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Fanfare bijna 100 jaar!
De Fanfare is bijna jarig. En… ze wordt dan 100 jaar! De 
Fanfare is opgericht op 21 februari 1921. Op zondag 21 
februari 2021 zal er een feestelijke opening zijn van het 
jubileumjaar met een viering in de kerk, een openbare 
receptie en een fantastische expositie in de Agaat.
Maar dat is niet alles: op zaterdag 19 en zondag 20 juni 
2021 is er een oergezellig feestweekend waar we iedereen 
van het dorp van harte uitnodigen om met de Fanfare het 
honderdjarig bestaan te komen vieren. Voor jong en oud 
is er dan van alles te doen. Een bruisend feest, binnen en 
buiten de MFA. De leden van de Fanfare zijn druk bezig 
dat allemaal tot in de puntjes voor te bereiden. En u hoort 
daar nog veel meer van als het programma klaar is. 
Optredens van de Fanfare zijn nu in deze coronatijd nog 
erg lastig. Er zijn nog te veel belemmeringen vanwege 
het gevaar van besmetting. Serenades en concerten zijn 
vooralsnog allemaal afgelast. We hopen na de vakantie 
weer voorzichtig met de repetities te kunnen beginnen. 
Dan hóórt u weer van ons!

Speel mee met de Fanfare
Samen muziek maken is het mooiste wat er is. Daarom 
biedt de Fanfare dit najaar een gratis cursus aan 
voor volwassenen, die muziek willen maken. Op een 
blaasinstrument of op slagwerk. Van een vakdocent 
krijgen ze twee maanden lang iedere week samen les. 
Misschien dat zoiets voor enkelen een begin kan zijn om 
verder te gaan met een instrument, dat hen wel ligt. 
Of om een hobby op te pakken die ze vroeger met plezier 
uitoefenden. 
Opgeven daarvoor kun je bij het secretariaat van de 
fanfare: pheijsterman@home.nl
Voor meer informatie: www.fanfareheiligeagatha.nl

1371 Kloosterbier
Bezoekers zijn sinds de maand juni weer van harte welkom 
in Klooster Sint Agatha. Extra aanleiding voor een bezoek is 
het nieuwe tripel bier dat verkrijgbaar is: 1371. Een stevig 
bier met een volle smaak dat al door vele ‘voorproevers’ 
geprezen is. Een evenement met officiële lancering van 
het bier zit er dit jaar niet in. Maar bierliefhebbers zijn van 
harte welkom om het bier te komen proeven.
Eén van de huidige Kruisheren, Edgard Claes osc, is als 
geboren Vlaming een bierliefhebber en -kenner. Samen 
met hem heeft Kloosterbrouwerij Sint Agatha – die onder 
andere ook het Toebesbier brouwt – een nieuw tripel bier 
ontwikkeld. De naam van het bier 1371 verwijst naar het 
jaar waarin de kapel in Sint Agatha aan de Kruisheren werd 
geschonken. Het is een heerlijke, stevige tripel geworden 
die al door vele gasten geprezen is.
Het bier 1371 is exclusief verkrijgbaar in het horeca- en 
informatiepunt in het Poortgebouw van Klooster Sint 
Agatha. Het Poortgebouw is geopend van mei tot en met 
oktober op woensdag, donderdag, vrijdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op de 
website: www.kloostersintagatha.nl.

Woordzoeker Sint Agatha
Aangezien de vakantie (voor de meeste mensen) bijna 
begint, hierbij een leuke woordenzoeker speciaal gemaakt 
met woorden die met ons mooie dorpje te maken hebben.
Voor iedereen een fijne vakantie! 
Er staan 9 woorden in de woordzoeker, waarvan er één 
woord twee keer in voorkomt. Succes met zoeken, in de 
volgende editie staan de antwoorden.
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Wijkagent Sint Agatha
Janneke van Zwam is nu de wijkagent van ons dorp en zij 
kwam zich kortgeleden voorstellen bij de Dorpsvereniging. 
Haar belangrijkste taak is de leefbaarheid en veiligheid 
in onze dorpsgemeenschap te ondersteunen. Als er 
aanleiding is om advies of hulp te vragen dan kan dit 
telefonisch: 0900-8844. Als zij dienst heeft kun je haar aan 
de lijn vragen; anders een collega van haar. Zo heeft zij kort 
geleden een maand lang regelmatig gesurveilleerd bij de 
locatie aan het einde van de Veerstraat omdat wandelaars 
aangaven zich daar niet altijd veilig te voelen. 
Ze vertelde dat ze dat gevoel wel kan begrijpen, maar dat 
er geen echte overlast of onveiligheid is geconstateerd de 
laatste tijd. 
De Dorpsvereniging heeft een werkgroep ‘veiligheid’ 
en deze zal, wanneer dat van toepassing is, contact 
onderhouden met de wijkagent over bijvoorbeeld 
verkeersveiligheid, ordeverstoring enzovoort. Verder is 
het aan iedere inwoner bij te dragen aan de leefbaarheid 
en veiligheid en kan bij angst of onrust ook de app ‘agatha-
alert’ daarvoor gebruikt worden. Wanneer je je nog wilt 
opgeven kan dat bij Willem Cranen, via wcranen@gmail.
com, met vermelding van je naam en 06 nummer.

2020 editie 3

Stukjes Dorpskrant
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. De dorpskrant komt 
ongeveer eens in de twee maanden uit. 

Fotowedstrijd Kloostertuin Sint Agatha
Klooster Sint Agatha nodigt iedereen die graag 
fotografeert van harte uit om deel te nemen aan de 
fotowedstrijd Kloostertuin Sint Agatha. Deze wedstrijd 
wordt uitgeschreven in het kader van het 650-jarig bestaan 
van Klooster Sint Agatha in 2021. Inzenden van een foto 
is mogelijk tot 1 februari 2021. Een vakjury kiest uit de 
inzendingen de 20 foto’s die de sfeer van de kloostertuin 
het beste weten te vangen. Deze worden in het voorjaar 
van het jubileumjaar (vanaf april 2021) tentoongesteld in 
het klooster als onderdeel van een expositie over heden 
en verleden van de kloostertuin. De makers van de drie 
beste foto’s ontvangen daarnaast een leuke attentie.
De kloostertuin van Sint Agatha is één van de best 
bewaarde kloostertuinen in Nederland. 
Hij is in zijn huidige vorm ontstaan vanaf de 18e eeuw 
en ingericht op basis van behoefte: levensonderhoud, 

Nieuws van de Dorpsvereniging ‘Agatha Leeft’
Met de versoepeling van de regels omtrent het Corona 
virus kunnen we gelukkig weer wat gemakkelijker 
vergaderen. Met de gemeente gaan we afspreken hoe we 
beter kunnen samenwerken en communiceren. Met de 
werkgroepen gaan we in gesprek hoe het allemaal loopt. 
De taken van de Dorpsraad worden overgedragen aan de 
Dorpsvereniging en met de MFA en het gebruikersplatform 
zijn we bezig met de vraag hoe we in de toekomst de 
organisatie van de Agaat willen invullen. Dit laatste, de 
Agaat, is echt een punt van aandacht. We moeten ons 
realiseren dat de Agaat het Gemeenschapshuis van alle 
inwoners is en dat de Agaat zonder hulp van de inwoners 
niet kan functioneren, zelfs niet kan voortbestaan. 
We kunnen wel wat nieuws al melden: Sinds 1 april is daar 
glasvezel met in het hele gebouw een goed Wifi bereik. 
Trinet, als provider, heeft op verschillende plekken vaste 
aansluitingen aangelegd. Dus alle technische voorwaarden 
voor een goede communicatie zijn aanwezig. Nu zijn, na 
de quarantaine-tijd,  wij zelf weer aan de beurt…

recreatie en bezinning. Zo is er 
een boomgaard met diverse 
oude appelrassen, zijn er open 
stukken waar de Kruisheren 
vroeger sporten en is er een 
religieuze meditatietuin die 
altijd groen blijft (Semper 
Virens). Jaarlijks trekt de tuin 
duizenden bezoekers. De tuin is 
voor publiek toegankelijk tussen 
zonsopgang en zonsondergang. 
Een uitgebreide omschrijving 
van de foto-opdracht is te vinden 
op: www.kloostersintagatha.nl.


