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Er is lang gewikt en gewogen, moet
het parochiehuis / poortgebouw plat
of gaan wij het restaureren. Na tien-
tallen jaren achterstallig onderhoud,
moest er wat gebeuren, zo kon het
niet meer. Het gebouw, waar veel
verenigingen uit Sint Agatha
“huisden”, was zowel van binnen
als van buiten in slechte staat en ook
de voorzieningen waren niet meer
van deze tijd. Aan het woord is
Marga Arendsen, Directeur van de
Stichting Sint Aegten.

Deze Stichting die het beheer over
het Parochiehuis heeft zou het liefst
voor restauratie gaan maar dat
bracht hoge kosten met zich mee. Er
is naarstig en lang gezocht naar ex-
terne financiering en uiteindelijk is
deze gevonden, o.a. bij de Rijksmo-
numentendienst. Het restauratietra-
ject werd jarenlang voorbereid en
uiteindelijk in gang gezet.
Van de buitenmuren werd het pleis-
terwerk  verwijderd terwijl het dak
van asbest moest worden ontdaan.

De muren zijn opnieuw aange-
smeerd en ramen werden vervan-
gen. Aan de achterzijde is een  en-
treeportaal aangebouwd dat tevens
als garderobe dienst doet.

Binnen het gebouw zijn de sanitai-
re ruimtes, de toiletten, alsook de
installaties , gas - licht en water,
volledig vernieuwd. In de zaal is
een nieuw keukenblok geplaatst
(de oude keuken is toiletruimte
geworden) terwijl het podium als
expositieruimte dienst gaat doen.

Uiteraard wordt verder ook de he-
le inrichting vernieuwd.
Aansluitend aan de entree, tussen
Parochiehuis en heg, wordt een
terras aangelegd.
Binnen niet al te lange tijd zal het
gebouw weer gebruikt kunnen
worden. Overdag als bezoekers-
centrum met expositie over het
kloosterleven in Nederland en de
geschiedenis van deze plek, ‘s

avonds door belangstellenden.
De verenigingen uit Sint Agatha
zijn natuurlijk welkom, maar wel
binnen de randvoorwaarde dat het
geheel de sfeer van het kloosterle-
ven blijft uitstralen. De jeu de
boulesbaan is al weer in gebruik.

De officiële opening van het
prachtig gerestaureerde complex
laat nog even op zich wachten,
deze wordt gepland voor het vol-
gend voorjaar.

Referendum
Ook kon u op deze dag stemmen bij
referendum voor of tegen de Hom-
burg Campus, inclusief verplaatsing
daarnaar van de schouwburg.
In ons dorp stemden 181 personen,
waarvan 60 voor en 121 tegen het
verplaatsen van de schouwburg.

Partij Totaal Cuijk St Agatha

CDA 2302 62

PvdA 941 20

VVD 863 22

GrLi 544 11

SP 818 11

CU-SG 42 0

D66 776 19

Newr 24 0

EV&am 7 0

Soli 13 0

PvdD 180 5

EKP 33 2

DeGr 8 0

PVV 1341 25

LDP 9 1

PEP 5 0

Lib 27 1

Gel. stem 7933 179

Bl. stem 53 1

Ong. stem 22 0

Opger. 18291 389

Opkomst 8008 180

Percent. 43,78% 46,27%

Verkiezing en referendum

Op 4 juni heeft u kunnen stemmen
voor het Europese Parlement.
Hieronder vindt u het stemgedrag
van de inwoners van Sint Agatha.

Redactie van de Dorpskrant:
Willem Cranen en Theo Visser

Adres: Kuilen 6 en 4
Telefoon: 314671 en 314583
theodorus.visser@planet.nl

Bezorging Roy van den Broek

Parochiehuis terug in oude luister

Achterzijde met nieuw entreeportaal

De compleet gerestaureerde voorzijde

Nieuwe entree / garderobe

Keukenblok in zaal

mailto:visser@planet.nl


DE DORPSKRANTPagina 2

Maandag 8 juni 2009, de 1e maan-
dag na Pinksteren, de dag van het
traditionele Koningschieten bij de
Gilde Heilige Agatha.
Een compleet regiment schutters
kwam de Kuilen binnen marcheren
om daar de vogel op de schutsboom
te grazen te nemen.  Liefst elf nieu-
we leden zijn de gelederen van “de
Gild” komen versterken. Het be-
loofde dan ook een harde strijd te
worden. Nadat Pastor Kees volgens
traditie het eerste schot loste, ont-
spon zich een ware slag onder de
Gildebroeders om de felbegeerde
Koningstitel te verwerven. Na zo’n
150 schoten werd het echt span-
nend. De vogel was vrijwel gevlo-
gen maar ‘n laatste stukje verschool
zich achter de schutsboom. Slechts
1 schot zou voldoende moeten zijn,
maar kom er maar eens bij! Uitein-
delijk was het Bart Prinsen die met
het 207e schot het laatste loodje
verschoot en daarmee zich voor een
gans jaar Koning van het Gilde Hei-
lige Agatha mag noemen.

Fier voorop nam Bart zijn Gilde
mee terug naar het Gildehuis, al-
waar  eerst tien (de 11e was verhin-
derd) nieuwe leden tot broeder  ge-
vaandeld werden  en waarna nog
lang het Gildebier vloeide om de
nieuwe Koning te vieren.

Kapitein Gerrit.

Vervolg fanfare kolom 1
Dinsdag 7 juli is er in de gymzaal
van de Jenaplanschool in
St.Agatha van 19.30 – 21.30 uur
de open repetitie!
Jong en oud is van harte welkom!
Ooit het idee gehad om actief mu-
ziek te spelen, gewoon komen,
DOEN!!!

Open (zater)dagen
Beste inwoners,
helaas is vanwege het slechte weer
de open dag van zondag 14  bij T.C
‘t Poortje niet doorgegaan. Om u
toch kennis te laten maken met onze
tennissport, organiseren wij enkele
zaterdagen een inloop-ochtend. Er
liggen dan enkele rackets en tennis-
ballen klaar, maar let er wel op dat
je sportschoenen draagt met gladde
zolen!
Ook zien wij graag enkele ouders,
die mogelijk met Peter Angenendt
voor de jeugd iets kunnen beteke-
nen. Info hieromtrent op de inloop-
ochtenden. De inloop-ochtenden
worden gehouden op zaterdag 4, 11
en 18 juli van 10.00 tot 12.00 uur.
Ook staan wij open voor herintre-
ders. Voor bewoners die reeds een
gevorderde leeftijd hebben bereikt
en toch zo af en toe de beentjes wil-
len strekken.
Graag willen we een inzicht hebben
in deze groep “oudere jeugd”.
Behoor je tot deze groep en heb je
interesse, bel dan even Wilfred Bos-
ma (320476).
Namens het Bestuur TC ‘t poortje,

Wilfred Bosma

In hetzelfde raadsbesluit waarover
u in de vorige Dorpskrant kon lezen
en waarin opgenomen is dat het ge-
bied de Messemaker van Sint Agat-
ha is overgegaan naar Cuijk, is ook
beschreven dat de dorpsnaam St.
Agatha voortaan voluit geschreven
zal worden als Sint Agatha. De ge-
dachte hierachter  is dat bij een
adresvermelding de letters St ver-
warrend kunnen zijn direct achter
de letters van de postcode.
Dit initiatief zal landelijk worden
doorgevoerd. De plaatsnaamborden
zullen worden vervangen wanneer
deze aan vervanging toe zijn.

Sint Agatha

Prins(en) wordt
Koning

De beheerscommissie van het pa-
rochiehuis is slapend blijven be-
staan in afwachting van de nieuwe
situatie als de verbouwing van het
parochiehuis klaar is. Indien het
Parochiehuis in gebruik kan wor-
den genomen  door de verenigin-
gen in St.Agatha is het praktisch
als er nog zoiets is als de beheers-
commissie.
Een afvaardiging van de beheers-
commissie heeft recent een ge-
sprek gehad met een delegatie van
de Stichting St.Aegten. Iedereen
kan zien dat het Parochiehuis
schitterend is opgeknapt. Van bin-
nen moet het nog ingericht worden
en dan zal het dienst gaan doen als
bezoekerscentrum. Voor dit doel
zullen enkele vitrines geplaatst
worden, waarschijnlijk op het po-
dium.
De verenigingen die straks gebruik
wensen te maken van het Paro-
chiehuis zijn van harte welkom!
Het gebouw kan gehuurd worden
per dagdeel, een morgen, middag
of avond.

Op de belangrijkste vraag tegen
welke prijs per dagdeel de ruimte
dan gehuurd kan worden werd een
nauwkeurige toelichting gegeven
welke prijs men nodig heeft om de
rentelasten van de verbouwing te
dekken en om klein onderhoud te
plegen over een langere periode.
De huurprijs komt dermate hoog
uit dat dit voor de verenigingen in
St.Agatha niet haalbaar is. Mede
op advies van de stichting zal de
beheerscommissie de nieuwe pro-
blematiek voorleggen aan de ge-
meente. Mogelijk dat dan een fi-
nanciële oplossing kan worden
gevonden?

NIEUWS VAN DE FANFARE

Zondag 5 juli is er bij Café de S-
Bocht van 11.00 – 13.00 uur weer
het traditionele en oergezellige
midzomermiddenopdedagconcert
van de Fanfare H. Agatha.

Dit mag u niet missen.
Komt allen!!!

Beheerscommissie

Voor meerdere verenigingen in
St. Agatha wordt de situatie nijpend.
Zodra Jenaplanschool Lindekring
het speellokaal gaat verbouwen tot
leslokaal ontstaat er een noodsitua-
tie.


