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Weet u nog? In De Dorpskrant van
februari is aangekondigd dat er in
ons dorp nog voortaan één geza-
menlijke collecte gehouden wordt
voor zeven grote fondsen, te weten:
het Reumafonds, KWF Kankerbe-
strijding, Nederlandse Hartstichting,
Nierstichting, Brandwondenstich-
ting, Kinderhulp en het Longfonds

Welnu, deze maand, de meimaand,
wordt er op vr.12 en zat.13 mei op
elk adres in ons dorp een enveloppe
bezorgd met een formulier waarop
deze fondsen / Stichtingen vermeld
staan.
Aan u de vraag, achter elke naam
het bedrag dat u aan die stichting of
dat fonds wil schenken te vermel-
den.
Dat totale bedrag doet u dan in con-
tanten en met het ingevulde for-
mulier in de enveloppe, die u ver-
volgens dicht plakt!
Geen naam vermelden, u schenkt
volledig anoniem!
Een week later, do.18 en vr.19 mei
komen twee collectanten uit Sint
Agatha, met identificatiepasje, de
envelop weer bij u ophalen, waarna
op zaterdag de 20e mei het grote
tellen begint.

Wanneer u op deze dagen niet thuis-
getroffen wordt kunt u uw envelop-
pe op zaterdag de 20e mei vóór
16.00 uur bezorgen in de brieven-
bus van het (oude) Klooster, onder
de boog doorlopen naar achteren en
dan links, nummer 26.
In De Dorpskrant van 30 mei leest u
dan wat wij gezamenlijk gedoneerd
hebben.

april 2017

Week van de
goede doelen

Het is weer zover, het is weer lente,
tijd voor uw tuin.
Wij komen vrijdag 5 mei, ’s mid-
dags vanaf  13.00 uur bij u langs
met diverse mooie perkplanten voor
uw tuin, een fleurig balkon of Moe-
derdag!
Alvast bedankt namens Quick-Up!

Een korte, maar waardevolle tijd
van bezinning,  op dinsdag 9 mei
om  20.00 uur bij het kapelleke in
de Kuilen. Al zoveel jaren de tradi-
tie van  een kort woordje van de
voorganger uit ons klooster, de Fan-
fare Heilige Agatha die voor de mu-

zikale omlijs-
ting zorgt en
het door de
dorpelingen
gezongen .
lied begeleid.

Vorig jaar is het evenement
"KERKENPAD ZELDENRUST" voor de
eerste keer georganiseerd. Het ge-
restaureerde voetveer,  dat vroeger
zorgde voor de overtocht over de
Maas tussen Sint Agatha en Mid-
delaar,  kon weer varen. Men kon
als voetganger of fietser de Maas
over en de kerken in Sint Agatha,
Middelaar, Mook en Cuijk bezoe-
ken. (http://www.vv-zeldenrust.nl/
press/)
Ook dit jaar gaat de Zeldenrust
weer varen tijdens het Hemel-
vaartweekend donderdag 25 t/m
28 mei tussen 11.30 uur en 17.00
uur. "KERKENPAD ZELDENRUST" is
een fiets- en wandelroute van on-
geveer 15 km. Dit jaar zijn de ker-
ken in Sint Agatha, Middelaar en
Oeffelt geopend. In de kerk in
Oeffelt  zullen portretten te zien
zijn, gemaakt door Edgard Claes,
kruisheer uit Sint Agatha.
In Sint Agatha is in het klooster
o.a. de tentoonstelling "De witte
karavaan" te zien; 150 jaar witte
paters en witte zusters in Afrika.

De kloostertuin is geopend en ook
het atelier van Edgard Claes.
(www.erfgoedkloosterleven.nl)
De route is te volgen via pijlen die
opgehangen worden. Je kunt star-
ten bij een van de kerken of aan de
Maas in Sint Agatha of Middelaar.
De overtocht met de "ZELDENRUST"
kost 2.50 euro per persoon. Kinde-
ren t/m 12 jaar mogen gratis mee.
Het kaartje voor de vaartocht kan
gekocht worden aan de Maas in
Sint Agatha, of bij de familie Bus,
Huissestraat 5,  in Middelaar.
Wanneer je in Middelaar aan wal
gaat, is er een hartelijk ontvangst

bij Esther en Ronald Schobben. Zij
zorgen o.a. voor een hapje en een
drankje.

Uit ervaring kunnen we zeggen dat
de overtocht met het pontje een ge-
weldige beleving is die u een keer
mee gemaakt moet hebben!
We hopen velen van U een dezer
dagen te ontmoeten. Graag tot dan.
De initiatiefnemers, Noud Verdijk
en Wilma Bosma.

“Kerkenpad Zeldenrust”
Hemelvaart 2017

Bloemen actie Quick-Up

Mooie traditie, een kort
samenzijn bij het kapelleke
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Eind maart hebben 12 studenten van
de HAN in de Agaat gebivakkeerd,
om in opdracht van de dorpsraad te
onderzoeken wat Sint Agatha en
Padbroek elkaar te bieden hebben
en hoe elkaar het best te bereiken?
Uit de analyse en interviews (hier en
in Padbroek) komen het vereni-
gingsleven, de Lindekring en de
buurtbus als sterke punten van ons
dorp naar voren. Zwakke punten
zijn de onbekendheid en onbereik-
baarheid van Sint Agatha vanuit
Padbroek. Sint Agatha heeft bij ve-
len een imago van een rustig groen
dorp, waar niks te doen is.  De ont-
sluiting van Padbroek is qua infra-
structuur naar het noorden, naar
centrum Cuijk, gericht. De route
naar Sint Agatha gaat via olifante-
paadjes en is ´s avonds donker.
Om de zwakke punten om te buigen
hebben de studenten 3 ideeën opge-
daan en uitgewerkt.
*Verenigingen en ondernemers
moeten samenwerken om ons dorp
op de kaart te zetten. Eén heldere
consequente boodschap, via een
actuele dorpssite, (social) media,
contacten en acties, zal zichtbaar-
heid en imago van Sint Agatha sterk
verbeteren. Zo komen bewoners in
Padbroek er achter dat er bij ons
meer te doen is dan ze denken.
*Fysiek zou Padbroek richting Sint
Agatha beter ontsloten moeten wor-
den. Creëren van een aantrekkelijke
en veilige route (verhard fietspad).
En goede LED-verlichting op de
route Heerstraat, Kuilen. Liefst
speels vorm gegeven door bv ver-
lichting, die ´met de fietser mee-
loopt´.
*Het derde idee is bedoeld om de
loop vanuit Padbroek naar Sint Aga-
tha gewoon te laten worden. Door
de veerstoep aan de Maas, als een
unieke plek die redelijk goed be-
kend staat, aantrekkelijker te maken
(inrichting, activiteit, eten/drinken,
´dorpsstrand´) zijn bewoners uit
Padbroek eerder geneigd onze kant
op te komen. En intussen kennis te
maken met wat ons dorp te bieden
heeft. Dorpsraad Sint Agatha en
wijkraad Padbroek gaan samen,

De Fanfare Heilige Agatha viert op
zondag 21 mei dat zij drie jubilaris-
sen onder haar  gelederen heeft.
Theo Jacobs, Harrie Daanen (beide
60 jaar lid) en Allard Kooymans (70
jaar lid). Het wordt gevierd met een
feestelijk concert, van 13.00 uur tot
14.30 in MFA de Agaat. Tijdens dit
optreden worden ook de passende
onderscheidingen uitgereikt.
Iedereen is van harte welkom.

Concert Jubilarissen

Zoals u weet is de veerpont
Zeldenrust, dit jaar 70 jaar oud,
weer helemaal opgeknapt en al
diverse malen ingezet bij ‘n evene-
ment, zoals in Sint Agatha met
Sint Nicolaas.
Na een bezoek van een commissie
van de Federatie Varend Erfgoed
Nederland, kortweg de FVEN,
hebben wij enkele gerestaureerde
delen aangepast.
Nu kunnen wij u met trots mede-
delen dat we de status krijgen van
“Varend Monument” in de catego-
rie dienstvaartuigen.
Op zaterdag 20 mei komt een de-
legatie van de commissie van des-
kundigen ons de blauwe monu-
mentenpas en de daarbij behoren-
de wimpel overhandigen.

Wij willen dit natuurlijk niet onge-
merkt voorbij laten gaan en nodi-
gen u graag uit aanwezig te zijn bij
de overdracht hiervan.
Wij verwachten u dan  om 12.30

Voor enkele jaren terug is in Syrië de Nederlandse Pater Frans van  der
Lugt vermoord. Zijn Syrische volgelingen hebben na deze moord ieder jaar
ter nagedachtenis hieraan een voettocht georganiseerd. Eerst in Syrië, later
in Duitsland en nu, op nog grotere schaal in Nederland. De mars begon op 7
april in de Sint-Janskathedraal in ‘s Hertogenbosch, van daaruit naar Hel-
voirt en vervolgens met zo’n 200 lopers, mannen en vrouwen, naar Sint

Agatha. Hier stelden het
Klooster en de Agaat
ruimte ter beschikking
voor overnachting en
sociale activiteiten.
De maaltijden werden
uit Beugen aangevoerd
omdat het over zulke
grote hoeveelheden ging.
Na met ‘n dag rust weer
op krachten gekomen te
zijn en veel plezier ge-

maakt te hebben, vertrok de stoet voor de laatste etappe richting Nijmegen.
Uw Redacteur vroeg een foto van enkele lopers te mogen maken en had
gelijk zo’n 150 enthousiastelingen voor de lens waaruit deze foto geknipt.

Lopen ter nagedachtenis aan Pater Frans van der Lugt

Beste inwoners van Sint Agatha,
Via deze weg deel ik u mee, dat ik
als wijkagent in de Cuijkse dorps-
kernen stop omdat ik elders als
wijkagent ben aangesteld. Ik hoop
dat mijn opvolger met net zoveel
plezier in de dorpskernen zal wer-
ken als ik de afgelopen 7 jaren heb
gedaan. Ik kijk in ieder geval met
een goed gevoel op deze tijd terug
en wens u alle goeds voor de toe-
komst.  Hans Ooms Wijkagent.

Veerpont Zeldenrust ‘n
“Varend Monument”

uur bij de passantenhaven aan de
Loswal in Cuijk, waar de veerpont
Zeldenrust dan al in al zijn glorie
aangemeerd ligt.
Met vriendelijke groet, namens de
Stichting Voetveer Zeldenrust,
Frans Bus.

Politiebericht

Versterken relatie
Sint Agatha en Padbroek

met bewoners en gemeente, bekij-
ken welke ideeën in praktijk ge-
bracht zouden kunnen worden.
Zodat Sint Agatha en Padbroek
elkaar als buren beter leren kennen
en weten te vinden.
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