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SUCCESVOL OPTREDEN
“DE MAASKLANKEN” en “ZANG VEREDELT”
Op 6 april jl. hebben de beide bovengenoemde koren een gedegen en
leuk optreden verzorgd in de kerk
van ons klooster in St. Agatha.
Het optreden van het Cuijkse koor
bestond uit twee delen. Als eerste
werd er tijdens de eredienst van
09.30 de Deutsche Messe ten gehore gebracht.

de dirigent Frans van der Loo.
De gehele muzikale begeleiding,
zowel de mis als het optreden van
de beide koren werd verzorgd door
de Heer Leo Driesseneer, die ondanks de handicap van de afwezigheid van een piano met zijn vakmanschap toch kans zag op het
orgel te komen tot de
juiste ondersteuning
van de koren.

Vanuit de koren zelf
gezien was het een
leuk en goed geheel
van een behoorlijk
Het Cuijkse koor “Zang Veredeld”
niveau en kwaliteit.
Daarnaast werden onder meer een
Minpuntje
was
helaas de geringe
tweetal negrospirituals gezonden en
belangstelling
van
het publiek.
het beroemde Cantique de Jean RaDat
zal
beide
koren
er echter niet
cine. Tot slot werd aan het einde
van weerhouden, om in de toevan de dienst het Ave Verum van
komst nog eens opnieuw samen
Mozart ten gehore gebracht.
wat op touw te zetten.
Na een pauze van ongeveer een uur werd door de
beide koren een koffieconcert gegeven en wel opnieuw in de Kloosterkerk
met haar karakteristieke
akoestiek.
Als eerste begon het koor
“De Maasklanken” die onder de leiding van de dirigent mevrouw Heleen Stevens een viertal
liederen zong. Zo werd er ondermeer gezongen ; “Herr deine Güte
reicht soweit “ en het feestlied “Zur
Feier”
“Zang Veredelt” nam daarna het
stokje weer over en verraste met een
keus van repertoire, wat gebaseerd
was op de zon, de maan en de sterren. Een enkele greep daaruit ; Lerchegesang – An die Sonne. Het
Cuijkse koor staat onder leiding van

Het koor “De Maasklanken”

Vrijgevigheid
Dankzij uw vrijgevigheid heeft de
collecte voor de Nederlandse
Hartstichting € 377,40 opgebracht.
Namens de Hartstichting hartelijk
dank .
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

Sportieve en gezellige
jeugdmorgen
Na een succesvolle jeugdmorgen
van 2007 organiseren Quick Up,
Het Staagje en VCA ook dit jaar
weer een sportieve- en vooral gezellige ochtend. Dit gaan we doen volgens een nieuw recept. Ouders en
kinderen in sportieve kledij en met
een grote portie strijdlust. Met dit
toernooi gaan de kinderen strijden
tegen de ouders om op deze manier
te laten blijken “wie de beste sporter
van het huis is”. Het is een nieuw
toernooi in St.Agatha en we hopen
dat zowel kinderen als ouders in
zich in de strijd willen werpen voor
deze prestigieuze titel. De datum:
25 mei 2008 van 10.00uur tot
±13.00uur, we hopen jullie daar
allemaal te zien. Tot dan! Groetjes
de Quick Up, Het Staagje en VCA.

‘t Zal je maar gebeuren
Je gaat even bij ‘n vriend een lange
ladder lenen. Je zet je fiets tegen ‘n
boom en samen wandel je met de
ladder terug naar huis. Thuisgekomen wordt je gevraagd waar je fiets
is. Die staat tegen ‘n boom zeg je
dan. Nee, krijg je te horen, ik heb
gezien dat ie meegenomen is op ‘n
vrachtwagen, kijk daar ginds gaat
ie. Nu laat je je fiets door niemand
meenemen dus op ‘n holletje er op
af. Wat bleek er aan de hand.
Op deze zaterdag werd in ons dorp
het oud ijzer opgehaald en de fiets
dankbaar op de wagen gegooid.
Na enig graafwerk in de container
kon de rechtmatige eigenaar weer
met zijn fiets naar huis.
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Van de Dorpsraad
Dinsdag 29 april zijn de voorzitters
van verschillende verenigingen,
stichtingen en school bij elkaar geweest om over een aantal onderwerpen van gedachten te wisselen. Deze samenstelling is zo’n anderhalf
jaar geleden ook al bijeen geweest
om toen met name de multifunctionele ruimte te bespreken. Omdat dat
dit onderwerp niet meer het hoofd
item is, zullen in volgende bijeenkomsten álle verenigingen van St.
Agatha uitgenodigd worden . Want
dat een vergadering met alle verenigingen uit ons dorp zinvol is, is gebleken uit de positieve reacties na
afloop van de vergadering. Onderwerpen van gesprek zijn geweest de
ontwikkelingen in St.Agatha in verleden en toekomst, de stand van
zaken t.a.v. de MFA. Naar aanleiding van dit onderwerp heeft mevrouw Marga Arendsen van Stichting St. Aegte de stand van zaken
rondom het parochiehuis weergegeven. Aankomend seizoen zal het
poortgebouw een grondige verbouwing ondergaan en is dus niet bruikbaar voor activiteiten. Vandaar dat
ook is bekeken of alle verenigingen
het aankomende seizoen onderdak
hebben om hun clubactiviteiten te
kunnen uitvoeren. Dat verenigingen,
stichtingen en school elkaar hebben
gevonden, bleek wel tijdens deze
avond. Zo kunnen het KBO en de
fanfare gebruik maken van de gymzaal in de school en de Maasklanken repeteren in het klooster. Jammer genoeg is de ruimteproblematiek voor de carnavalsvereniging
niet opgelost het aankomende seizoen. Zij hebben daarom ook een
brandbrief naar de gemeente gestuurd. Vanuit de vergadering zijn
nog wel enkele suggesties mee gegeven aan de Ulewappers. ’t Staagje
heeft uitleg gegeven waarom het
verstandig is voor verenigingen om
zich WA te verzekeren. Informatie
belangrijk voor alle clubs! Het idee
vanuit de Dorpsraad een Dorpskalender samen te stellen, met daarin
álle activiteiten van álle verenigingen is goed ontvangen en zal verder
door de Dorpsraad worden uitge-
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werkt. Op deze wijze kan iedereen
in het dorp zien waar, wanneer en
door wie er een activiteit wordt
georganiseerd. De pot ‘sociale
vernieuwing’ die de gemeente ieder jaar beschikbaar stelt om ideeën , voorgedragen door dorps- en
wijkraden, te kunnen financieren
is bij de verenigingen weer onder
de aandacht gebracht. Plannen
moeten begin oktober bij de
Dorpsraad aangemeld zijn, zodat
bekeken kan worden of deze in
aanmerking komen.
Al met al een vruchtbare avond.
In de vorige bijdrage van de
Dorpsraad in de Dorpskrant is gevraagd naar de behoefte van een
nieuwjaarsreceptie voor de dorpsbewoners. Hierop is geen enkele
reactie gekomen. Vandaar dat hier
dan ook verder geen acties op
worden ondernomen.
Bij de Dorpsraad zijn veel suggesties t.a.v. de naam van het Kepserterrein binnengekomen;
Kepserplein, Staagterhof, Kruisherenstraat, Jan de Smid straat, De
Smidse, Smidse, Dorpshart, Hofplein, Kernstraat, Agathaplein,
Kernpunt, Het Ambachtsplein,
Paradijs en niet te vergeten Hof
van (N)Ooit. Al deze namen zijn
doorgegeven aan de gemeente.
Wie weet zal één van deze namen
op het straatnaambordje prijken!
Ze zijn er weer

De dames zijn weer terug op de dijk,
de voetgangers en fietsers zullen weer
aan de medeweggebruikers moeten
wennen en regelmatig dit beeld voor
ogen krijgen.
Maar voor groot en klein zijn de schapen op de dijk toch ook elk jaar weer
een plezierige
verschijning,
zij dienen toch
de lente aan!!

Uilskuikens
Ransuilen zijn bijzonder onopvallend en worden dan ook zelden gezien. Des te groter is de verwondering wanneer men een roestplaats
ontdekt waarin meerdere uilen bij
elkaar de dag doorbrengen
(roesten), in gestrekte houding een
boomstam imiterend.

Zoals de meeste uilensoorten die in
ons land voorkomen, is ook de
Ransuil een standvogel, dat wil zeggen dat ze het gehele jaar in de omgeving van hun broedgebied zijn te
vinden. Buiten de broedtijd verzamelen ze zich in kleine tot soms
grote groepen op een gezamenlijke
roestplaats die, als er geen verstoring plaatsvindt, wel tientallen jaren
in gebruik kan zijn.
Midden in St. Agatha hebben wij
zo’n roestplaats. Aan de Liesmortel
bij Truus van de Goor in de tuin
houden zo’n 15 ransuilen, de ouders
en hun uilskuikens, huis. Pas in de
schemering vliegen ze uit om op
muizenvangst te
gaan. Hun braakballen,
welke
voornamelijk bestaan uit muizenhaar en botjes,
zijn vaak te vinden onder bomen.
Het is indrukwekkend te zien hoe
deze uilen die een
lengte van 35 tot 37 cm en een
spanwijdte tot zo’n 95 cm hebben
tussen de vroege ochtend- of late
avondschemering onhoorbaar hun
vliegkunsten vertonen.
Rond de burelen van De Dorpskrant
zijn zij al gespot, wellicht ook in uw
omgeving te zien? Het loont om er
eens vroeg voor op te staan.

