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Ook in Sint Agatha was op 6 april
de stembus geopend om een ja- of
nee stem uit te brengen voor het
referendum omwille het Oekraïne-
verdrag.
Er werd hier als volgt gestemd:
Aantal stemgerechtigden: 408
Uitgebrachte stemmen: 119
Voor stemmen: 51
Tegen stemmen: 68
Een opkomst van zo’n 30%, gelijk
aan het landelijk gemiddelde.

Sint Agatha en het Refe-
rendum Oekraïne-verdrag

april 2016

* Atelier op Kloosterterrein
Edgard Claes
* Beelden in Kloostertuin
Gonda van der Zwaag
Truus van de Goor
* Beeld veerstoep Middelaar
Gonda van der Zwaag
* Monument veerstoepen
Edgard Claes
* Het erfgoedcentrum
Expositie over Don Bosco en de
Salesianen
* Het poortgebouw.
Expositie restauratie het pontveer
Zeldenrust.
* 5 en 6 mei
Icoon atelier Liesbeth Smulders.
* 5 en 8 mei
Kloosterbrouwerij geopend

Opening
Op 5 mei om 11.00 uur is de officië-
le opening van het Kerkenpad en
wordt het monument onthuld dat
door Edgard Claes is ontworpen en
vervaardigd is door Kepser pro Me-
taal. Genodigden en belangstellen-
den zijn van harte welkom bij de
veerstoep in Sint Agatha vanaf
10.45 uur.
Programma in Sint Agatha
Muzikale programma in de Kerk
5 mei 13.00 - 14.00 uur
Ensemble Entre - Nous

14.00 - 15.00 uur
Gewestelijk Symfonieorkest "Maas
en Niers"

16.00 - 17.00 uur Ger Keijzers
6 mei 11.00 - 12.00 uur Zangvere-
niging Viva Musica

15.00 - 16.00 uur
Gonda van der Zwaag
7 mei 13.00 - 14.00 uur Majojoth
8 mei 12.00 - 13.00 uur
Fanfare Heilige Agatha

14.00 - 15.00 uur
Vereniging Huismuziek Nijmegen

Werk van Kunstenaars is deze
vier dagen te zien op de volgende
plaatsen in de route:

Atelier Jacobs Odiliadijk 8
Anja Jacobs - Niek Nagengast

“Kerkenpad Zeldenrust”
5 t/m 8 mei

Op dinsdag 26 april heeft het Zijne
Majesteit behaagd Peter Hendriks
te benoemen tot Lid in de Orde
Van Oranje - Nassau, voor de vele
jaren vrijwilligerswerk die hij voor
Kerk, poli-
tiek en de
s a m e n l e -
ving  in Sint
A g a t h a
heeft ge-
daan.
Peter is al
meer dan 30
jaren actief
in het Kerk-
bestuur en heeft in die hoedanig-
heid ook een belangrijke rol ge-
speeld in de fusiegesprekken  onze
kerk aangaande. Ook bij/voor het
opknappen van de Kerststal  heeft
Peter zich volop ingezet.
In de politiek is Peter vele jaren
actief. Hij was betrokken en druk
bij het voorwerk tot het opstarten
van ‘onze’ Dorpsraad en voor wat
betreft de Cuijkse politiek, staat
hij al jaren zijn mannetje bij het
A.B.C., het Algemeen Belang

Cuijk. Bij De Ulewappers heeft Pe-
ter zich jaren ingezet op alle moge-
lijke manieren en wanneer het daar
of bij VCA of welke vereniging dan
ook om elektriciteitsproblemen
ging, was hij de man die de oplos-
sing bracht.
Gezien Peters staat van dienst, een
zeer terechte onderscheiding!

Maar er is meer….
Het heeft Zijne Majesteit eveneens
behaagd deze dag Bart Prinsen te
benoemen tot Lid in de Orde Van
Oranje - Nassau.
Bart heeft zich jaren lang ingezet als
voorzitter van de Fanfare Heilige
Agatha en met hen de concerten in
de Agaat en het opluisteren bij de
Mariaverering georganiseerd. De
jaarlijkse rondgang door het dorp is
Bart om het even zolang het oud
ijzer de verenigingskas maar spekt.
Zijn functie bij de Ulewappers was
van een andere aard, daar verbond
hij, als urste boer, de paren in de
onecht. Voor Jenaplanschool Linde-
kring zat Bart in het schoolbestuur

terwijl hij
nu in de
C u i j k s e
p o l i t i e k
als campa-
n e l e i d e r
voor het
CDA ac-
tief is. .
Ook bij de
to ts tand-

koming van MFA de Agaat is Bart
van begin af aan betrokken geweest
en nog steeds voorzitter van de
stichting. In een gelijke functie heeft
hij ook jaren het karretje van de on-
dernemingsraad bij Intervet getrok-
ken. Waarachtig een staat van dienst
waar je op terug mag kijken.

Sint Agatha is trots op deze twee
kanjers, wat ook blijkt uit de druk-
bezochte receptie in de avond.
Hartelijk gefeliciteerd Heren.

Het heeft
Zijne Majesteit
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De Dorpsraad wil graag een boe-
kenkast inrichten in de Agaat. Een
boekenkast waaruit iedereen een
boek kan pakken, het lekker kan
lezen en dan weer terugzetten in de
kast in de Agaat. Geen ingewikkeld
uitleensysteem, geen vaste ope-
ningstijden, geen contributie.
Iedereen kan een boek komen halen
op de tijden dat de Agaat open is en
ook weer het boek terugbrengen, als
de Agaat open is. Hoe lang u het
boek wilt houden, moet u zelf we-
ten, als het maar weer een keer te-
rugkomt.
Hoe komen we aan de boeken?
We denken dat bij iedereen thuis
boeken in de kast staan of boven op
zolder in de kast liggen die u al eens
gelezen hebt en daarna niet meer
herleest. Die boeken liggen daar
maar te “verstoffen”. Als iedereen
die dit herkent zijn of haar boeken
naar de Agaat brengt, zal de dorps-
raad ervoor zorgen dat ze mooi in
de kast komen staan. Alle boeken
zijn welkom, mits ze niet te antiek
zijn of kapot of niet meer compleet.
Het liefst hebben we romans, maar
alle andere genres zijn ook welkom.
Denk aan reisgidsen, kookboeken,
planten- en bloemenboeken.
Wij zijn erg benieuwd naar uw inge-
brachte boeken, u kunt altijd in de
Agaat terecht met uw boeken, als de
Agaat open is.
We willen de boekenkast inrichten
op de stellages die in de gang, te-
genover de toiletten beneden, staan.
Een heel toegankelijke plek voor
iedereen!
De boekenkast is er dus voor en
door iedereen.

Drukbezochte K.V.O. reünie zeer geslaagd
Zie de foto’s groot en in kleur op www.dorpskrant-agatha,com

Woensdag 20 April j.l. hield de
K.V.O. een zeer geslaagde reünie.
Vijfendertig dames van de voor 12,5
jaar terug opgeheven vereniging
kwamen in de Agaath bij elkaar in
een sfeervol ingerichte zaal, ver-
sierd met vlag en kleedjes, wat nog
aan de K.V.O. tijd deed  herinneren.

Na een kopje koffie werd de avond
geopend door Isabel, die iedereen
van harte welkom heette en die blij
was met zo`n grote opkomst.
Daarna gaven Doortje en Annie een
samenspraak, een greep uit wat er in
het bestaan van de vereniging op
sociaal-cultureel en creatief gebied
geboden werd. En dat was heel wat!

Van de Dorpsraad

Goedgeefs
De inwoners van Sint Agatha zijn
zich zeer bewust van de ernst van
bepaalde ziektes en de noodzaak,
onderzoek te doen naar de behan-
delmethodes daartegen.

Reuma, nooit meer zonder pijn!
Met uw donatie van €225,00 aan de
collecte voor het Reumafonds, heeft
u het belang van dergelijk onder-
zoek tegen deze ziekte bewezen.
Namens alle collectanten, bedankt!

In De Dorpskrant van november 2015 heeft u er al over kunnen lezen, een
knuppelpad, een project van Waterschap Aa en Maas, over de Virdsche
Graaf, die het mogelijk maakt om zonder klauter en klimwerk en met droge
voeten over deze beek te komen én die U een vrije wandeling laat van het
zitje aan de Maas naar de stier in Cuijk. Dhr. Mark Kerkhof van deze orga-
nisatie dacht eind 2015 de klus geklaard te hebben, maar dat liep even an-
ders. Voor twee maanden terug heeft
uw redacteur weer contact met hem
gehad, met de vraag of eea toch nog
voor 1 mei gerealiseerd kon worden
ivm de opening van het Kerkepad
Zeldenrust en de festiviteiten daarom-
heen. Mark beloofde er zijn best voor
doen, kwam zijn belofte na en voila, hij
ligt er, een veilige en comfortabele
overgang over de Virdsche Graaf !

Daarop volgde een mooie  fotoses-
sie, in beeld gebracht door Willem
Cranen, over wat we in die afgelo-
pen 56 jaren allemaal gedaan heb-
ben. Drie foto’s hieruit vindt u in
dit artikel. In de toen volgende
pauze werden er met elkaar veel
herinneringen opgehaald en werd
er samen heel wat afgelachen.
Sylvia bracht even later een mooi
stukje over ‘de schort’, wat voor
de ouderen zeer kenbaar was.
De daarop volgende 2e fotopre-
sentatie werd weer met veel aan-
dacht bekeken en natuurlijk ook
besproken.

Speciaal voor deze bijeenkomst
was er door een zestal dames, on-
der leiding van Miep van Koot,
een liedje ingestudeerd, wat zeer
in de smaak viel.
Na een gedichtje van “overbodig
of broodnodig “ kwam er een eind
aan deze leuke en  gezellige reünie
en bedankte Isabel  alle dames, de
helpers en de sponsoren voor  deze
geslaagde  avond.  De organisatie.

Knuppelpad over Virdsche Graaf gerealiseerd
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