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Er is in Sint Agatha een vrijwilliger-
spool van zo’n 15 vrijwilligers die
hulp kunnen bieden wanneer je je
(tijdelijk) niet zelf kunt redden. Bij-
voorbeeld voor vervoer, een huis-en
-tuinklusje, oppas, gezelschap,
boodschappen doen, ontlasten van
een mantelzorger enzovoort.

De bewoners Anita Thijssen, Jan
Thoonen en Gina Plaggenborg coör-
dineren de aanvragen die binnenko-
men en hebben om de beurt een
maand lang de telefoon met het tele-
foonnummer 06 413 624 80, waar-
naar je kunt bellen als je graag ge-
bruik wilt maken van deze hulp. Zij
kunnen je dan vertellen wat de spel-
regels en kosten zijn.                .
Dit mooie initiatief van Dorp in Be-
weging verdient nog wel wat meer
bekendheid, want er zijn in de afge-
lopen drie maanden maar een paar
aanvragen binnengekomen. De vrij-
willigers willen graag hulp bieden,
dus heb je een hulpvraag, aarzel niet
om te bellen!

Op zondag 14 januari vertelde de Dorpsraad waarmee ze de laatste tijd
zoal bezig is geweest. Daarvoor waren vele dorpelingen naar de Agaat
gekomen. Naast het verhaal van de Dorpsraad was er ook nog informa-
tie uit het Klooster en het verslag van een werkgroepje over een moge-
lijk gezamenlijk woonproject voor ouderen.
De voorzitter van de Dorpsraad Willy Thijssen startte de powerpoint waar-
op een aantal onderwerpen te zien was: krimp en vergrijzing, woningbouw,
communicatie en informatie, samenwerking van de verenigingen. Het cen-

trale thema is, zo vertelde Willy, de leefbaarheid in ons
dorp, nú en in de toekomst. Een onderzoek van enkele
studenten van de HAN (Hogeschool Arnhem-
Nijmegen) heeft aangetoond dat het met het krimpen
van de bevolking wel meevalt, maar dat de vergrijzing
duidelijk toeneemt. Dat heeft direct negatieve gevolgen
voor de bestuurbaarheid en het voortbestaan van de
vele verenigingen. Een goede samenwerking zou kun-
nen helpen. Een werkgroep is bezig om te bestuderen
hoe dit het best tot stand kan worden gebracht.
Een ander punt dat van belang is, is de beschikbaarheid

van betaalbare huur- of koopwoningen. De Dorpsraad is druk in gesprek
met de gemeente Cuijk om op het Kepserterrein een aantal van dit type wo-
ningen te gaan bouwen. Ook de mogelijkheden tot woningsplitsing is on-
derzocht en hierbij is de conclusie dat zoiets mogelijk is wanneer er een
vorm van zelfbouw kan worden gerealiseerd.
Bij veel zaken is samenwerking met en steun van de gemeente nodig. Zo is
de dorpsraad  al enige tijd bezig met de gemeente Cuijk onder andere over
de verdere invulling van het Kepserterrein en het aanleggen van enkele in-
valide-parkeerplaatsten bij de ingang van de MFA. Dat gaat moeizaam en
(te) langzaam, vindt de Dorpsraad. Nu de ‘zelfsturing’ van kleine kernen zo
hoog op de agenda staat van alle gemeentebesturen, zou men meer slag-
vaardigheid mogen verwachten. Daar is dus nog een en ander te verbeteren.
Die mogelijke verbetering geldt overigens, zo gaf Willy aan, óók voor de
interne samenwerking in het dorp zelf. Er zal daarom actie worden onder-
nomen door Dorpsraad en De Agaat om op korte termijn  een digitaal plat-
form op te zetten waar alle verenigingen hun actuele informatie en activitei-
ten kenbaar kunnen maken en dit ook via een jaarkalender bijhouden. Maar
meer wederzijdse steun bij de uitvoering van evenementen of bij bestuurlij-
ke taken zou ook een goede zaak zijn. De Dorpsraad is samen met het be-
stuur van de Agaat op zoek naar vormen die de samenhang in het dorp te
versterken. Tenslotte werkt de Dorpsraad hard aan een betere verbinding
met de Padbroek.                                                              .
Slotsom: we blijven ‘in beweging’ want er is nog genoeg werk aan de win-
kel, voor iedereen die deel uitmaakt van St. Agatha.
Na het verhaal van de Dorpsraad nam Marga Arendsen de microfoon over
om wat te vertellen over het klooster. Vooral over het klooster van de Toe-
komst. Wat het ‘wonen’ betreft: er komen tien appartementen voor perso-
nen die het kloosterleven een warm hart toedragen en mee willen werken
aan de toekomst ervan. Er is al een aantal personen als vrijwilliger actief
om de kloostertuin een nieuwe facelift te geven. Wat het ‘werken’ betreft:
er komen meer mogelijkheden om ruimtes te /     Vervolg op pag. 2 kolom 1

Dorpsraad brengt verslag bewonersochtend

De Redactie van De Dorpskrant is
bijzonder blij u deze Dorpskrant
aan te kunnen bieden, dit dankzij
het spontane aanbod van Harry
Cuppen en Jos Stevens. .            ..
Deze heren brengen vanaf deze
maand de Dorpskrant, zoals u ge-
woon bent, in principe op de laatste
dinsdag van de maand. .
Bij deze ook dank aan  de velen die
meegedacht hebben hoe het bezorg-
probleem op te lossen!!

Daar is ie weer!!
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huren voor personen of bedrijfjes
die ambachtelijk werkzaam zijn.
Wat betreft ‘bezinnen’: het klooster
is al bijna 650 jaar (in 2021 groot

feest!) een
plaats van ge-
bed en bezin-
ning. Binnen
dat kader kun-
nen er vierin-
gen, studieda-
gen en culture-
le activiteiten
worden geor-

ganiseerd. En last but not least is het
klooster nog steeds de plek waar
kruisheren wonen en de eeuwenou-
de traditie en rituelen in stand hou-
den en doorgeven. Wil men daar
een beeld van krijgen, dan kan men
het in het klooster gelegen Erfgoed-
centrum van het Nederlands Kloos-
terleven bezoeken. Om tenslotte in
de ‘Kloosterherberg’ een kopje kof-
fie, een kloosterbiertje of een hapje
te nuttigen.

Jan van Kes-
teren had op
deze dorps-
bijeenkomst
het laatste
woord. Hij is
lid van een
kleine en-
t h o u s i a s t e
a c t i e g r o e p

die zich buigt over het onderwerp
‘Gemeenschappelijk Wonen voor
Ouderen’. Het groepje verkent en
bespreekt de mogelijkheid dat een
aantal ouderen samen een soort
woonproject oprichten, waar onder-
linge dienstbaarheid  in een aange-
past leefklimaat centraal  staat.
Daarvan bestaan al verschillende
voorbeelden in Nederland en de
vraag is of dit ook in St. Agatha zou
kunnen. De Dorpsraad gaat met de
werkgroep in gesprek over hoe dit
idee past en versterkt kan worden in
het totale programma van het dorp.
Na afloop van de bijeenkomst werd
er nog druk nagepraat over al die
onderwerpen die de revue waren
gepasseerd en ongetwijfeld nog een
vervolg krijgen. Voor meer infor-
matie kan men zich in verbinding
stellen met de Dorpsraad:
info@dorpsraadsintagatha.nl .

Zo kan het echt niet langer, het ka-
potte glas of vazen en schalen langs
de glasbak op de grond.
Fietsers rijden er hun banden op
stuk, het aanzicht wordt vervuild en
de beheerders van de Agaat kunnen
het niet fatsoenlijk opruimen, het
glas half op het zand of tussen de
stenen.
Als je een groter stuk glas hebt of

een vaas stop
het in een
plastic zak,
sla er een paar
keer met een
flinke hamer
op (goed voor
je agressie) en
daarna kun je

de stukjes in de glasbak gooien. In
de glasbak, niet ernaast.
Het is nu het begin van het jaar, dus
voornemen nr. 1 voor 2018 :Gooi
al uw overtollig glas in de glasbak.
Samen houden we het schoner.
De dorpsraad

Zo kan het echt niet
langer!

Het is donderdagmorgen 18 januari
en een  winterstorm met ‘n kracht
van 10 Bfrt raast over de Kuilen.
Een doffe dreun en ‘n bestelwagen
die achteruitrijdend de Heikantse-
weg af komt rijden, zijn voor de
Redactie het sein dat er wat te bele-
ven valt wat vermeldenswaard is.

En ja hoor, in de Kuilen zijn meer-
dere bomen door de wind geveld,
een waar slagveld, waarbij er één
boom over de weg gevallen is.

Winterstorm 10 Bfrt

Bij deze willen wij u mededelen
dat we op vrijdag 11 mei 2018
(hemelvaartweekend) de Grolsch
brouwerij gaan bezoeken. Er zijn
diverse mensen die graag met ons
mee willen en bij deze dus de
vraag:       Ga je ook een leuke dag
met ons beleven?De bus vertrekt
om 11 uur vanaf café de S-bocht
en we zullen rond de klok van
18.30/19.00 uur weer terug zijn.
We willen deze dag aanbieden met
aansluitend een buffet. We hopen
op voldoende deelname dan kun-
nen we het geheel aanbieden voor
€ 50,- dit houdt dus in: De busreis
incl. een broodje, de tour door de
brouwerij: ”Je komt alles over
Grolsch te weten: de rijke geschie-
denis, de unieke beugelfles en het
brouwen en bottelen. Het pro-
gramma omvat een uitgebreide
rondleiding door een deskundige
gids. Natuurlijk krijg je de gele-
genheid om de bieren van Grolsch
te proeven en een souvenir te ko-
pen in de Grolsch shop. Het pro-
gramma zal zijn van 13:30 tot
16:15, aansluitend als we terug
zijn een buffet bij café de S bocht.
We horen graag voor zaterdag 3
februari of je mee gaat en met hoe-
veel personen?  En let op, vol is
vol, dus de volgorde van inschrij-
ving telt!                         .
Opgeven via info@ulewappers.nl

Hallo vrienden van
CV de Ulewappers

GoedeDoelenWeek
in Sint Agatha

De week van 11 tot 17 mei is er
weer “De week van de goede doe-
len”. Hieraan doen Nationale col-
lectes als: Reumafonds, Kwf Kan-
kerbestrijding, Nederlandse Hart-
stichting, Nierstichting, Brand-
wondenstichting en het Longfonds
mee. In een volgende Dorpskrant
leest u hier meer over.             .
Wilt u, als coördinator van een
door uzelf in te brengen Landelijk
goed doel, in Sint Agatha deelne-
men aan de GoedeDoelenWeek,
neem dan even contact op met
Broeder Edgar Claes, hier in het
Klooster, tel: 0485325654.
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