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Was vorig jaar maart de afrastering
langs de Odiliadijk al verwijderd,
deze maand was het de beurt aan de
wildroosters op de dijk.
Omdat de 8 roosters na het verdwij-
nen van de schapen geen functie
meer hadden en omdat er veel hin-
der van ondervonden werd door
wandelaars, fietsers en rolstoelge-
bruikers, zijn nu ook deze lastposten
weggehaald.

Daartoe werd eerst het asfalt weg-
dek van het fietspad aan beide zij-
den van zo’n roosterbak doorge-
zaagd en de betonnen bak vrij ge-
graven, waarna de 3000 kg wegende
kolos met rooster en al afgevoerd
kon worden.
Het ontstane gat werd gedicht, met
een asfaltlaag afgedekt en voilà, een
strak dijkpad zonder hindernissen
staat ter uwer beschikking. Top!

Dijk veel toegankelijker
als wandel/fietspad

Logisch dan ook dat er in brede
kring nagedacht moet gaan wor-
den over hoe de leegstaande ruim-
tes in te  vullen, nuttig te maken.
Een ding is zeker, het Erfgoedcen-
trum zal blijven. Al het andere wat
in het klooster komt zal moeten
aansluiten bij het kloosterleven:
Bidden, werken (eigen levenson-
derhoud). Welzijnswerk, onder-
wijs / retraites / bezinning en cul-
tuur, in dit soort richtingen willen
wij de invulling zoeken.
Hiervoor, om weloverwogen be-
slissingen te kunnen nemen, wordt
een jaar de tijd genomen. Wij
gaan, zo zegt Marga, nadenken
over het klooster van de 21e eeuw
en, wanneer het concept uitge-
dacht is zal dat beslist aan het dorp
gepresenteerd worden.

Tewaterlating
Voetveer Zeldenrust

Het schooljaar is ten einde… groep
8 heeft afscheid genomen. Het is al
bijna een nationale traditie om dit te
doen met een afscheidsmusical. Zo
ook op Jenaplanschool Lindekring.
Maar dan een beetje anders…

De kinderen van de bovenbouw ma-
ken de musical namelijk helemaal
zelf. Ze bepalen een thema en dat
wordt het decor. Dit jaar speelde
alles zich af in een ziekenhuis. Ver-
volgens verzinnen ze sketches, ma-
ken enkele dansen en schrijven zelfs
de teksten van de liedjes.
Als alle sketches en dansen zijn ge-
oefend in groepjes, wordt het tot één
geheel gesmeed, compleet met mu-
ziek, licht- en geluidseffecten.

We hadden enkele heel geslaagde
voorstellingen van ‘Hospitaal Ab-
normaal’ in onze aula.
Op de foto ziet u chirurg Bart die
zojuist een lui oog verwijderd heeft.

De voorstellingen op maandag-
avond en dinsdagmiddag staan ook
altijd open voor belangstellenden uit
het dorp. Voorstelling gemist? Vol-
gend jaar bent u weer welkom!

Afscheid van groep 8 op
Jenaplanschool Lindekring

Foto Twan van de Camp

Wij hebben
een prach-
tig, uit 1371
daterend, ,
Kruisheren-

klooster in ons dorp waarin een aan-
tal Kruisheren huist en waarin Het
Erfgoedcentrum Nederlands Kloos-
terleven gevestigd is.
Maar, zegt Marga Arendsen, direc-
teur van de Stichting St. Aegten, het
Klooster is groot, voor de huidige
invulling eigenlijk te groot.

Denken over het Kloos-
ter van de 21e eeuw

Op 17 oktober ´s middags wordt
het gerestaureerde voetveer
Zeldenrust vanaf de Maaskade in
Cuijk te water gelaten. De finale-
plaats van Sint Agatha in de Bra-
bantse dorpenderby is te danken
aan de verbinding van het voetveer
met de lokale leefbaarheid. Ieder-
een is van harte uitgenodigd dit
historische moment bij te wonen.
Noteer alvast in de agenda dus,
nadere informatie volgt tzt.

Het gerestaureerde casco van het
pontje komt 3 augustus ´s morgens
weer terug, van Damen Shipyards
in Gorinchem, naar Cuijk. Als je
het leuk vindt daar bij te zijn ben
je van harte welkom . Meld je dan
even aan op pontbaas@vv-
zeldenrust.nl en je ontvangt tijd en
locatie.

De redactie van De Dorpskrant
wenst u een bijzonder fijne vakan-
tietijd! U hoeft daarin gelukkig uw
dorpsnieuws niet te missen!
Kijk eens, waar u ook bent, op

www.dorpskrant-agatha.com
U blijft betrokken bij het thuisfront
én verstevigt daarmee uw vakantie
gevoel!
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Www.sintagatha.info
Dit is de naam van de nieuwe dorps-
website van Sint Agatha, die sinds
kort in de lucht is. De basisinforma-
tie van ons dorp is hierop overzich-
telijk bijeen gebracht.
Dorpsgenoten of bezoekers en re-
creanten die informatie zoeken wor-
den op deze site snel wegwijs ge-
maakt en desgewenst naar de juiste
vereniging doorgelinkt.

Op de site is de historie van ons
dorp te vinden, maar ook een over-
zicht van verenigingen, voorzienin-
gen en recreatieve routes (en in de
toekomst desgewenst ook bedrij-
ven). Er is een prikbord waarop je
een vraag, melding of aanbod kwijt
kunt. En er is een kalender waarop
in één oogopslag alle evenementen
en belangrijke data van ons dorps-
en verenigingsleven zijn weergege-
ven. Van elke vereniging heeft een
(bestuurs)lid toegang om zo zelf de
kalender actueel te houden. Zodra
na de vakantie het nieuwe vereni-
gingsseizoen in aantocht is zal de
kalender wel snel vol gaan lopen,
want we hebben tenslotte een actief
verenigingsleven in ons dorp.

De dorpswebsite met kalender is
een wens uit de 2 jaar geleden ge-
houden dorpsenquête, die nu werke-
lijkheid is geworden. Met dank aan
Martijn Jilisen en John Heijsterman.
Dus, snel en regelmatig naar
www.sintagatha.info, een prachtig
en praktisch nieuw hulpmiddel om
samen Sint Agatha leefbaar te hou-
den.

Highland-games in
tropische hitte

Van de Dorpsraad en vat-rollen, werd een  pauze in-
gelast voor rust en de nodige af-
koeling. De zon joeg de tempera-
tuur namelijk al op richting tropi-
sche 30 graden.

Deze rusttijd werd gebruikt voor
de eerste dienstenveiling.
De uitgebreide lijst met kavels was
ruim te voren al in hele dorp ver-
spreid en zo kon om 12.30 uur de
veiling van start gaan. Het koop-
lustige publiek was er klaar voor.
Het was veilingmeester Rob Poel
die, onder het toeziend oog van de
‘notarissen’ Willy Thijssen en Vi-
vianne van Dijk, met veel
schwung de ene na andere dienst
onder de hamer bracht. De vaart
en de stemming zaten er goed in!

Dat mooi weer ook tegen je kan
werken bleek toen de temperatuur
opliep tot ver in de 30 gr Celsius.
De extreme hitte was  er de oor-
zaak van dat “het grote publiek”
thuis bleef.
Desalniettemin werden er veel
kavels verkocht, met een totale
van €3275,00.
Een fantastische opbrengst waar
CV de Ulewappers en de Dorpen-
derby organisatie weer veel mooie
dingen van kunnen doen.
.
Deze opbrengst is voorlopig, om-
dat op een gegeven moment de
veiling gestaakt is om deze op een
later tijdstip onder betere condities
voort te zetten.
Er zijn nog hele mooie kavels
over. Wanneer en waar wij u deze
zullen aanbieden is nog niet be-
kent, maar dat zult u binnenkort
zeker  van ons horen.
Wij willen iedereen die aan deze
fantastische dag heeft meegewerkt
hiervoor hartelijk bedanken.
Kijk voor een beeldverslag van
deze dag op:
https://www.youtube.com/watch?
v=FkGhhKRYMD0  , echt leuk!

Na de nodige voorbereidingen gin-
gen de leden van ’t Staagje zaterdag
18 juli op kamp. Gezellig weer een
week kamperen in de bossen van
Noord Limburg. Dit jaar op kamp-
terrein Het Konijnenbos. Enkele
dames hadden zich hierop wel heel
goed voorbereidt en kwamen ’s och-
tends als konijn tevoorschijn.
M i s s c h i e n
was de naam
Het Teken-
bos meer op
zijn plaatst
geweest, er
zijn zo’n
520 teken bij
de kinderen
en leiders verwijderd. Nadat de ten-
ten waren ingericht, de klok een uur
terug uit gezet zodat we ’s avonds
eerder aan het nachtspel kunnen
beginnen kon het feest beginnen.

De eerste nacht is altijd een top-
nacht wat betreft het op pad gaan
van de jongens en meisjes naar el-
kaars tenten om dan vervolgens
“gesnapt” te worden door de nacht-
wacht en voor menig klusje die
nacht ingezet te worden. Het pro-
gramma deze week bestaat uit bos-
spellen, dauwtrappen, sport en the-
madag met als afsluiting een groot
kampvuur op donderdagavond.

Op deze avond werd afscheid geno-
men van Anne Cuppen als duo-
kampleider.Na acht jaar stopt ze
hiermee en ze wordt door de kinde-
ren in het zonnetje gezet met teke-
ningen en lieve woorden.
Na een korte nacht is het dan alweer
vrijdag en tijd om moe maar vol-
daan weer huiswaarts te gaan.
Kinderen bedankt voor jullie gezel-
lige aanwezigheid!
Groetjes van de kampleiding.

Zaterdag 4 juli was het, bij de veer-
stoep aan de Maas, de grote dag van
de Highland-games!
De zon stond al hoog aan de hemel
toen de deelnemers aan deze games
zich om 10.00 uur meldden.
Na de openingsceremonie m.m.v.
een doedelzakspeelster gingen de
spelen van start. Halverwege de ga-
mes met paalgooien, touwtrekken

Kampweek ‘t Staagje
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