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Mocht je stukjes hebben voor de dorpskrant, dan kan 
dat worden gestuurd naar het volgende mailadres: 
Dorpskrant@agathaleeft.nl. Voor de volgende editie 
dienen stukjes uiterlijk 2,5 week voor uitgave aangeleverd 
te zijn. Vervolgens bekijken wij wat we plaatsen, mede op 
basis van beschikbare ruimte.
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Jeugdprins Ramon
Dit jaar was het een leuk jaar als prins carnaval. Ik heb ook 
heel erg genoten samen met de andere leden. In Goch 
was het een gezellige dag, vooral de optredens daar waren 
super mooi en ik mocht bier tappen voor iedereen. Vooral 
onze eigen receptie en die van de boer en boerin vond 
ik heel leuk. Er kwamen andere carnavalsverenigingen op 
bezoek. Ik wil jullie allemaal bedanken voor alle plezier en 
andere leuke dingen.
Dit jaar heb ik echt genoten als prins en later lijkt het mij 
leuk om ook nog grote prins te kunnen worden. Hierbij 
wil ik afsluiten met mijn lijfspreuk; Lach, geniet, spring en 
hos, We gaan dit jaar helemaal los !!!!!

Jeugdprinsses Janine
Wat heb ik genoten van het carnavals feest. Als 
jeugdprinses mocht ik overal mee naartoe. Naar recepties 
van onze buurt dorpen, naar de kerk en naar ieder feestje.
Maar onze eigen receptie met jeugdprins Ramon en het 
boerenbruidspaar vond ik toch wel het aller leukst om 
mee te maken. 
Ik wil graag iedereen bedanken die is geweest en er samen 
met ons een groot feest van hebben gemaakt. Iedereen 
hartelijk dank voor alle cadeaus, kaarten en creativiteit.
De optocht was dit jaar door de weergoden wat minder 
lang maar zeker niet minder gezellig. Het is helaas voorbij.

Een terugblik op de carnaval..

Prins Wouter d’n Urste en zijn Prinses Yvonne 
Wat is het gekste wat je hebt meegemaakt in je periode 
als prins en prinses?
Geen optocht Cuijk.
Wanneer waren jullie echt onder de indruk?
Dat zo weinig mensen zo’n groot feest kunnen bouwen.
Achter de schermen: vertel eens iets wat bijna niemand 
weet over je rol als Prins en Prinses?
Dat je nog best veel moet doen buiten alle activiteiten om.
Yvonne; omschrijf in ‘t kort jouw Prins Wouter d’n Urste. 
Een zelfverzekerde knappe prins met humor!
Wouter; omschrijf in ‘t kort jouw Prinses Yvonne.
Het mooiste prinsesje van Brabant! 
Welke tips zou je het komende prinsenpaar willen 
meegeven?
Geniet van iedere dag het is zo voorbij. 
Welke receptie vonden jullie het gezelligst en waarom? 
Onze eigen receptie omdat het om ons gaat.
Vanaf wanneer (of welk jaar) droomde je ervan om Prins 
van de Ulewappers te worden?
Nooit van gedroomd wist dat het een keer van zou komen. 
Wat wil je verder nog kwijt?
Iedereen bedankt voor de mooie tijd tijdens carnaval!!

Jubileum Zeepkistenrace
Op carnavalsdinsdag werd voor de 11e keer de 
Zeepkistenrace georganiseerd voor kinderen in de leeftijd 
van 4 tot en met 12 jaar. De eerste race was buiten met op 
elkaar gestapelde containers, steigermateriaal en pallets 
als trap. Kunststof rijplaten voor de baan en strobalen van 
de familie Gerrits langs de kant. 
Met de komst van De Agaat mochten we van de 
beheersstichting naar binnen racen en ook de 
prijsuitreiking is voortaan op het hoofdpodium. Dit voelt 
als een stukje erkenning voor onze inspanningen.
Het mooiste is de gezichten van de genietende kinderen, 
daar doen we het voor. Elke keer staan ze te trappelen om 
weer te starten. Je ziet de spanning op de gezichtjes.
Wij willen graag de vrijwilligers bedanken die door hun 
grote inzet elk jaar dit evenement weer mogelijk maken.
Twee prijswinnaars hebben hun prijs nog niet opgehaald:
Bij de jongens tot en met 6 jaar: Theo
Bij de meisjes tot en met 6 jaar: Fenna
Zij kunnen zich melden via gmeijer1@ziggo.nl



Nieuws Klooster Sint Agatha
Via deze dorpskrant brengen wij de inwoners van Sint 
Agatha graag op de hoogte van ontwikkelingen in en 
rondom het Klooster Sint Agatha.
Verbouwing Klooster
Zoals aan de buitenzijde goed te zien is, wordt er 
druk verbouwd in het klooster. Aan de achterzijde 
van het gebouwencomplex worden 12 eenvoudige 
appartementen gerealiseerd. Voorheen bevond zich 
hier de woonruimte van het Kruisherenconvent. Om het 
klooster toekomstbestendig te maken, is gekozen voor 
een moderne woonvorm: zelfstandige appartementen. 
Deze gaan voor ongeveer de helft bewoond worden door 
de Kruisheren en voor de andere helft door ‘gewone’ 
burgers die graag op een stilteplek leven. Volgens de 
planning worden de appartementen in het najaar 
opgeleverd. Tijdens de verbouwing wonen de Kruisheren 
in de tijdelijke units op de parkeerplaats, in ruimtes van de 
westvleugel en in het poorthuisje.

Jubileum in 2021
Volgend jaar bestaat Klooster Sint Agatha maar liefst 
650 jaar. Het klooster is gedurende deze periode 
onafgebroken bewoond geweest door kloosterlingen; dat 
is uniek in de Nederlandse geschiedenis. Daarom staan er 
voor 2021 diverse festiviteiten op het programma, zoals 
een toneelstuk over de geschiedenis van het klooster, 
wisselende tentoonstellingen en bijzondere concerten. 
Omdat niet alleen Klooster Sint Agatha in 2021 een 
jubileum viert, maar eveneens drie andere Brabantse 
kloostergemeenschappen, zal de provincie Noord-Brabant 
het jaar uitroepen tot ‘2021 Brabants kloosterjaar’. Dit 
gaat o.a. gepaard met de opening van een pelgrimspad 
tussen kloosters in Noordoost-Brabant.
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Activiteitenagenda
APRIL
16 maart tot 3 april; Quick-Up verkoopactie paaseitjes en/
of ijstaart.
4 april, vanaf 9.00 uur; oud ijzer actie van de fanfare. > 
VERVALT
24 tot 25 april; Bloemenactie Quick-Up bij MFA de Agaat.
MEI
8 mei, vanaf 18:30 uur; rolschaatsdisco bij het Staagje 
voor alle kinderen uit het dorp die mee willen doen.
8 of 9 mei; brieven Goede doelenactie worden bezorgd. 
9 mei, vanaf 19.30 uur; concert van de fanfare in MFA de 
Agaat.
12 mei, 19:30 uur; Mariagroet bij het kapelletje bij de 
groene driehoek aan de Kuilen.
14 of 15 mei; brieven Goede doelenactie worden 
opgehaald.
17 mei, 10:00 tot 17:00 uur; Ons plattelandsrondje 
georganiseerd door het Klooster.
21 mei t/m 24 mei, 11.00 tot 17.00 uur; fietstocht 
Kerkenpad Zeldenrust, elke dag vaart het pondje.
21 mei, 11:00 uur tot 12:00 uur; Veerstraat fanfare 
optreden tijdens fietstocht.
21 mei; Dauwtrapwandeling IVN en kloosterontbijt 
Poortgebouw.
JUNI
20 juni, vanaf 20.30 uur; optreden van de band Pariah uit 
Cuijk in MFA de Agaat
27 juni; fietstocht café de S-Bocht georganiseerd door de 
Ulewappers

In verband met het Corona Virus is nog 
onbekend wanneer de volgende dorpskrant 
uitkomt.

Goede doelenweek Sint Agatha 
Zes nationale collectes hebben in Sint Agatha hun 
krachten gebundeld tot één collecte in één week per 
jaar. Dit alles gaat plaatsvinden in mei. In de week van 8 
mei worden huis aan huis enveloppen met daarbij een 
invullijst rondgebracht. Op deze lijst kan men aangeven 
welk bedrag aan welk goed doel gegeven wordt. In de 
week van 14 mei worden de gesloten enveloppen met 
de lijsten weer opgehaald. Er hoeft geen naam op de 
enveloppe gezet te worden. 
De zes goede doelen zijn: het Reumafonds, 
KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting, de 
Nierstichting , de Brandwondenstichting en Longfonds. 
Met deze goede doelenweek in Sint Agatha  hopen de 
collectanten op een hogere opbrengst. Voor de inwoners 
betekent dit minder collectes aan de deur. Het Goede 
Doelenproject heet: Samen Sterk Sint Agatha.

Werkgroep Dorpsondersteuning - Corona
Reminder voor alle ouderen en/of hulpbehoevende 
mensen in het dorp, in deze tijd met de uitbraak van het 
Corona virus kan er altijd een beroep worden gedaan op 
de werkgroep dorpsondersteuning.
Neem contact op met één van de aanspreekpunten van 
de werkgroep via het volgende nummer: 06-41362480
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