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Precies een jaar geleden publiceerde
Klooster Sint Agatha zijn plannen
voor de toekomst in de brochure
Klooster Sint Agatha, klooster van
verleden, heden en toekomst. Men-
sen die als moderne kloosterlingen
in het klooster zouden willen wonen
en/of werken, werden uitgenodigd
om contact op te nemen.

In de afgelopen week zijn concrete
stappen gezet om aan het toekomst-
plan invulling te geven. Stichting
Sint Aegten, eigenaar van het kloos-
tercomplex, sloot een overeenkomst
met de vereniging Het Groene
Kloosterhuis, die zich in het najaar
in een deel van het klooster zal ves-
tigen. De vereniging is een doorstart
van het Franciscaans Milieuproject,
dat ruim 25 jaar geleden begon in
kasteel Stoutenburg (bij Amers-
foort) en dat zijn huidige locatie
gaat verlaten.
De gemeenschap verbindt religieus
leven met duurzaamheid, in navol-
ging van de middeleeuwse heilige
Franciscus van Assisi.

De vier leden van Het Groene
Kloosterhuis komen in Klooster Sint
Agatha niet alleen wonen, maar zul-
len op het kloosterterrein ook een
biologische moestuin realiseren, een
aantal gastenkamers van het kloos-
ter gebruiken en de exploitatie van
het poortgebouw als horecapunt
overnemen van het Erfgoedcentrum.
Zij onderhouden voor zichzelf en

voor hun gasten een groene,
gastvrije plek en ontwikkelen
activiteiten op het snijvlak van

Augustus 2017

Het Groene Kloosterhuis den voor het laatst geweest waren.
Het is altijd leuk als de kinderen
weer op een onbekend terrein ko-
men. Ze moeten dan echt het bos
gaan ontdekken en daar komen dan
soms spannende verhalen bij los. Zo
is het Trollenspel dan ook voor de
meesten een jaarlijks hoogtepunt.

De kinderen gaan in de groepjes het
donkere bos in op zoek naar trollen
en geesten en wie als eerste de schat
vindt is na zo’n twee uur spanning
en sensatie winnaar van het spel.
Maar het echte hoogtepunt is toch
nog altijd het kampvuur op donder-
dagavond. Daar worden dan stukjes
voorgedragen die ze gedurende de
week in elkaar gezet hebben en
waar de meest gekke, leuke en ont-
hullende dingen (vaak over de lei-
ding) naar voren komen.
Ook het weer zat dit jaar mee, op
een enkel verkoelend buitje na was
het zonovergoten dus kortom het
was weer een topweek waar door
zowel de kinderen als de leiding en
kookstaf met plezier op terug geke-
ken kan worden. Wij willen ieder-
een die zich heeft ingezet voor het
kamp erg bedanken en zo ook de
ouders voor het in ons gestelde ver-
trouwen. We hopen dat jullie vol-
gend jaar weer allemaal net zo fana-
tiek zijn als jullie dit jaar geweest
zijn!!   Groetjes Tom en John.

natuur en spiritualiteit, zoals
(kruiden)tuinweken, retraites, stil-
tedagen en kookworkshops.

Met het oog op hun komst is het
voornemen om in komend half
jaar de zuidvleugel van het kloos-
ter te verbouwen en gastenkamers
van de Kruisheren aan hedendaag-
se eisen aan te passen. De Kruis-
herengemeenschap blijft in de
oostvleugel van het klooster wo-
nen. In de westvleugel is het Erf-
goedcentrum Nederlands Kloos-
terleven gevestigd.
Het Groene Kloosterhuis hoopt in
het voorjaar van 2018 met zijn
activiteiten te kunnen starten. De
leden verhuizen dit najaar naar
Sint Agatha om te beginnen met
de voorbereidingen.

Jeugd- en Jongerenwerk
’t Staagje weer op kamp

Eindelijk was het weer zover, za-
terdagochtend 15 juli, vertrok er
een gezelschap van zo’n 35 perso-
nen richting de Duitse grens om
het jaarlijkse kamp op te slaan
voor een week lang vertier voor de
leden van ’t Staagje in de bossen.
Er moest dit jaar door deze 35 vrij-
willigers extra hard en onder grote
tijdsdruk gepresteerd worden want
waar we anders om 9.30 starten
met bouwen kon dat nu pas om
11.30 uur. En jawel hoor, klokslag
15.30 uur stonden alle tenten er

strak bij en konden de kids om 17
uur verwelkomd worden op
Kampterrein Jan den Duvel! Al
doet deze naam iets anders ver-
moeden, het was een erg mooi en
groot terrein waar we 11 jaar gele-

Weer mooi!
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Sint Agatha. Deze werd gewonnen
door F.C. Schadewijk uit Oss.
Voorts werd er voor de jeugd op de
vrijdag een voetbal-clinic georgani-
seerd, waaraan zo’n 90 kinderen
mee deden. Een succesvol initiatief!
Het 9e Copa festijn was een groot
succes en  sterkt de organisatie in de
plannen voor de 10e Copa groots uit
te pakken!   Org. Copa del Agatha

In september starten diverse nieuwe
activiteiten 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.
Activiteiten najaar 2017:
Icoon schilderen, cursus * Vrijdag-
ochtendmeditaties, doorlopend aan-
bod * Zonder zorgen door de over-
gang, workshop * Stress en burn-
out: oorzaken en oplossingen, lezing
* Wat is schoonheid? Lezingency-
clus * Wandelmeditaties in de
Kloostertuin * Boekbinden, master-
class voor gevorderden * De Inspi-
ratiecyclus, zakelijk aanbod * Ten-
toonstelling De Witte Karavaan, tot
1 november.
Meer informatie: tel 0485-311007
www.kloostersintagatha.nl
info@kloostersintagatha.nl

In De Dorpskrant van juli heeft u
kunnen lezen dat er bij het zitje aan
de Maas een legerstandaard geplaatst
is als verwijzing naar de fietsroute
Via Valentiniana, die de door de Ro-
meinen aangelegde weg van Maa-
stricht naar Cuijk volgt.
Deze Standaard was echter vlak
naast het  daar al geplaatste kunst-
werk, ontworpen door Edgard Claes
en vervaardigd door Kepser, geposi-
tioneerd wat, zo vond menigeen,
afbreuk aan beiden deed. Een tele-
foontje van uw Redactie naar John
de Valk, gebiedsopzichter bij de Ge-
meente Cuijk, was voldoende voor
een herplaatsing van de standaard,
wat beide objecten ten goede komt.

Standaard herplaatst

Nieuw programma
activiteiten

Klooster Sint Agatha

de werkzaamheden en de gevolgen
voor hun straat.
Informatie .
Op de website van de gemeente
Cuijk, www.cuijk.nl kunt u de
tekeningen van de werkzaamheden
inzien. Heeft u vragen over dit
onderwerp, neem dan contact op
met de heer P. Arts, tel. 0485 –
396 600, email peter.arts@cgm.nl.

Op 11-12-13 augustus werd er in
ons dorp voor de 9e maal om de
Copa del Agatha gestreden, dit
jaar door drie buitenlandse- en drie
Nederlandsen ploegen.
Op de zaterdag werden er, tussen
de buien door, de eerste wedstrij-
den gespeeld. Anders dit jaar, er
werd gespeeld volgens een nieuw
systeem waarin alle clubs ‘s zon-
dags nog kans op een finaleplaats
hadden. Meer spanning dus!

Op de zondag was het stralend
weer en werd voor veel publiek de
finale tussen Club Brugge en
Glasgow Rangers gespeeld. Na de
officiële speeltijd én de verlenging
was  de stand nog steeds 0-0 en
werd het publiek getrakteerd op
penalty’s. Het was Glasgow Ran-
gers die het hoofd koel hield èn
het beste schot had en dus de te-
rechte winnaar van de Copa werd.
De einduitslag luidt alsvolgt:
1e. Glasgow Rangers,
2e. Fc. Brugge,  3e. J.V.C. Cuijk,
4e. Alemania Achen,  5e. N.E.C.
6e. Willem II

Ook werd dit jaar, na jaren van
afwezigheid hiervan, weer om de
“Kuukse Cup” gespeeld.
Op vrijdag werden de poule wed-
strijden bij J.V.C. in Cuijk ge-
speeld terwijl op zaterdag en zon-
dag de halve finale èn finale in

Herinrichting kruising
Heerstraat / Hertraksestraat

In opdracht van de gemeente Cuijk
wordt de kruising Heerstraat – Her-
traksestraat opnieuw ingericht. De
werkzaamheden starten op 18 sep-
tember aanstaande en zullen duren
tot ongeveer 17 november.
Herinrichting .
De werkzaamheden bestaan uit het
verbreden van de weg en het aan-
brengen van verkeersgeleiders. De-
ze verkeersgeleiders maken het  mo-
gelijk om de weg in twee keer over
te steken. De maximum toegestane
snelheid op de kruising wordt terug
gebracht tot 60 km/u. Deze maatre-
gelen maken de kruising veiliger
voor alle weggebruikers.
Planning
Het werk start op 18 september en
duurt tot 17 november, onverwachte
omstandigheden zoals onwerkbaar
weer daargelaten. Er is niet voor
gekozen om tijdelijk een omlei-
dingsroute in te stellen. Dat zal naar
verwachting tot te veel sluipverkeer
en overlast leiden in Sint Agatha.
Het verkeer kan – om en om – blij-
ven rijden over de Heerstraat. Om-
dat het verkeer toch te maken kan
krijgen met beperkt oponthoud zal
de aannemer maatregelen treffen om
sluipverkeer tegen te gaan..
Bereikbaarheid .
Tijdens het werk zal Sint Agatha
altijd vanuit Oeffelt en Cuijk bereik-
baar blijven. De Heikantseweg zal
echter tijdens het gehele werk alleen
vanuit Sint Agatha bereikbaar zijn.
De Hertraksestraat wordt vanaf 18
september ongeveer vier weken af-
gesloten. Aan het einde van het
werk worden de verkeersgeleiders
aangebracht. Hiervoor wordt de
Heerstraat afgesloten en al het ver-
keer omgeleid. Om de overlast zo-
veel mogelijk te beperken, geschiedt
dit in een weekend. Tijdens dit
weekend wordt het verkeer omge-
leid via de A73 vanuit Oeffelt en via
Haps vanuit Cuijk. Deze weekend-
afsluiting wordt nog vooraf duide-
lijk aangekondigd.
Direct omwonenden en bedrijven
aan de Heerstraat, Hertraksestraat
en Heikantseweg zullen van de aan-
nemer nog een brief ontvangen over
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