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Welkom voor
nieuwe bewoners U heeft ze ongetwijfeld al eens

gehoord, de ±18 motorrijders en
9 trompettisten die al ruim 20
jaar, eerst op Koninginnedag en
nu voortaan op Koningsdag, o.a.
in Sint Agatha, al vroeg op de
dag reveille blazen. Luus Grens
en Sjaak Verkerk zorgen voor
voldoende rijders terwijl Andre
Bovenkerk voor de blazers zorgt.

In ons dorp wordt er gestopt bij
de  kapel in de Kuilen, dit jaar bij
de redactie voor de deur met een
aubade, en bij het H. Hart, In een
volgende Dorpskrant meer over
deze bijzondere traditie.

De 9 finalisten
1. Den Hout: Freemde Fogel Fes-
tival. 2. Gilze: Zo104. 3.Heeswijk
-Dinther :Het  Verhaal  van
Ctrl+Alt+Del.  4. Heeze: Kunst-
smullen. 5.Nispen: Heerlijcke cul-
tuur. 6.Ravenstein: Alles draait
om de Nijverheid. 7. Sint Agatha:
´t Voetveer verbindt (ons weer) 8.
Sterksel: @SterkselCity
9. Stevensbeek: Samen Stevens-
beek!

Doe mee
De dorpsraad wil graag zoveel
mogelijk bewoners en verenigin-
gen betrekken bij de dorpenderby
Sint Agatha. Je kunt meedoen
door:
˃ als vereniging of groep een
(deel)activiteit op te pakken
˃ verhalen en foto´s te delen (zelf
aanleveren, laten optekenen tij-
dens een inloopbijeenkomst of
laten weten dat je geïnterviewd
wilt worden)
˃ de handen uit de mouwen te
steken bij de uitvoering
Geïnspireerd geraakt, meld je bij
de dorpsraad en doe mee. Het
wordt leuk!

Volg ons
Volg ons avontuur op Omroep
Brabant TV en op. .
www.brabant.nl/dorpenderby
Maar ook op onze facebookpagina
w w w . f a c e b o o k . c o m /
dorpenderbystagatha
En stem op ons natuurlijk!

Maandagavond 20 april hebben
twee leden van de Dorpsraad een
aantal  nieuwe bewoners van ons
dorp aangenaam verrast door hen
een “mandje” aan te bieden met
daarin veel informatie over vere-
nigingen, de dorpsraad, het kloos-
ter en de Agaat. In totaal ging het
om nieuwe bewoners van vijf hui-
zen.  De verenigingen hebben veel
moeite gedaan om zich te kunnen
presenteren aan de nieuwe bewo-
ners. Een kleurrijk uitgevoerde
folder van het Staagje, een mooie
welkomstkaart met fluitje van de
fanfare, een sleutelhanger en info
van jenaplanschool Lindekring,
een uitgebreid boekje van de
schutterij, een CD van Creation en
nog veel meer. Vanuit de Dorps-
raad was er een fles wijn van de
Daalgaard, een glas en een
“uultje” ; we zijn immers het Ule-
nest. Ook was er een tegoedbon
om een flesje rode of witte wijn te
komen drinken in de Agaat.

Dat het initiatief op prijs gesteld
werd, bleek wel uit de reacties.
Alle nieuwe bewoners waren erg
geïnteresseerd in de inhoud van
het mandje en ze beloofden dat ze
alles goed zouden lezen. Wie
weet…. kunnen enkele verenigin-
gen nieuwe leden tegemoet zien!
Er wacht nu nog een mandje dat
weggebracht gaat worden als de
nieuwe bewoners zich vestigen in
het huis aan Liesmortel 27a.

Deze Dorpskrant staat voor een
groot deel in het teken van de
Dorpenderby. Sint Agatha is in
de eindfase van deze wedstrijd
beland en de Dorpsraad wil er
alles aan doen om ook de laatste
stap met succes te zetten.
Zij wil, samen met u,
scoren, winnaar worden!

www.dorpskrant-agatha.com

Van de Dorpsraad

Reveille geblazen

Ieder jaar verzorgt de Fanfare
Heilige Agatha een concert
voor donateurs en vrienden van
de Fanfare. En tot die vrienden
rekent men iedere dorpsbewo-
ner. Het donateursconcert 2015
wordt gegeven op zondag 14
juni in het MFA  De Agaat (het
Gemeenschapshuis) te St. Agat-
ha. Het begint om 11.30 uur en
eindigt om plusminus 13.30
u u r .
En… er
is in de
p a u z e
van het
concert
ook een
loterij met mooie prijzen. En-
tree is gratis net zoals de koffie
en thee bij binnenkomst. Ieder-
een is van harte welkom!

Donateursconcert
Fanfare Heilige Agatha

mailto:@SterkselCity
www.brabant.nl/dorpenderby
www.facebook.com/
www.dorpskrant-agatha.com
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Ter gelegenheid van het 500e ge-
boortejaar van Teresa wordt, in
samenwerking met de Karmel in
Nederland, een tentoonstelling ge-
houden in het Erfgoedcentrum.
Bezoekers vinden er informatie
over Teresa's leven en geschriften,
de geschiedenis van de Karmel in
Nederland en de wijze waarop Te-
resa tot op de dag van vandaag
mensen inspireert.

De tentoonstelling draagt de titel
Het kasteel van de ziel. In het
spoor van Teresa van Avila en is

op 1 mei jl. geo-
pend en duurt tot
oktober. De titel is
ontleend aan een
van Teresa's be-
kendste geschrif-
ten over het inner-
lijk gebed.
Ze beschrijft hoe

ze kwam tot de keuze van deze
metafoor: Toen kwam mij voor de
geest, wat als grondslag voor dit
werk zal dienen, namelijk: onze
ziel te beschouwen als een kas-
teel... het omvat vele vertrekken,
net zoals er vele woningen zijn in
de hemel.

Leuk om te weten: Teresa van Avi-
la is de ‘stichteres’ van de Onge-
schoeide Karmel. Ook in Sint Aga-
tha hebben een tijdje Ongeschoei-
de Karmelietessen gewoond,, in de
Hantert, begin jaren 50,

Zondag 26 juli: om 15.00 uur
zingt vocaal ensemble Cantodoro
(Uit Nijmegen) in de kloosterkerk
koormuziek uit de tijd van Teresa,
onder andere van de componist
Josquin des Prez.

Oproep vrijwilligers
Copa Del Agatha 2015

’t Staagje Beachevent

In het weekend van 4 en 5 sep-
tember zal voor de zesde maal dit
sportieve evenement georgani-
seerd gaan worden! Deze twee
dagen zullen weer in het teken
staan van diverse activiteiten voor
jong en oud met als hoogtepunt
het winnen van de Staagje Beach-
volley trofee 2015. Meer informa-
tie over het exacte programma zal
de komende maanden tot u ko-
men, het belangrijkste voor nu is
deze data in jullie agenda te note-
ren.

De voorbereidingen voor de Co-
pa del Agatha zijn in volle gang.
Op zaterdag 8 en zondag 9 au-
gustus a.s. is het weer genieten
van dit internationale A-junioren
voetbaltoernooi op het VCA-
terrein in St. Agatha.
Zoals ieder jaar hebben wij alle
vrijwilligers erg hard nodig om
het voetbaltoernooi tot een succes
te maken.
Dus ook nu doen we een oproep,
we hebben u als vrijwilliger no-
dig om ons bij te staan tijdens het
toernooi. Ook in de week vooraf-
gaand en na afloop van het toer-
nooi hebben we ook hard mensen
nodig die hand- en spandiensten
willen verrichten.
Kom en versterk ons Copa-
team!!! (Ook degenen die zich in
voorafgaande jaren al hebben
ingeschreven en nu weer mee
willen helpen). We willen graag
ieder jaar dat belangstellenden
zich opnieuw inschrijven. Dit
omdat mensen bijvoorbeeld ver-
huizen, veranderen van telefoon-
nummer of van e-mailadres.

De onderdelen waarvoor we
mensen nodig hebben zijn: hore-
ca, parkeren, ballenkids, techni-
sche dienst en de hand-en span-
diensten. Heeft u een voorkeur
om bij een bepaald onderdeel te
worden ingedeeld kunt u dit ui-
teraard aangeven.

Waar en hoe kunt u zich inschrij-
ven?
U kunt een e-mail sturen naar
sannedej@hotmail.com of bellen
met 06-15687955. Mailverkeer
heeft de voorkeur i.v.m. gegevens
verwerking. Neem anders een
kijkje op www.copadelagatha.nl
Voor verdere informatie of vra-
gen kunt u altijd bij ons terecht.
Bij voorbaat hartelijk dank voor
uw behulpzaamheid en enthousi-
asme!!!!!!
Met sportieve groeten,
Namens het team van de Copa
del Agatha,
Sanne Arts en Ans Cuppen

In het spoor van de ziel
Tentoonstelling in het

Erfgoedcentrum

Met uw royale gave geeft u weer
‘lucht’ gegeven aan het onderzoek

naar en behande-
ling van longziek-
tes. De collecte in
ons dorp ten bate
van het Longfonds,
. voorheen Astma-

fonds, heeft het mooie bedrag van
€243,20  opgebracht,  waar voor
onze hartelijke dank!

Uw gulle gave

Op 4 juli organiseert CV De Ule-
wappers bij de veerstoep aan de
Maas een dienstenveiling en de
´Zeldenrust Highland games´
(voor teams van 6 personen). Er
zijn spectaculaire spellen en aan-
sprekende VIP arrangementen en
diensten waar op geboden kan
worden. De dag wordt afgesloten
met een BBQ en feestavond.
Komt allen! De opbrengst is voor
het 55 jarig jubileum én voor de
dorpenderby.

Komt allen op 4 juli
naar de veerstoep!

Samenloop voor hoop
U kunt er op 27/28 juni aan deel-
nemen of als belangstellende bij
aanwezig zijn. Lukt geen van bei-
den maar u wil wel doneren, dan
kunt u bij Bart Prinsen, Kuilen 16,
voor vijf euro een papieren zak
kopen waarop u een wens schrijft
en waarin door de organisatie een
kaars gestoken wordt. Vervolgens
wordt uw lampionzak langs het
samenloop parcours geplaatst.

mailto:sannedej@hotmail.com
www.copadelagatha.nl
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Van 1947 tot 1968 verbond het
voetveer Zeldenrust van de fami-
lie Mulders (van boerderij ´de
Kop´) Limburg met Noord-
Brabant, tussen Sint Agatha en
Middelaar. Enkele enthousiaste
Cuijkenaren hebben het voetveer
in 3 delen op 3 plekken terug ge-
vonden en het initiatief genomen
het voetveer weer in de vaart te
brengen (bij evenementen en spe-
ciale gelegenheden). Momenteel
wordt het voetveer gerestaureerd
om in november weer te kunnen
varen.
Vele dorpsgenoten hebben in het
verleden nog de oversteek over de
Maas gemaakt per voetveer en zij
vertellen er nog steeds (sterke)
verhalen over.

De dorpsraad Sint Agatha en de
stichting Voetveer Zeldenrust
hebben elkaar gevonden en met
het project ´t Voetveer verbindt
(ons weer)´ de finale van de Bra-
bantse Dorpenderby gehaald. Het
gaat in de dorpenderby om de
leefbaarheid van kleine kernen,
dit jaar op het thema cultuur.
Naast het weer in de vaart bren-
gen van het voetveer heeft ons
project ook tot doel een boek sa-
men te stellen (met verhalen, fo-
to´s, verleden en restauratie), de
voormalige kerkentocht Sint Aga-
tha-Middelaar-Mook-Cuijk-Sint
Agatha terug te brengen in de
vorm van een wandel- en fiets-
route en diverse uitwisselingen
tot stand te brengen tussen vereni-
gingen binnen Sint Agatha en
tussen Sint Agatha, het Kruishe-
renklooster en Middelaar.

Met dit project kunnen wij de
leefbaarheid en de saamhorigheid
in Sint Agatha weer een flinke
extra impuls geven. Het biedt ons
een geweldige kans om gezamen-
lijk ons dorp en ons rijke vereni-
gingsleven te presenteren.

Uit de 92 inzendingen zijn door de
jury 9 finalisten gekozen, die ko-
mend halfjaar worden gevolgd
door Omroep Brabant TV.

Vanaf zaterdag 19 september kan
iedereen wekelijks op tv genieten
van de strijd om het meest inspire-
rende project. Dan wordt ook de
stembus op internet geopend. Hoe
meer stemmen, hoe meer kans op
de hoofdprijs! Wie heeft het leuk-
ste, beste of origineelste project
om de leefbaarheid in het dorp te
verbeteren. Wie bij de top 3 eindi-
gen wordt voor 60% bepaald door
de jury en voor 40% door de
stemmen van het publiek.

Tijdens de spannende live tv-
finale  op Omroep Brabant op za-
terdag 12 december wordt de win-
naar van de Brabantse Dorpender-
by 2015 bekend gemaakt. Tijdens
de uitzending stemmen kijkers op
de top 3 en kiezen ze de winnaar
van de Brabantse Dorpenderby
2015! Wie krijgt maar liefst €
25.000 om echt een verschil te
maken in de leefbaarheid in zijn
dorp? Wie de tweede prijs van €
12.500 en wie de derde prijs van €
7.500?

´t Voetveer verbindt
(ons weer)

De Brabantse
dorpenderby

De Brabantse Dorpen Derby is
een echte wedstrijd. Een wed-
strijd voor leefbaarheidsprojec-
ten van de provincie Noord-
Brabant. Met een voorronde,
een finale, een winnaar en een
deskundige jury.
In deze 4e editie van de Dorpen-
derby staat cultuur centraal.
Cultuur gaat - net als de Derby -
over passie, emotie en samen
beleven. Het is een bindmiddel
bij uitstek, versterkt onze iden-
titeit en geeft de samenleving
kleur. Het Cultuurthema mag
dit jaar breed opgevat worden.
Of het nu gaat over volkscul-
tuur, traditie, dialect, archeolo-
gie, historische verhalen, monu-
menten, musea, literatuur, de-
sign, beeldende kunst, film,
dans, theater of muziek: al deze
vormen van cultuur of combi-
naties ervan zijn mogelijk. Als
het project maar ten goede komt
aan de leefbaarheid van jouw
dorp!

Aanmelden kon tot en met 10
maart 2015. Daarna heeft  de
jury zich gebogen over de in-
zendingen en besloten welke
projecten doorgaan naar de fi-
nale strijd. De jury toetste de
a a n m e l -
dingen op
de crite-
ria: het
gaat om
jouw dorp
of kern,
het pro-
ject be-
vordert de leefbaarheid, het
maakt het leven bij jou in de
buurt prettiger en het project zet
cultuur in als middel om de
leefbaarheid te bevorderen.
Daarnaast had de jury oog voor
de originaliteit, het lokale
draagvlak, in welke mate de
leefbaarheid wordt bevorderd,
of andere dorpen ook iets met
dit idee kunnen en of het pro-
ject ook na de dorpenderby
door kan blijven gaan.

De eerste opnamedag

Bij het zitje aan de Maas is de bel
weer voor even terug. Onder toe-
ziend ook van een 12-tal dorpsge-
noten laat Frans Bus de bel na
zo´n 47 jaar weer klinken. Maar in
tegenstelling tot toen komt Jaap
van de Kop nu niet met het voet-
veer over om ons op te halen.
`Sint Agatha is een mooi dorp,
maar we hebben een probleem:
we kunnen niet naar de overkant.
Maar dit is de oplossing!´
Deze scene en woorden tekenen
de eerste opnamedag van de dor-
penderby in Sint Agatha. Provin-
ciaal coördinator Lonneke, pro-
grammamaker/regisseur Toon en
cameraman Joost schieten materi-
aal voor een 2 minuten filmpje.
Door vertoon van de 9 filmpjes
maken de finalisten met elkaar
kennis tijdens de aftrap van de
Leest u svp verder op pagina 4, 1e kolom
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finaleronde, 30 mei in Oisterwijk.

Dion Jilesen, die in zijn jeugd
vaak gebruik maakte van het voet-
veer, wordt door Toon geïnter-
viewd. Hij vertelt een anekdote
over het in Middelaar laten zege-
nen van roggebrood, dat thuis
werd gevoerd aan de koeien voor
een goede melkopbrengst. Dion
straalt trots uit voor zijn dorp.
Namens de dorpsraad vertelt Ger-
da van den Broek op camera wat
ons project ´t Voetveer verbindt
(ons weer) behelst en nastreeft.

Daarna verplaatst het gezelschap
zich naar de tweede opnameloca-
tie: het poortgebouw van het
Kruisherenklooster. Bibliothecaris
Otto Lankhorst van het erfgoed-
centrum laat aan ´bezoeker´ Wil-
lem Cranen aan de hand van een
maquette zien hoe klooster, Sint
Agatha en voetveer met elkaar
verbonden waren.

Unieke beelden van een uniek
project in een uniek dorp. We
kunnen niet wachten om ons pro-
motiefilmpje voor het eerst in Ois-
terwijk te aanschouwen, benieuwd
wat Toon er in de montage van
heeft gemaakt. Na 30 mei voor
iedereen te aanschouwen op onze
facebookpagina.

Bij gelegenheid van de lintjesre-
gen op 24 april werd dorpsgenoot
Theo Visser verrast met de woor-
den: ´het heeft Zijne Majesteit be-
haagd …´

Eerder die dag was Theo opge-
haald voor een bijeenkomst in
Linden van de stichting Openbaar
Karnaval Cuijk (SOKC) met enke-
le wethouders. Daar aangekomen
bleek uit een briefje op de deur dat
de locatie was gewijzigd in het

Van der Valk hotel. Bij Theo ging
pas een lichtje branden toen hij
daar niet verwachte familie en ken-
nissen tegen het lijf liep. En na zijn
trui te hebben verwisseld voor een
in de haast geregeld Van-der-Valk-
jasje was hij er klaar voor.
Het lidmaatschap in de orde van
Oranje Nassau is dik verdiend.

Theo heeft ruim 22 jaar de Ule-
wappers vertegenwoordigd in de
SOKC van waaruit hij jaarlijks de
sleuteloverdracht organiseert. Hij
was zelf prins in 1991. Hij is voor
de kinderen van de Lindekring de
´Maasheggenopa´ en draagt al 18
jaren zijn steentje bij aan de aan-
komst van Sinterklaas in Sint Aga-
tha. Ook was hij jarenlang in het
bestuur van tennisclub ´t Poortje
en is hij hoofdredacteur van de
succesvolle en veel gelezen Dorps-
krant, al vanaf het eerste nummer
van juni 1994.

Daarnaast was Theo voor de
dorpsraad actief als vicevoorzitter
en penningmeester,  sinds de op-
richting van de stichting Dorpsraad
in 1995, tot circa 2002. En al daar-
voor, vanaf 1989 toen het nog
werkgroep Leefbaarheid Sint Aga-
tha heette, was Theo er al bij. In de
dorpsraad heeft hij zich vooral ook
persoonlijk ingezet voor ons dorp,
met name voor het laarzenpad, de
groene driehoek met het kapelletje
en het gemeentelijk budget Sociale
Vernieuwing. De resultaten erva-
ren wij nog dagelijks, zonder stil te
staan bij de inspanning die nodig
was om een en ander tot stand te
brengen.

Als dank voor zijn inzet werd Theo
´s avonds in de S-bocht een recep-
tie aangeboden, waarbij hij vele
felicitaties in ontvangst mocht ne-
men en waarderend werd toege-
sproken.

Op zaterdag 30 mei vond de start
van de finaleronde plaats bij KVL
Leerfabriek in Oisterwijk. Na een
busrit (sponsor Van Dijk), waarin
met accordeonbegeleiding een
lied werd ingestudeerd, maakten
de dorpsgenoten en voetveerlief-
hebbers kennis met de organisatie
van de dorpenderby en met de
andere 8 finalisten. Elk werd

Start finale op 30 mei

voorgesteld met een 2 minuten-
filmpje (zie eerste opnamedag).
De jury was bijzonder gechar-
meerd van ons tastbare concrete
idee, de recreatieve route en de
verbindingen met het klooster, de
verenigingen en onze overburen.

Onze woordvoerder Willem
Cranen werd kort geïnterviewd
en kreeg de cheque van €10.
000,00 overhandigd, bedoeld om
ons  project mogelijk te maken.

Als laatste werd bekend gemaakt
dat René Bastiaanse, cultuurhis-
toricus, verhalenverteller en pre-
sentator van Omroep Brabant TV
programma ‘De Wandeling’ onze
coach  zal zijn.

Foto Patrick Bongartz

Op zondag 21 juni, tijdens de
inloop van 11.00 tot 13.00 uur,
zitten we voor u klaar in de Agaat
om uw verhalen en foto´s over
het voetveer in ontvangst te ne-
men. De verzamelde verhalen en
foto´s zullen worden uitgegeven
in een boek.

Deel je verhaal
en foto´s met ons

Het heeft
Zijne Majesteit

behaagd


