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Het is weer zover!
Het is weer lente, tijd voor uw tuin.
Wij komen op zaterdag 5 mei vanaf
10.30u bij u langs met diverse
mooie perkplanten voor uw tuin,
een fleurig balkon of Moederdag!
Bent u deze zaterdag niet thuis dan
is er ook de mogelijkheid om de
plantjes zelf uit te zoeken op vrijdag
4 mei van 17.00 tot 19.00uur op de
parkeerplaats bij de Agaat.
Alvast bedankt namens Quick-Up.

Bloemenactie Quick-Up
Ideetje voor Moederdag?

U weet het wellicht nog van vorig
jaar, in de Week van de Goede Doe-
len wordt er in één keer gecollec-
teerd voor 6 goede doelen, te weten:
het Reumafonds, KWF Kanker Be-
strijding, de Nierstichting, het Long-
fonds en de Nederlandse Brandwon-
den Stichting.
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei
wordt er bij u een envelop afgege-
ven met daarin een lijst met daarop
de namen van de goede doelen.

Achter deze goede doelen zet u het
bedrag dat u daaraan wilt doneren.
Vervolgens telt u de ingevulde be-
dragen bij elkaar op en stopt het
bedrag contant met het ingevulde
formulier in de envelop.
Plak deze goed dicht!!
U hoeft niet uw naam in te vullen, u
doneert volledig anoniem.
De envelop wordt op donderdag 17
en /of vrijdag 18 mei door een col-
lectant met identificatiepasje bij u
opgehaald. Zorgt u svp dat de enve-
lop dan voor ons klaar ligt!
Namens de kerngroep van de week
van de goede doelen: Edgar Claes,
Toon & Annie Gerrits, Ans Cuppen,
Ans Coenen en Ellen de Clerck.

Op zondagmiddag 29 april vindt de
feestelijke (her)opening plaats van
de tentoonstelling “De Witte Kara-
vaan, 150 jaar Witte Paters en Witte
Zusters in Afrika”. Het Afrikaanse
koor van de Charles Lwanga-
parochie uit Den Haag zorgt voor
een swingende start. Zij geven om
14.30 uur een concert in de kapel
van het klooster. Enkele dames van

Week van de
Goede Doelen

‘De Zijden Draad’ zorgen deze
dag voor de verkoop van Vlisco-
stoffen voor een project in Ghana.
De tentoonstelling is open van
13.00-17.00 uur en is gratis toe-
gankelijk. Ook kunt u gedurende
deze tijd terecht in het Poortge-
bouw van het klooster voor koffie/
thee en kloosterkoek. De klooster-
tuin is van zonsopgang tot zonson-
dergang toegankelijk. U bent allen
van harte uitgenodigd!

Voor de derde keer gaat het pontje
weer 4 dagen varen en wel op He-
melvaartsdag 10 mei t/m zondag
13 mei. De Zeldenrust vaart op
deze dagen speciaal voor alle fiet-
sers en wandelaars die over de
Maas gezet willen worden. Daarna
volgt er een tocht door de mooie
omgeving van Noord-Limburg en
het maasheggengebied. De route is
bewegwijzerd met bordjes
“Kerkenpad-Zeldenrust”.
De kerk in Middelaar is op Hemel-
vaartsdag en op zondag 13 mei
geopend. Fanfare Heilige Agatha
geeft op zondag 13 mei vanaf
11.30 uur een MOEDERDAG-
CONCERT aan de Maas in Sint
Agatha. Het atelier van boekbinder
Edgard Claes is alle dagen geo-
pend van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Liesbeths Iconen in het klooster
Sint Agatha is op donderdag, vrij-
dag en zondag geopend van 11.00
uur tot 17.00 uur.
De route inclusief vaartocht met
de Zeldenrust kost € 2,50
(kinderen tot 12 jaar gratis).
De kaartjes kunnen gekocht wor-
den aan de veerstoep in St. Agatha
en bij het Middelaerhuys aan de
Huissestraat in Middelaar.
Bij het Middelaerhuys is een ge-
zellig terras geopend bij de familie
Schobben.

Wandel- en fietstocht
Kerkenpad Zeldenrust

Agenda Fanfare

Op dinsdag 15 mei is er de jaarlijkse
dienst bij het Mariakapelleke bij de
Kuilen, aanvang 19,30 uur.

******
Op zaterdag 16 juni wordt het dona-
teursconcert gehouden  in  de grote
zaal van MFA De Agaat, dit jaar
met de finale van de MAESTRO
WEDSTRIJD. De drie beste ama-
teurdirigenten uit ons dorp gaan met
elkaar de strijd aan om de MAES-
TRO-BOKAAL 2018!
Aanvang 19.30 uur, entree gratis
inclusief een loterij met mooie prij-
zen. Komt dat zien, komt dat horen!

******
Op de Lindekring heeft de Fanfare
voor de leerlingen èn ouders een
demonstratie-
concert gege-
ven, waarbij
de leerlingen
de gelegen-
heid kregen
zelf de instru-
menten ter
hand te ne-
men en hun
kunsten daar-
op bot te vieren. Dit werd met veel
enthousiasme en onder grote hilari-
teit gedaan, erg leuk. En nu maar
hopen dat ‘n aantal leerlingen het
muziekkorps komen verjongen!

Feestelijke (her)opening
tentoonstelling Klooster

Sint Agatha
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Al 10 jaar is de Lin-
dekring betrokken
bij de Maasheggen.
In het begin hebben
de leerlingen van de
middenbouw gehol-
pen bij het planten
van de heg zo’n 100
meter over de dijk in
de Veerweg en sinds-
dien hebben zij deze
heg met plezier on-
derhouden.

Op woensdag 28 maart jl hebben de leer-
lingen, i.s.m. Ruth Bakkenes en zijn IVN
team,  groot onderhoud gepleegd aan en-
kele heggen waar ‘gaten in gevallen’ wa-
ren. Er werden gleuven gegraven en nieu-
we planten in vele verschillende soorten
geplaatst zodat er weer een mooie volle
heg kan groeien. Ruth Bakkenes heeft de
kinderen welkom geheten en verteld over
het gebied, de vele soorten (heg)planten en het belang van de Maasheggen.
Het was een leuke en leerzame activiteit! Bekijk de  foto’s eens op
www.dorpskrant-agatha.com , zo groot als je wilt èn in kleur.
Linda Beumer namens Jenaplanschool Lindekring

Maasheggen krijgen nieuwe planten

een kleine bijdrage doet!
Die bijdrage kan worden gedo-
n e e r d  v i a  d e  w e b s i t e
www.crowdfundingvoordenatuur.
nl (zoeken op 'Agatha'). Vanaf
1 mei staat er ook een collectebus
in het bezoekerscentrum van het
klooster. Namens de tuinvrijwilli-
gers bij voorbaat hartelijk dank
voor uw bijdrage!

Met deze vraag wil de werkgroep
‘Ouderenzorg in Sint Agaha’ wat
meer duidelijkheid krijgen.
Op initiatief van Stichting Welzijn
Ouderen Cuijk (SWOC) en de zes
Cuijkse KBO’s en kartrekker Henk
Geene, zijn in alle kernen en kerk-
dorpen van de Gemeente Cuijk bij-
eenkomsten gehouden.
In ons dorp was dat op 8 november
2017 in de Agaat, met de vraag: hoe
willen wij oud worden in Sint Agat-
ha?
Vrijwel alle aanwezigen gaven aan
tot het einde van hun leven hier te
willen blijven wonen indien er voor-
zieningen worden getroffen die dit
mogelijk maken.
Na afloop van deze bijeenkomst
hebben zich de volgende personen
opgegeven om een werkgroep te
vormen:Nellie Gosens, Anita Thijs-
sen, Ben Verhoeven en Jan van
Kesteren.
Daarna hebben we op twee bijeen-
komsten verteld waar de werkgroep
mee bezig is. De eerste  bijeenkomst
was op 14 jan. 2018 op de bewoner-
sochtend van de Dorpsraad (zie
Dorpskrant jaargang 25 Nr.1) en de
tweede op de jaarlijkse ledenverga-
dering van de KBO van 14 maart
2018 in de Agaat.

Om meer duidelijkheid te krijgen
wat er leeft onder de senioren in de
leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder,
willen wij iedereen die dat belang-
rijk vindt, persoonlijk bezoeken met
de vraag: hoe nu verder in Sint Aga-
tha? Voordat we op bezoek komen
bellen we eerst of u belangstelling
heeft en maken we een afspraak om
met 2 personen van de werkgroep
bij u op bezoek te komen voor ‘n
paar persoonlijke vragen.
Wij hopen daarmee nog meer duide-
lijk te krijgen wat er leeft in Sint
Agatha.
Als er nog vragen zijn kunt u altijd
met een van  de leden van de werk-
groep contact op nemen.
Wij hopen u hiermee voldoende op
de hoogte gesteld te hebben.
Namens de werkgroep Sint Agatha,
Nellie, Anita, Ben en Jan

Het zal u niet zijn ontgaan: in de
kloostertuin wordt hard gewerkt om
een onderhoudsachterstand in te
halen. Een nieuwe ploeg vrijwilli-
gers wil ervoor zorgen dat de mooie
tuin zodra het klooster 650 jaar be-
staat (in 2021!) weer piekfijn op
orde is.

Omdat het niet alleen het klooster
oud is, maar ook het meest tuinge-
reedschap 'historisch' genoemd kan
worden, zet de tuinploeg een actie
op touw voor betere voorzieningen.
Als het lukt om binnen 2 maanden
€5.000 bijeenbrengen, verdubbelt de
provincie Noord-Brabant dit bedrag.
Het komt voor elkaar als iedereen
die de kloostertuin wel eens bezoekt

Crowdfunding voor de natuur

Wie oh wie?

In de Kloostertuin heeft vroeger en
grote struik gestaan die gesnoeid
was in de vorm van de Ark van
Noah. Overal gezocht naar een
afbeelding daarvan, maar (nog)
niet gevonden. Wie heeft er in zijn
of haar fotoverzameling van vroe-
ger een  foto van deze struik?
Heeft u ‘n afbeelding of kunt u
hem tekenen, meld u dan even bij
Pater Edgar Claes in ‘t Klooster.
Het ligt nl in de bedoeling deze
Ark van Noah weer onderdeel van
de Kloostertuin te laten worden!

Hoe willen senioren in
Sint Agatha oud worden?

www.dorpskrant-agatha.com
www.dorpskrant-agatha.com
www.crowdfundingvoordenatuur

