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Carnaval in Corona tijd
Gezien de Corona maatregelen die nu van kracht zijn,  
kunnen we als carnavalsvereniging geen programma 
aanbieden zoals men dat van de Ulewappers gewend is.
Op dit moment moet er rekening mee gehouden worden 
dat de activiteiten die plaatsvinden in het “voorseizoen” 
zeker niet zullen plaatsvinden zoals dat normaal gesproken 
zou zijn. Gezien alle beperkingen vragen we ons af of we 
het carnavalsfeest kunnen organiseren waarbij wij ieders 
veiligheid en gezondheid kunnen garanderen. Bovendien 
is carnaval een feest van ontmoeten en hoe moeten we 
dat gaan doen op 1,5 meter afstand. Aangezien er tijdens 
de evenementen best een biertje gedronken wordt, 
vrezen we dat de afstand naarmate het feestje vordert niet 
meer zo nauw wordt genomen en wie zal dan de afstand 
handhaven. Kortom, het feest kan niet georganiseerd 
worden op de manier die wij leuk vinden. 
Natuurlijk duurt het nog een paar maanden voor het 
carnaval is en kan er nog van alles gebeuren. We houden 
als bestuur de ontwikkelingen goed in  de gaten en blijven 
zoeken naar mogelijkheden. 
Zodra er wat meer bekend is zullen we dit 
kenbaar maken. Blijf gezond allemaal 
en hopelijk tot snel!

Bestuur CV de Ulewappers.

FF Voorstellen: Edgard Claes
Kruisheer Edgard Claes (66) is 10 jaar geleden naar het 
Klooster in Sint Agatha gekomen. Hij is kunstenaar en 
vermaard ambachtelijk boekbinder en boekbanddisigner.  
Begonnen aan de technische school, daarna leerde hij 
etaleren en ontwerpen bij een reclamebureau. Vervolgens 
ging hij in Meggelen in de leer als boekbinder; hij leerde 
om niet alleen de boeken te restaureren, maar vooral 
ook te conserveren en de moderne boekbindkunst. In 
2000 richtte Edgard (in het klooster van Denderleeuw) 
een school op voor hogere leergangen voor de moderne 
boekband. Tegenwoordig geeft hij nog regelmatig les aan 
scholen in Munchen, Stuttgard en Munster. In de loop 
der jaren heeft Edgard zijn eigen methodes ontwikkeld. 
Onlangs is er een bijzonder mooie bundel uitgekomen 
over zijn gehele levenswerk; Edgard Claes Cinquante-
quatre  années de créations 1666-2019.
Waarom St Agatha?
Destijds is mij gevraagd om naar Sint Agatha te komen 
om o.a. leerling kruisheren op te leiden. Dit wilde ik graag 
doen, echter wel op één voorwaarde; een atelier moest 
er komen! Daarvoor moest een gedeelte van de oude stal 
(net na het poortgebouw) worden opgeknapt. Nu heb ik 
er een fijne plek waar ik al mijn creativiteit in kwijt kan.  
Missen?
Wat ik het meeste mis in het klooster, zijn nieuwe 
medebroeders. Gelukkig komen er binnenkort nieuwe 
bewoners die een fijne invulling kunnen geven aan het 
kloosterleven en hopelijk een rijk maatschappelijk belang 
hebben.  
Lekker eten!
De echte Belgische frieten natuurlijk, liefst met mosselen 
of een heerlijke malse biefstuk.
Weten over ons Dorp;
Eigenlijk weet ik buiten het klooster om vrij weinig van 
Sint Agatha. Daarom hebben wij broeders ons vorig jaar 
aangesloten bij verschillende verenigingen in het dorp. 
Op deze manier proberen we wat meer aansluiting te 
vinden bij onze dorpsgenoten. 

Woordzoeker Sint Agatha
In de 3e editie stond een woordzoeker, hierbij alsnog de 
antwoorden!

Vrijwilligers gezocht Kangoeroe Klup
De kinderen van de Kangoeroe Klup zoeken nog leuke 
enthousiaste leiding die hen kan begeleiden tijdens de 
trainingen. De Kangoeroe Klup is voor kinderen van 3 
t/m 5 jaar die het leuk vinden om spelenderwijs te leren 
sporten. De trainingen zijn één keer in de twee weken op 
vrijdag van 16.00 - 17.00 uur. Ben jij die enthousiaste en 
sportieve persoon die wij zoeken en ben je geïnteresseerd?   
Neem dan contact op via secretaris.quickup@gmail.com. 
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Toekomst van de Agaat
Op woensdag 7 oktober stond de ‘toekomst van de Agaat 
(MFA)’ op de agenda van het platformoverleg. In dat 
platform zitten alle verenigingen, die gebruik maken van 
de Agaat. 
De noodzaak tot overleg is groot omdat Piet en Gerda v/d 
Broek (beheerders)  hun functie op 1 januari neerleggen. 
Een werkgroep (vanuit gebruikers van de Agaat) heeft zich 
verdiept in de vraag hoe het dan verder moet en kwam 
tot enkele conclusies: voorkeur voor twee beheerders; de 
uitvoering (tafels klaar zetten, bardienst draaien enz) moet 
komen te liggen bij de gebruikers en niet bij de beheerder. 
De MFA moet de ‘Huiskamer van Sint Agatha’ worden. 
Sleutelbeheer moet eenvoudiger, zodat de drempel voor 
vrijwilligers lager wordt. Een advertentie voor de functie 
is verspreid.
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Inkijkje Verbouwing klooster
Het afgelopen jaar is er flink verbouwd in het klooster. De 
kloostercellen in het woongedeelte van het complex zijn 
vervangen door 12 moderne, zelfstandige appartementen 
met eigen keuken en sanitair. Ze gaan bewoond worden 
door de Kruisheren en door mensen die zich verbonden 
voelen met de traditie van het klooster.

Met de verbouwing heeft het klooster de woonfunctie 
willen aanpassen aan de maatstaven van deze tijd. 
Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor een 
duurzame exploitatie van dit bijzondere gebouw de 
komende decennia. Op 27 oktober zijn de appartementen 
officieel opgeleverd en momenteel trekken de bewoners 
erin. 

We zijn heel blij met het mooie resultaat en willen dat 
graag laten zien. De voorbereidingen voor een open 
dag voor de bewoners van Sint Agatha waren al in volle 
gang, maar tot onze grote spijt hebben we deze moeten 
annuleren i.v.m. de opleving van het coronavirus. Om 
jullie als dorpsgenoten toch een inkijkje te kunnen geven 
in de verbouwing en het fraaie resultaat, treffen jullie hier 
een kleine fotoreportage aan.

Het complete dak eraf voor nieuwe isolatie en dakpannen

Samenvoegen van de kloostercellen

Het eindresultaat pandgang van de zolder

Het eindresultaat appartement eerste verdieping

Stukjes voor de volgende dorpskrant uiterlijk 8 januari aanleveren.

Contactgroep rondom de toren H. Agatha
Onze contactgroep organiseerde in de voorbije 5 jaren 
een kerstconcert. Dit in samenwerking met de Agaat, 
Lindekring en de diverse plaatselijke verenigingen.
Echter gedwarsboomd door Covid 19 kan het Kerstconcert 
2020 spijtig genoeg niet doorgaan. Wel zijn diensten te 
volgen via een vaste life-stream en op het youtubekanaal: 
Parochie Martinus 


