 2014. Door de
verkoop van mijn portretten en
boeken kan ik nu de opbrengst van
deze actie bekend maken…Atelier
Anja Jacobs Loeffen schenkt een
bedrag van: € 1.800,00.

De opbrengst van deze actie werd
namens MFA-De Agaat in ont-
vangst genomen door Bart Prin-
sen, voorzitter van het bestuur van
deze stichting. In overleg met de
geportretteerden en Bart namens
de MFA, is afgesproken dat de
schenking ten goede komt aan
speeltoestellen.
Deze zullen bij De Agaat geplaatst
gaan worden. Voor de uitvoering
hiervan zal er nog onderling con-

De schenking, gericht
op de toekomst!

tact plaats vinden om de laatste
puntjes op de i te zetten.
Fijn dat dan het doel van de schen-
king, speeltoestellen voor de jeugd,
gerealiseerd is.
De actie 'BeTekende Dorpsgezich-
ten blijft zo tastbaar en realistisch,
een aandenken aan een mooi en
dankbaar project. .

Ik bedank de geportretteerden,
sponsoren en allen die hieraan hun
steentje hebben bijgedragen.
Met vriendelijke groet, Anja

Op maandag 16 juni marcheerde het
Gilde onder luid tromgeroffel naar
de schietboom in de Kuilen. Daar
verzamelden zich zo’n negentien
schutters, allen gericht op de jaar-
lijkse bekroning: het koningschap.
In de wetenschap, dat slechts één
der leden deze eer zal ontvangen.
Voor 2013 was dat Dion Broek-
mans.
Maar de kaarten liggen weer open
en boven op de paal staat fier en
schijnbaar onaantastbaar de vogel.
Pastor Cees mag het eerste schot
lossen, maar daarna volgen de scho-
ten elkaar heel snel op.
Af en toe valt er onder luid gejuich
een stuk van de vogel naar beneden.

Maar hij is taai en het duurt liefst
117 schoten voordat hij zich over-
geeft.
De laatste schutter is niemand min-
der dan Gerrit Graat. Hij, die al 36
jaar bij het Gilde is, die al 28 jaar
voorzitter is van het bestuur, heeft
tot op deze dag de eer van het ko-
ningschap steeds aan anderen gela-
ten. Maar nu mag hij de felicitaties
in ontvangst nemen en de versierse-
len omhangen. Hij, Gerrit, is de
nieuwe Koning en zijn vrouw Door-
tje de Koningin.

Gerrit is de naam

pen. De Dorpsraad.
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