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Het was mooi weer op 26 juni. Het
Gilde marcheerde na een korte Hei-
lige mis onder leiding van geestelijk
adviseur Theo Lamers naar het
schietterrein aan de Kuilen. Daar
loste de pastor het eerste schot.
Meteen raak! Het leek het begin van
een lange serie ernstige pogingen.
Op weg naar het laatste fatale schot,
met als beloning het Koningschap.

Maar het
duurde niet
lang. Het
werd onver-
wacht een
gedenkwaar-
dige bijeen-
komst: een
nieuw record
werd geves-
tigd. Al na
45 schoten was de nieuwe koning
bekend. Jan van Haandel uit de
Veerstraat wist met zijn derde en
tevens laatste schot de vogel defini-
tief naar beneden te halen. Tot zijn
eigen verbazing en die van de toe-
schouwers.  Maar tóen werd het een
feestje, en dat duurde langer!!

Juli 2017

Nieuw record bij Gilde
van de Heilige Agatha

Ook de indeling van de tuin, met 2
grote vijvers, en de "altijd groene
bidtuin" zijn typisch voor deze
best bewaard gebleven klooster-
tuin in Nederland, uit de 18e
eeuw. Ook aan de omgeving van
de tuin wordt natuurlijk de nodige
aandacht geschonken. Na twee uur
verbazing over zoveel moois, is er
tegen betaling, koffie met kloos-
terkoek verkrijgbaar.
Woensdag, 26 juli, 14.00 uur,
Kloosterlaan 24,  Sint Agatha.
I n f o :  0 4 8 5 - 3 1 4 6 6 8 ,  o f :
acb .verheijen@hetnet.nl of:
www.ivn.nl/cuijk

Dorpsfeest tijdens
Copa del Agatha

Kloostertuin natuurwan-
deling in Sint Agatha

Genieten van een eeuwenoude
kloostertuin van de Kruisheren in
Sint Agatha is mogelijk,  als u, zon-
der aanmelden zelfs, woensdag 26
juli,om 14.00 uur, aanwezig bent op
de parkeerplaats van het klooster uit
1371, waar de wandeling, door IVN
-Cuijk "De Groene Overlaat" van
start gaat.
Omgeven door een muur uit 1644,
bevindt zich deze unieke klooster-
tuin, met haar zeer bijzondere, en
ook oude coniferen en loofbomen,
waarvan vele zelfs op de Monumen-
tenlijst staan.

Het Dorpsfeest van Sint Agatha-
keert terug. Direct na afloop van
de eerste toernooidag van de Copa
del Agatha op zaterdag 12 augus-
tus zal op het sportpark van VCA
dit,voorheen jaarlijkse evenement,
nieuw leven ingeblazen worden.
Iedereen is die dag vanaf 18.00
uur welkom.

Nog leuker is het natuurlijk om de
hele dag door te brengen op het
sportpark, met vanaf 10.30 uur de
negende editie van de Copa del
Agatha en aansluitend de Kuukse
kup, waaraan ook het vlaggen-
schip van VCA meedoet. Het
Dorpsfeest begint om 18.00 uur.
DJ Knoet zal draaien en er komt
ook een ‘mysteryguest’.
Kortom, na jaren van afwezigheid
wordt het Dorpsfeest nieuw leven
ingeblazen. Reden genoeg om 12

augustus alvast in je agenda te zet-
ten! We zien jullie graag.
Voor dit evenement kunnen wij nog
hulp van vrijwilligers gebruiken.
Heeft u interesse om te komen hel-
pen, stuur dan een berichtje naar:
vrijwilligerscopa@hotmail.com

O m  a l v a s t  t e  n o t e r e n ! ! !
’t Staagje Beachevent wordt deze
zomer georganiseerd op 1 en 2 sep-
tember. .
Het jeugdprogramma is vrijdag-
avond vanaf 18.30 uur en zaterdag-
middag (spectaculair programma)
vanaf 13.00 tot 15.00 uur.

Het Beachvolleybaltoernooi start
zaterdag om 10.00 uur. Voor
verdere info zie: www.staagje.nl
Graag tot dan! .
Organisatie Staagje Beachevent.

Beachvollybaltoernooi
1 en 2 september

Opgave QuickUp
PLAYBACKSHOW!!!

Er is nog plaats voor ‘n act voor
kinderen én volwassenen! .
De jeugd begint om 20.00 uur.
Na de pauze, om 21.30 uur, is de
prijsuitreiking en volgt het pro-
gramma voor de volwassenen. .
Doe mee en stuur je artiest, groep
en lied vóór 31 Juli in naar:
playbackquickup@hotmail.com.
Tot 16 september in de Agaat
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Klooster Sint Agatha (Cuijk) biedt
vanaf 3 mei a.s. een bijzondere ex-
positie over het missiewerk van de
Witte Paters en Witte Zusters in
Afrika. Voorwerpen, verhalen, ar-
chief- en beeldmateriaal illustreren
het kleurrijke leven van deze mis-
siegezelschappen. Als u voor het
juiste moment kiest, is ook een ont-
moeting met een Witte Pater of Wit-
te Zuster mogelijk! De expositie is
vanaf 3 mei tot en met 29 oktober te
bezoeken op woensdag, donderdag,
vrijdag en zondag tussen 13.00 en
17.00 uur. De toegang is gratis, een
vrijwillige bijdrage is welkom.
Hun missie:              .

Lange tijd
v e r t r o k -
ken de
paters en
z u s t e r s
voor altijd
naar 'de

missie' en namen zij definitief af-
scheid van hun familie en hun moe-
derland. Pas in de loop van de 20e
eeuw kwam hierin verandering door
de ontwikkeling van nieuw vervoer-
middelen. In Afrika waren de missi-
onarissen actief in jeugdzorg, onder-
wijs, ziekenzorg, pastoraat en vrou-
wenemancipatie. Zij gingen - naar
de lokale gewoonten - in het wit
gekleed. Daarom worden ze in de

De Witte Karavaan
Expositie over 150 jaar Wit-
te Paters en Witte Zusters

in Afrika U heeft ze wellicht al opgemerkt, de
legerstandaard bij het zitje aan de
veerstoep, het informatiepaneel na-
bij het Poortgebouw en de afbeel-
dingen van Romeinse helmen op het
wegdek.
Deze hebben
betrekking op
de in septem-
ber (officieel)
te openen
fietsroute van
Cuijk naar
V i e r l i n g s -
beek, die  gro-
tendeels loopt
over waar voor 2000 jaar terug de
oude Romeinse weg van Cuijk naar
Maastricht liep, de “Via Valentinia-
na”, genoemd naar de Keizer Valen-
tinianus, die toenmaals opdracht tot
de bouw van de weg gegeven heeft.

De Fietsroute is simpel via fiets-
knooppunten (cijfers) te volgen.
Natuurlijk rijdt u niet overal over de

oude route, er is de
afgelopen 2000 jaar
echt wel wat veran-
derd. Af en toe
wijkt hij wat af naar
de Maasheggen of
andere natuurgebie-

den en och,   afwisseling is wel zo
prettig. U kunt de kaart van de fiets-
route  bekijken en downloaden op:
www.romeinseweg.nl

Fietsroute over de
Via Valentiniana

volksmond Witte Paters en Witte
Zusters genoemd.
Unieke gelegenheid: toelichting
door de Witte Paters en Witte Zus-
ters zelf.

De tentoonstelling wordt georga-
niseerd door het Erfgoedcentrum
Nederlands Kloosterleven, geves-
tigd in het klooster van Sint Agat-
ha. Bij het samenstellen van de
expositie zijn de Witte Paters en
Witte Zusters nauw betrokken ge-
weest. Zij verzorgen op diverse
zondagen een inleiding bij de ex-
positie. Op aanvraag is rondlei-
ding door een Witte Pater of Witte
Zuster mogelijk. Een unieke mo-
gelijkheid om uit eerste hand over
het missiewerk te horen.

De boeiende expositie is ingericht
in de voorvleugel van het klooster.
Een bezoek aan de expositie kunt
u goed combineren met een wan-
deling door de monumentale
kloostertuin, een bezoek aan de
kloosterkerk of een kopje koffie of
thee met kloosterkoek in het be-
zoekerscentrum.
Raadpleeg voor meer info:           .
www.erfgoedkloosterleven.nl .

In de vorige Dorpskrant heeft u kunnen lezen over de plannen van de Ge-
meente de kruising Heerstraat / Heikantseweg, met name voor fietsers,  vei-
liger te maken. Er was toen geen geschikte situatie tekening voor handen,
daarom, zoals beloofd, hierbij alsnog de alleszeggende tekening.
Ergens in het najaar zal het werk van start gaan, waarover u door de Ge-
meente ook weer in De Dorpskrant krant wordt geïnformeerd.

Plan aanpassing kruising Heerstraat / Heikantseweg

Op www.dorpskrant-agatha.com kunt u deze tekening vergroten!

Er zijn de laatste weken steenmar-
ters in ons dorp gesignaleerd en dat
vraagt om uw attentie! Deze kna-
gende dames en heren in hun bruin-
zwarte vacht, hebben vooral een
voorkeur voor uw zolder, garage en
de kabels onder de motorkap van
uw auto. Wees dus attent op hun
uitwerpselen, resten voedsel, pluk-
jes haar uit hun
vacht en ver-
dachte geurtjes.
Kijk zeker ook
met enige re-
gelmaat onder
de motorkap! Heeft u ze? Zoek op
internet naar: steenmarters verjagen.

Let op, steenmarters!
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