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Respect …….voor elkaar was het
centrale thema bij het Kerstconcert,
georganiseerd door de werkgroep
Rondom de Toren H. Agatha in mfa
de Agaat. Van achteren uit de zaal
kwamen de kinderen van de Linde-
kring, getooid met lichtjes, gevolgd
door de fanfare, in het donker naar
voren, al zingend “Komt allen teza-
men”. Respect voor het onderwijs-

team van de Lindekring dat in zo
korte tijd dit mini-concertje met de
kinderen ingestudeerd heeft.
Respect ook voor de diverse zang-
verenigingen De Maasklanken, Fan-
fare Heilige Agatha en Creation die
elk op hun eigen wijze kerstliederen
ten gehore brachten.

januari 2017

Sint Agatha vergrijst en er is be-
hoefte aan meer jonge gezinnen in
het dorp, was de conclusie van de
visiegroep bij het nadenken over
krimp. Sint Agatha kent veel vrij-
staande woningen op relatief grote
percelen, waardoor met name star-
ters, jongeren en jonge gezinnen
vrijkomende woningen moeilijk
kunnen betalen.
De HAN studentes Bette en Manon
kwamen zomer 2016 met een aan-
beveling om te onderzoeken of wo-
ningen (als ze te koop zouden ko-
men), aantrekkelijk kunnen worden
gemaakt voor starters en jonge ge-
zinnen, door die percelen/ bouw-
blokken te splitsen.

In de periode februari – juni gaan
twee andere studentes van de HAN,
Shermain en Rilana, deze aanbeve-
ling als afstudeeropdracht oppak-
ken. Begeleid door docenten en met
hulp en informatie van de gemeente
en de werkgroep wonen van de
dorpsraad.
Aan de hand van bij voorkeur 2
praktijksituaties, gaan zij de juridi-
sche, financiële en technische haal-
baarheid van de splitsing van be-
staande  bouwblokken onderzoeken
en er aan rekenen en tekenen.

Heeft u interesse om één van de
praktijkvoorbeelden te zijn (u hoeft
geen verkoopplannen te hebben),
meldt u dan bij één van de leden van
de werkgroep wonen: Willem Cra-
nen, Henk Lefers, Chris Cobussen,
Harrie Cuppen of Willy Thijssen.

Respect voor gedichten- en verha-
lenvertelster Mientje Wever die in
Boxmeers dialect voorlas uit eigen
werk en respect voor Ans van
Dinther die The French Song
prachtig vertolkte.
Respect voor al diegenen die de
moeite hebben genomen om naar
de Agaat te komen om samen te
zijn, om samen te zingen zoals het

gezamenlijke slotlied “White
Christmas” en tenslotte respect
voor Thea Hermans die op voor-
treffelijke wijze het hele kerstcon-
cert leidde en de diverse deelne-
mers introduceerde en bedankte.
Sint Agatha kijkt alweer uit naar
editie 2017!

Haal meer uit bouw-
blokken in Sint Agatha

Kerstconcert 2016 in mfa de Agaat

Donderdagavond 29 december voer een Duitse tanker, geladen met Ben-
zeen, in dichte mist dwars door de stuw onder de Thompsonbrug bij Grave.
Er ontstond in de stuw een groot gat waardoor het Maaswater weg kolkte
met, ook in Sint Agatha, een
daling van het waterpeil met
3 meter tot gevolg. De tanker
werd zwaar beschadigd maar
heeft gelukkig niets van zijn
lading verloren!
De daling van het waterpeil
had ook tot gevolg dat de
veerstoep van vv Zeldenrust
droog kwam te liggen.
De mannen van de gelijkna-
mige stichting hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de aan-
legplaats te verdiepen en de oevers met basaltblokken te versterken.

Tanker vaart door stuw, laag water in Sint Agatha!

Foto Gerard Smits
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In januari 2017 starten diverse nieu-
we activiteiten in Klooster Sint
Agatha. Er is een mooi palet samen-
gesteld op het gebied van kunst,
cultuur en persoonlijke ontwikke-
ling. Met het aanbieden van deze
activiteiten maakt het klooster be-
zinning mogelijk voor iedereen op
deze prachtige locatie.              .
Kijk voor meer informatie op:
www.kloostersintagatha.nl.

Het afgelopen seizoen is voor het
eerst gestart met het aanbieden van
diverse workshops, lezingen en cur-
sussen. In 2017 gaat Klooster Sint
Agatha door op de ingeslagen weg
en breidt haar aanbod uit. Hieronder
vindt u een beknopt overzicht van
het aanbod. Uitgebreide informatie
vindt u op de website.

Activiteiten Klooster Sint Agatha:
 Associatief en creatief schrijven
 Droomwerk
 Kunst (bewust leren) genieten
 Wat een geluk! Levenskunst

toen en nu
 Vrijdagochtend meditaties
 De Inspiratiecyclus
 Workshop coachend gesprekken

voeren

Mvrg. Sara Schendeler, Coördinator
werken in het klooster, tel.06-2234
9839 www.kloostersintagatha.nl
Kloosterlaan 24 5435XD

Van de Dorpsraad

Nieuw programma
activiteiten

Klooster Sint Agatha

Woensdagavond 18 jan. 19.59 uur
komt de 1e melding via de Agatha
Alert App binnen op de mobile tele-
foon: Twee verdachte auto’s, een op
de Liesmortel waar twee personen
instapten en die vervolgens met
slippende wielen naar het HH Hart
reed, waar wagen twee met gedoof-
de lichten stond te wachten en waar-
na beide auto’s zich richting Kloos-
terlaan begaven.  De politie wordt
gebeld, maar dorpelingen gaan zelf
ook al op zoek. De wagens worden
opgespoord en gevolgd tot Otter-
sum. Later kwam er een terug, maar
die koos weer het hazenpad na ge-
signaleerd te zijn. Toen 22.20 uur
het 48ste en laatste alert bericht bin-
nen kwam en de kust veilig leek,
keerde de rust geleidelijk aan terug
in ons dorp.
Overigens, het is niet bekend wat er
op deze avond gebeurde of dreigde
te gebeuren! U kunt zich, voor gra-
tis aansluiting bij de AgathaAlert
groep, melden bij Willem Cranen,
tel. 0653 633 651.

Agatha Alert oproep

gingen, van school De Lindekring,
het klooster, de molen en een lijst
met emailadressen die nuttig kun-
nen zijn voor de nieuwe bewoners.

Ook vinden ze een fles wijn van
De Daalgaard, een uiltje als ver-
wijzing naar de Ulewappers en een
Dorpskrant in het mandje.
Ook dit jaar gingen twee dorps-
raadleden op pad om maar liefst
bij tien (!) huizen zo’n mandje aan
te bieden. Koplopers in de straten
waren: Liesmortel 3 huizen en in
de Veerstraat 3 huizen; daarna
Heerstraat 2 huizen en tenslotte in
Odiliadijk en Appelgaard 1 huis.
Voor zo’n klein dorp als Sint Aga-
tha zijn er dus veel verhuizingen
geweest.
Wat ons bij alle huizen opviel:
iedereen was blij verrast door het
initiatief en het welkomstmandje
werd door iedereen enthousiast
ontvangen.
Ook in 2017 zal de dorpsraad
nieuwe inwoners van Sint Agatha
blijven verwelkomen.
Dorpsraad Sint Agatha

Een welkom voor nieuwe bewoners.
Evenals in 2015 (7 x) heeft de
Dorpsraad in 2016 nieuwe inwoners
van ons dorp verrast met een wel-
komstmandje. In dat mandje zitten
alle mogelijke folders van vereni-

HDZ Gezondheidssport,
Hansjoachim Dziemballa / Tel.
0485-331063
Les rugtraining preventief,
Les balans / balansherstel / balans-
training met nek, schouder en on-
derrug oefeningen.
Planning ‘s woensdags in de ruim-
te van  De Agaat van :
13:30 -14:30 / 14:30 -15:30 uur.

Op zoek naar een  aan-
vullende sportles?

Al weer voor de 7e keer organi-
seerden we de oliebollenactie. De
opbrengst komt geheel ten goede
aan de Agaat, het gebouw voor
ons allemaal. Via de telefoon,
brievenbus, app en mail kregen we
vele bestellingen voor de oliebol-
len en overheerlijke appelbeignets
binnen. Op zaterdag 31 december

31 december 2016

mochten we  dan ook velen van U
begroeten bij de Agaat. Het weer
werkte  mee,  dus konden de inmid-
dels ook beroemde wafels buiten
gebakken worden. Er was een lek-
ker bakje warme koffie, thee, cho-
comel of glühwein te verkrijgen.
Ook het knapperend vuur zorgde
voor warmte.
We zien elk jaar een groep trouwe
bezoekers terug, maar we mochten
ook "nieuwe" inwoners begroeten.
We waarderen jullie komst
zeer. Velen bleven na het afhalen
van de bestelling dan ook nog gezel-
lig even buiten om anderen te ont-
mo e t e n .  De z e  mi d d a g  i s
een mooi moment om anderen te
ontmoeten, te begroeten en het jaar
samen af te sluiten.
Bedankt voor alle bestellingen en
graag weer tot 31 december 2017!
Namens de oliebollencommissie:
Anja, Jacolien, Jessica, Wendy en
Wilma

Let op carnavalvierders!
Mega-matinee voor jong en oud op
Carnavals-maandagmiddag vanaf
14.00 uur bij de S-Bocht, georgani-
seerd door de Ulewappers!
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