
Jaargang 24 nr. 9 www.dorpskrant-agatha.com

Per 1 december 2017 opent Peuter-
speelzaal Klein Geluk haar deuren
in een mooie, uitnodigende ruimte
binnen basisschool de Lindekring.
Een plek voor kinderen tussen de
twee en vier jaar oud om één of
twee ochtenden per week met elkaar
te spelen en plezier te maken.

Klein Geluk is een kleinschalige,
liefdevolle plek waar peuters kun-
nen groeien en bloeien. Door goed
naar peuters te kijken proberen we
onze omgeving en activiteiten zo-
veel mogelijk op hun wereld aan te
passen. De wereld van peuters waar-
in alles draait om ‘klein geluk’: een
veertje, een knuffel, een steen, een
lach, een tak, een vertrouwd gezicht,
vriendjes, een bloem, een grapje,
een spin, een traan, een verhaal, een
aai, een liedje, een bal, een dansje,
een belevenis… Een wereld waarin
kinderen 100 talen spreken, met al
hun zintuigen.

Stichting Klein Geluk (houder van
de peuterspeelzaal) is onder andere
een initiatief van Ellen Emonds,
sinds een jaar woonachtig op De
Messemaker in Cuijk.

Samen met Jolanda Althuizen en
Vivian den Ouden (beide jarenlang
ervaring in het peuterwerk), heeft
Ellen de handen ineen geslagen om
een kleinschalige peuterspeelzaal op
te zetten, waaruit een mooie samen-
werking met de Lindekring is ont-
staan. In november is er al de moge-

september 2017

Najaar  concer t
“Stadskoor  Grave”

Het eerste weekend van september
hebben wederom 20 teams gestre-
den om alle eer en glorie of te wel
de felbegeerde wisselbekers van ’t
Staagje Beachevent en op vrijdag-
avond waren er de activiteiten voor
de jeugd. Zaterdagochtend om 10
uur ging het toernooi onder een
voorzichtig zonnetje van start. Als
snel liep de temperatuur op naar
zeer aangename waarden en daar-
mee ook de strijd om de winst van
het toernooi. Het verkoelende buitje
rond de klok van vier uur deed daar
niets aan af en gaf de deelnemers de
kans even de inwendige mens te
verzorgen.  Na een spannende finale
rond de klok van 20 uur had het
team Cenosillicafoben de beker in
de Champions League wederom te
pakken. In de Europa League gin-
gen de Stapmaatjes 1.0 er met de
beker van door. Fanatiek is er door
dit damesteam gestreden tot de laat-
ste minuut.  Met een knallende
beachparty met DJ Valentino, waar
tot in de late uurtjes menig polonai-
se werd ingezet, werd een mooi
sportief weekend afgesloten.

We willen alle teams bedanken voor
hun deelname, alle sponsoren  en
zeer zeker ook de vele vrijwilligers
heel hartelijk bedanken voor hun
geweldige inzet tijdens de weken
van voorbereiding. Graag tot vol-
gend jaar!
Organisatie Beachevent ’t Staagje.

lijkheid voor peuters om te komen
kijken en om in onze mooie ruimte
te komen spelen.
Houd voor alle ontwikkelingen of
het inschrijven van uw kind onze
website in de gaten: .
www.peuterspeelzaalkleingeluk.nl

Op zondag 1 oktober zal
“Stadskoor Grave” in de kerk H.
Agatha om 15.00 uur een mooi

concert ten gehore brengen.
Het koor bestaat  al 62 jaar en telt
nog steeds een ledenaantal van
rond de 50 zangers en zangeres-
sen. De bekwame dirigent Geert
Verhallen heeft het koor al 5 jaar
onder zijn hoede. Ook hebben zij
al bijna 20 jaar hun vaste pianiste
Molly Ho. Het repertoire is divers.
Profaan: (licht)klassieke werken,
(inter-)nationale volksliederen,
musical en overige (eigentijdse)
liederen. Religieus: liederen voor
bijzondere gelegenheden, negro-
spirituals en kerstliederen.
Uitvoeringen: medewerking aan
concerten zoals uitwisselings- en
kerstconcerten en overige concer-
ten op uitnodiging dan wel zelf
georganiseerd; optredens in ver-
pleeg- en bejaardentehuizen in de
regio.
Komt u deze middag eens luiste-
ren en kijken naar het koor.
Hun motto is: “Zingen bij
“Stadskoor Grave” is een feest van
muzikale verwondering”.

Knoepgezellig
Beachevent 2017

Komst peuterspeelzaal
‘Klein Geluk’

Deze foto moet je groot zien op:
www.dorpskrant-agatha.com
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Leden van Cv de Ulewappers star-
ten op zaterdag 16 september met de
lotenverkoop van de Grote Clubac-
tie. Vanaf die dag gaan zij mails
verzenden om inkomsten op te ha-
len voor hun club.
Cv de Ulewappers gaat net zoals
bijna 6.000 andere verenigingen aan
de slag. Met de Grote Clubactie rea-
liseren verenigingen extra inkom-
sten. Een lot kost € 3,-, waarvan
maar liefst 80% direct naar de club
gaat.
“Dit jaar hopen wij met de op-
brengst een gezellige carnaval te
kunnen realiseren voor jong en oud!
Wij kunnen de steun van onze om-
geving dus goed gebruiken!”
Cv de Ulewappers doet al voor de
derde keer mee. Vorig jaar werd er
€ 228,- opgehaald. Mede met dit
geldbedrag werd destijds een gewel-
dige carnaval gerealiseerd.

Wanneer je
loten koopt
maak je kans
op mooie
prijzen, zoals

de hoofdprijs van € 100.000,-. De
trekking van de Grote Clubactie
vindt plaats op 13 december 2017.
Vanaf 14 december staat de trek-
kingsuitslag op clubactie.nl. Doe
allemaal mee en koop een lot voor
en van ons! www.ulewappers.nl

U heeft ze vast weleens zien staan :
de boeken in de boekenkast in de
Agaat. 100 aangekochte boeken en
alle andere door u ingebracht. Op
deze manier hebben wij een gevari-
eerd aanbod aan boeken en daarvoor
zeggen wij u heel hartelijk dank.
Onze boekenkasten beginnen uit te
puilen en we hebben zelfs al wat
boeken moeten opslaan. Daarom
willen wij u vriendelijk vragen geen
boeken meer aan te leveren, we
kunnen ze gewoonweg niet meer
kwijt.
U kent het principe : u komt een
boek halen, hoeft niets te noteren en

Van de Dorpsraad

Cv de Ulewappers gaat voor
een gezellige carnaval met

de Grote Clubactie

centrum Nederlands Kloosterleven.
Bij dit Erfgoedcentrum kun je, op
weg naar Santiago, een stempel krij-
gen. Om niet voor een gesloten cen-
trum te komen staan is het verstan-
dig om eerst even te bellen.  Het
adres: Erfgoedcentrum Nederlands
Kloosterleven Kloosterlaan 24
5435XD Sint Agatha  Tel. 0485 –
311007 / 311 306                             .
In het Kruisherenklooster, in een
andere vleugel van het gebouw, is er
ook de mogelijkheid om te over-
nachten. Er is hier plaats voor max.
6 personen. Hiervoor wel tevoren
telefonisch even melden..

Sint Jacobsschelp op
Poortgebouw klooster

als u het uit hebt, zet u het weer
terug. Makkelijker kan het niet.
Veel leesplezier!!

Met ingang van woensdag 20 sep-
tember beginnen de inloopochten-
den in de Agaat weer. Vanaf half
tien tot half twaalf kunt in de kan-
tine van de Agaat terecht om …te
kaarten, te sjoelen, te rummycup-
pen, te handwerken, koffie te drin-
ken of gewoon te praten. Niets
moet, alles mag. De data van deze
inloopochtenden zijn 4 en 18 okto-
ber, 1 en 15 en 29 november, 13
december en in het nieuwe jaar
alvast 10 januari.

Op woensdag 25 oktober is er
weer onze ontmoetingsmiddag met
een etentje. Vanaf drie uur is het
ontvangst met een kopje koffie of
thee, daarna is er een activiteit en
om half zes schuiven we aan bij de
mooi gedekte tafels voor een lek-
ker dinertje van cateringbedrijf
Van Koeverden. Om ongeveer half
acht is het gezellige samenzijn
afgelopen. .
Zet de datum vast op de kalender
of in uw agenda. .
Tot ziens.  De dorpsraad

Op de pelgrimstocht van 2750 km
naar het Spaanse Santiago de
Compostela mag je in Nederland,
België en Frankrijk zelf bepalen
waar je een stempel haalt; bij een
kerk of klooster bijvoorbeeld, of
een gemeentehuis. Sinds kort heeft
Het Genootschap van Sint Jacob
het Kruisheren-klooster in Sint
Agatha tot zevende stempelpost in
Nederland uitverkoren. Het con-
vent biedt bovendien eventueel

o n d e r d a k
aan de cami-
no-gangers
(de lopers).
Andere .
stempelpun-
ten zijn on-
der meer te

vinden in Haarlem, Utrecht en En-
schede. Een deel van het klooster
wordt gebruikt door het Erfgoed-

Onieuw evaluatie
buurtbus Vianen en

Sint Agatha

De Sint Jacobsschelp
op het Poortgebouw

Vervoerder Arriva, de gemeente
Cuijk en de  vrijwilligers van de
buurtbusvereniging Gassel/Beers
hebben in juli een evaluatie gehou-
den over de Buurtbus. Met name in
Vianen en Sint Agatha blijken wei-
nig in- en uitstappers te zijn.

Ook heeft de verbinding van de
Buurtbus via Vianen en Sint Agatha
een te laag rendement. De Buurtbus
moet relatief veel omrijden voor
deze twee dorpen. De Vrijwilligers
van de Buurtbusvereniging rijden
daarom liever door en bedienen in
Boxmeer Madeleine, het ROC en
het NS-station. Ze ontvangen in de
Buurtbus regelmatig signalen  dat
het een gemis is dat er geen halte in
Boxmeer is bij deze plaatsen.
Verder komen regelmatig verzoeken
binnen of gehalterd kan worden bij
het Lavendelplein in Cuijk. Het be-
dienen van voorgenoemde locaties
verbetert voor veel passagiers  de
service en de Buurtbus krijgt daar-
mee ook een beter rendement. Voor-
alsnog is nog geen beslissing geno-
men om de dorpen Vianen en Sint
Agatha niet meer in de nieuwe
dienstregeling op te nemen. In okto-
ber worden de in-en uitstapgegevens
nogmaals bekeken.

De kans is groot dat vervoerder Ar-
riva bij de nieuwe dienstrege-
ling niet meer door deze ker-
nen rijdt.  Gemeente Cuijk
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