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Op zaterdag avond 14 sep-
tember vond het ondertussen
jaarlijks terugkerend Jeu de
boules toernooi plaats. Dit
toernooi op de Jeu de bou-
les baan in de Kuilen was ook
dit jaar weer perfect georgani-
seerd en er was wederom een
sterk deelnemersveld aanwezig.
Op deze "Kuilen open" worden
de teams door het lot, uit een
stel speelkaarten gevormd. Er

wordt namelijk door iedereen
een kaart getrokken en dan vor-
men de gelijke kaarten een
team: de Azen bij elkaar, de
Heren bij elkaar en zo ver-
der. Op deze wijze werd het
"Vrouwenteam" gevormd door
Willy, Egbert en Rene. Na een
matige start wist dit team zich
uiteindelijk toch nog te plaatsen
voor de finale evenals het
"tienen team" Boereke en
Daan. Na 4 spannende sets, was
het Willy die de beslissende bal
met een onwaarschijnlijke
nauwkeurigheid bi j  het
"balletje" wist te plaatsen. Hier-
door is het nu al drie jaar op rij
dat het team met daarin Rene
weet te winnen. Zijn commen-
taar na afloop van de wedstrijd
was dan ook, "je moet de juiste
spelers om je heen verzamelen
en daar het beste uit weten te
halen". Volgend jaar zullen de
kaarten weer opnieuw worden
geschud.

De winnende finalisten.
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Elk klooster kent kanunniken,
"conversi" (conventuales of le-
kenbroeders) en "donati"; de
laatste waren mensen die
(vaak op latere leeftijd) hun
vermogen aan het klooster ga-
ven en er ook zelf gingen wo-
nen en deelnamen aan het
kloosterleven.
Het nieuwe klooster ontving al
snel verschillende schenkingen,
o.a. van hertog Reinoud IV van
Gelre, heer van Cuijk, van de
gravin Elisabeth van Kleef,
m aa r  o o k  v an  k e i z e r
Maximiliaan en van Philips de
Schone. Zij kregen of kochten
landerijen in de verre omtrek of
rechten zoals het recht van vrije
overtocht in Katwijk. In
1462 leefden 12 kruisheren in
St. Agatha. Het klooster ont-
wikkelde zich voorspoedig en
speelde een belangrijke rol in
de verdere groei van de kloos-
terorde.
Maar daarnaast werd het ook
een rijke gemeenschap met be-
zittingen in zowel Nederland
als Duitsland.

Van de afdeling voorlichting
van de gemeente Cuijk kreeg
de redactie de beschikking
over de geschiedenis van
St.Agatha. Deze willen we in
enkele delen in deze krant op-
nemen. Hierbij deel 1.
Omstreeks 1300 werd in Kuyc-
brockele bij een Maasovergang
tegenover Middelaar een kapel
gebouwd voor de heilige Agatha.
De kapel lag op een plek waar
vaak verwoestende overstromin-
gen plaatsvonden en de heilige
Agatha was een Sicilaanse mar-
telares die graag werd aangeroe-
pen bij natuurrampen. Rond
1365 gaf de generaal-prior van
de Kruisheren een kruisheer van
het klooster te Asperen, Johannes
van Roermond, de opdracht deze
kapel te bedienen. Hij was hier-
voor aangezocht door Dirk van
Horne, de voogd van de minder-
jarige Jan V van Kuijk. De kapel
bezat de "collectieve aflaat", wat
erop duidt dat er ook een hospi-
taal of pesthuis aan verbonden
was. Bewijs hiervoor is echter
niet voorhanden. De Asperense
kruisheren kregen grond in de
buurt van het kapel en in 1371
kwam het klooster gereed. De
orde der Kruisheren heeft als
hoofdtaak het vieren van de litur-
gie en het gebed en voorzien in
hun levensonderhoud door de
opbrengst uit landerijen die aan
het klooster zijn geschonken.
Zij stellen zich tot taak arm te
leven en pelgrims, armen en
zieken te bekostigen.

De geschiedenis van Sint Agatha
en haar Kruisherenklooster

Persbericht uit Sint Agatha,

Wederom geslaagde
“KUILEN OPEN”
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Op woensdag 23 oktober a.s.
zal de Regionale Korendag
voor Ouderen in het Land van
Cuijk worden gehouden in de
Pauluskerk in Boxmeer.
Deze jaarlijkse Korendag wordt
dit jaar georganiseerd door
Stichting Welzijn Ouderen
Gemeente Boxmeer. Vele
ouderenkoren
uit deze regio
zullen op deze
dag tussen
9.45 en 17.00
uur een stukje
v a n  h e t
r e p e r t o i r e
laten horen waar zij het hele jaar
door mee bezig zijn. Het gaat
hierbij om 14 koren die elk drie
tot vier liedjes ten gehore zullen
brengen.
Belangstellenden worden van
harte uitgenodigd om te komen
luisteren. De entree is gratis!
Deze dag heeft mede vorm
gekregen door een financiële
bijdrage van de gezamelijke
Rabobanken Land van Cuijk en
de Industriële Kring Land van
Cuijk en Noord Limburg
afdeling Boxmeer.
Voor meer inlichtingen en
informatie kunt u zich bij de
plaatselijke Ouderenkoren of bij
d e  v o o r z i t t e r  v a n  d e
organise rende werkgroep
melden, Dhr Tiny Jansen,
Kerkstraat Noord 8 5441 BH
Oeffelt, Tel: 36.21.20

Het cryptogram
‘Die kloostergemeenschap
maakt er een potje van’ Er
kwamen heel wat inzendingen
binnen met als oplossing
Schaken. Schaken heeft echter
geen link met kloosters. Het
goede antwoord is:

‘Wanorde’
Er kwam slechts een goede
oplossing binnen en nog wel
van buiten het dorp.Namelijk
van : Annette Verhoeven.
We verwachten de oplossing
van het volgende cryptogram
toch echt uit ons eigen dorp te
krijgen. Dus, beste lezers, doet
uw best! De vraag is deze keer:
‘Meer van het hoogste en
je bent tegenwoordig een
hele dame’
Het gaat om een woord van zes
letters. Succes ermee....

Wanneer u dit artikel leest zijn
de werkzaamheden die uitein-
delijk moeten leiden tot invoe-
ring van een 30 Km zone in
St. Agatha reeds in volle gang.
De redactie van de Dorpskrant
heeft een gesprek gehad met
Dhr. Peter Arts van de afdeling
‘nieuwe werken’ bij de Gemeen-
te Cuijk. Hij wist ons te melden
dat op maandag 7 oktober een
begin gemaakt wordt met de aan-
leg van een ‘drempel plateau’  in
de Liesmortel, ter hoogte van de
afslag naar de Appelgaard. Tege-
lijkertijd wordt een zogenaamde
busdrempel aangelegd in de
Kloosterlaan.  Dit zijn de enige
twee verhogingen die in
St. Agatha aangelegd worden om
de snelheid uit het verkeer te ha-
len. Verwacht wordt dat deze
werkzaamheden donderdag 10
oktober afgerond kunnen wor-

den. Verder
komen langs
alle toegangen
naar ons dorp
ter hoogte van
de plaatsnaam-

borden zogenaamde komporta-
len. Op deze plaatsen (waar de
wegkanten nu al ingezaagd zijn)
worden  eerst de bermen verhard,
waarna daarin aan beide zijden
van de weg een metalen frame
geplaatst wordt. Daarop komen
de borden die verwijzen naar de
maximum snelheid binnen het
komgebied. Op dit moment zijn
de hiervoor benodigde materia-
len echter nog niet in huis. Peter
Arts heeft om dit laatste deel van
het project te realiseren week 42
ingepland. Reken maar: voor 1
november is in ons dorp de 30
km snelheid van kracht.

Op vrijdag 27 september heb-
ben de oud prinsen van
St. Agatha hun  jaarlijkse
ledenvergadering gehouden.
Het was alweer de derde jaar-
gang. De opkomst was groot en
er heerste een gezellige stem-
ming. Er werd na het serieuze
gedeelte en na een overzicht
van de activiteiten van het afge-
lopen seizoen nog lang nage-
praat o.a over de als zeer ge-
slaagd ervaren laatste feest-
avond. Om de jaarlijkse leden-
vergadering een extra dimensie
te geven, wordt hierop voortaan
uit onze oud prinsen de UUL
van het Jaar gekozen . Uit de
drie genomineerden kwam Cor
van Elst (smid) als winnaar uit
de bus. Cor stond het afgelopen
jaar met een foto in de Gelder-
lander als vrijwilliger bij J.V.C.
maar ook veel voor andere
St. Aagse  verenigingen. Eind-
conclusie op deze avond: 2002
was  een geslaagd seizoen!!

Regionale Korendag
Land van Cuijk

Start realisering
30 Km zone in

St. Agatha
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