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De wei in …
Zaterdag 24 april was het zover: de 85 koeien van boer Peter 
en boerin Yvonne mochten voor het eerst de wei weer in. 
Ongeduldig stonden ze te trappelen totdat het hek van 
de dam ging. Vol enthousiasme stormden ze onder grote 
publieke belangstelling naar het sappige gras en maakten 
her en der een sprongetje van geluk. 

Een 2e AED in het dorp
Jacquelien van den Dungen woont sinds september 2020 in 
de Veerstraat. Via een actie bij de Hartstichting heeft zij er 
voor gezorgd dat er sinds 24 april een 2e AED in ons dorp 
aanwezig is, bij café de S-Bocht. De 1e hangt al jaren bij de 
MFA. Dankzij deze apparaten kan er snel worden ingegrepen 
bij een hartstilstand. Hoe werkt het? In geval van nood 
bellen naar 112. Vanuit de meldkamer wordt de code van 
de AED-kast doorgegeven. Hierdoor worden 30 tot 100 
burgerhulpverleners aangestuurd die de code hebben om 
het apparaat te ontgrendelen en te gebruiken. Het doel is 
dat meerdere hulpverleners naar de betreffende kast gaan. 
Via de app HartslagNu kunnen mensen die wel een training 
hebben gehad, maar nog niet zijn aangemeld zich alsnog 
aanmelden. Het is prettig dat we hierdoor nog veiliger 
wonen in Sint Agatha!

Opheffing Tennisclub ’t Poortje
Het is jullie niet ontgaan dat er al een hele tijd geen 
tennisactiviteiten meer plaatsvinden op de 2 tennisvelden. 
Doordat ons ledental zo drastisch terugliep de afgelopen 
jaren was het niet meer rendabel om deze vereniging nog 
langer voort te zetten. De leden van onze vereniging zijn 
hiervan al eerder op de hoogte gesteld. Het bestuur van 
Tennisclub ’t Poortje is een hele tijd bezig geweest om deze 
vereniging te ontbinden, en nu is het zover dat alles geregeld 
is. De velden zijn overgedragen aan de gemeente en het 
batig saldo van onze vereniging hebben wij geschonken aan 
de dorpsvereniging Agatha Leeft.

Op de tennisvelden staan nog 4 lichtmasten en rondom is 
het veld voorzien van een afrastering. Is er nog interesse 
om deze  over te nemen, dan kan men een mail sturen naar 
info@agathaleeft.nl. De dorpsvereniging zal dit verder met 
de gegadigden afhandelen.27 juni is de 2e VCA Puur Voetbal clinic

Op zondag 27 juni begint voor het Nederlands elftal het EK 
voetbal. Dat vinden wij een mooi moment om voor de 2e 
keer de VCA Puur Voetbal clinic te organiseren.
Dat doen we niet alleen voor de jeugdleden van VCA, maar 
ook voor vriendjes, vriendinnetjes en andere liefhebbers. 
We doen dat in twee groepen:
-Kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 8 jaar krijgen een 
clinic van 10:45 uur tot en met 12:15 uur met aansluitend 
een gezonde lunch
-Kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar oud krijgen 
een clinic van 13:15 tot en met 14:45 uur, zij zijn vanaf 12:30 
welkom voor een gezonde lunch.
Vanwege de Coronabeperkingen ontvangen we graag 
uiterlijk 22 juni je aanmelding door een mail te sturen met 
naam en leeftijd naar jeugdvoorzitter@vca-stagatha.nl. 
Afhankelijk van de beperkingen die dan gelden besluiten we 
op het laatste moment of toeschouwers aanwezig mogen 
zijn.
Puur Voetbal organiseert op professionele wijze voetbalclinics 
in Midden- en Zuid-Nederland. Door de vakkundige trainers 
en mooie trainingsmaterialen genieten kinderen volop van 
de clinic. Vanwege het 60-jarig jubileum van VCA kunnen wij 
deze clinic gratis aanbieden.
Hopelijk tot 27 juni! Boerin Yvonne kan voor haar thuisverkoop trouwens 

nog eierdozen, champignondoosjes en uitgespoelde 
groentepotten met deksel gebruiken. Je kan de spullen altijd 
afgeven bij de automaat op de boerderij.

Het inleveren van stukjes voor de volgende 
dorpskrant kan tot 8 juli!

Reanimatie cursus
Wie heeft er in het verleden een reanimatie cursus gevolgd 
en wil op herhaling? Tevens is er plek voor nieuwe mensen 
om deel te nemen.
Bij interesse graag opgeven bij:
Ilse Thijssen 06-42415808 // ilse.thijssen@hotmail.com
Linda Hendriks 06-10576904 // ed.lin7071@gmail.com
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FF voorstellen:  Albert van Koot
Imker Albert van Koot (76) is al ruim 50 jaar getrouwd met 
zijn Miep. Ze hebben samen 5 kinderen; Wiebe, Duco, Erica, 
Eelke en Jonne die inmiddels al geruime tijd het ouderlijk 
huis (In de Kloosterlaan) hebben verlaten. Trots zijn ze ook 
op hun 7 kleinkinderen en ze verwachten er dit jaar nog 
twee bij, wat een rijkdom!  
Albert werd in het natuurhistorisch museum te Asten 
(opgericht door Jan Vriends) enthousiast door onder andere 
de bijenkasten die hij daar zag. Het leek hem fantastisch om 
zijn leerlingen dit ook te laten ervaren. En zo besloot hij, als 
leraar kennis der natuur op de technische school Sint Jozef 
in Nijmegen, zijn leerlingen te enthousiasmeren door er een 
bijenkast te plaatsen. Hij volgde vervolgens verschillende 
imkercursussen en is in 1981 begonnen met bijen te houden.  
Bij Albert in de tuin laat hij mij vol trots zijn bijenkasten 
zien. Onderweg ernaar toe vertelt hij over hoe ontzettend 
belangrijk bijen zijn, voor de bestuiving van heel veel 
verschillende soorten planten. 80 Procent van ons voedsel is 
van die bestuiving afhankelijk. 
Bij de bijenkasten aangekomen, maakt hij (door met een 
imkerpijp rook de kast in te blazen) de bijen ‘rustig’. Ze zuigen 
zich vol met nectar en op die manier kan hij veilig de kast 
openen. In de kast leeft een bijenvolk, dit bestaat uit een 
koningin(die de eitjes legt), werksters ( die alles verzorgen) 
en darren (de mannetjes) .  
Helaas verdwijnen er steeds meer bijensoorten (vooral de 
solitaire bijen) die in het wild leven,  dit betreurt Albert. 
Maar gelukkig kan hij zelf in zijn eigen tuin nog fijn Imkeren 
en ontzettend genieten van de bijenkasten met daarin zijn 
geliefde honingbijen.  
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Lintje Leo Graat en Loes Graat-Claassen
Al jaren zetten Boxmerenaren Leo en Loes Graat zich vrijwillig 
in voor diverse organisaties in Sint Agatha. Leo groeide op in 
Oeffelt en werd in de jaren ‘70 lid van voetbalvereniging VCA. 
Van 1990 tot 2011 was hij grensrechter van VCA 1. Daarnaast 
is hij sinds 1990 tot heden, samen met zijn echtgenote 
Loes, beheerder van de kantine van de voetbalvereniging. 
Loes zorgde er tevens voor dat de leden in fris gewassen 
tenues spelen. Het duo is al sinds 1994 vrijwilliger bij 
carnavalsvereniging ‘De Ulewappers’ in Sint Agatha. 
Daar draaien ze bardiensten bij alle door de vereniging 
georganiseerde activiteiten. Daarnaast hadden Leo en Loes 
van 2008 tot 2018 de leiding over het horecaplein tijdens de 
Copa del Agatha. Vlak voor het drukken van deze Dorpskrant 
bereikte ons het droevige bericht dat Loes op 3 mei is 
overleden. Na afstemming met de familie is besloten dit 
stukje te plaatsen, maar dan wel zonder foto. Wij wensen 
hen alle sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Mooi Sint Agatha
De gemeente Cuijk heeft wijken en dorpen uitgenodigd om 
voorstellen in te leveren voor de verfraaiing van hun dorp 
of wijk. De Dorpsvereniging heeft verschillend suggesties 
van onze inwoners ontvangen en dan met name voor 
verbetering van het zitje aan de Maas. Een werkgroep 
heeft zich daarmee bezig gehouden en de verbinding 
gezocht met onder andere het project Maasheggen Unesco, 
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Uit gesprekken bleek 
dat de ideeën van de werkgroep prima passen in de plannen 
van het Unesco project. Het gebied rond de veerstoep en het 
klooster staat daar genoteerd als één van de vier poorten 
tot het Maasheggengebied. Men heeft daar al bankjes, 
wandelpaden en zelfs een uitkijktoren gepland. Vanuit 
onze werkgroep gaan we dat nog aanvullen met elementen 
als een zitje, versteviging van de oever, een aanlegplek 
voor bezoekers vanaf de Maas (haventje), een (natuurlijk) 
speeltoestel voor kinderen en een doorsteek om vanaf de 
veerstoep naar het Klooster te wandelen. Bij dit alles is het de 
bedoeling dat die mooie plek daar aan de Maas, een plaats 
wordt voor wandelaars en fietsers, dat er vanaf die locatie 
toegang is tot het Maasheggengebied of het eeuwenoude 
Klooster met al zijn aantrekkelijkheden. Reacties welkom bij 
info@agathaleeft.nl.

Lintje Piet van den Broek
Jarenlang was Piet van den Broek samen met zijn vrouw 
Gerda, beheerder van MFA de Agaat in St. Agatha, Hier was 
hij verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw in 
de breedste zin van het woord. Zijn focus lag altijd op het 
belang van een leefbaar St. Agatha voor jong en oud. Vaak 
heeft hij geholpen tijdens allerlei activiteiten tijdens het 
carnavalsseizoen. Maar ook voor de fanfare, jeugdwerk ’t 
Staagje, ‘t zangkoor en de voetbalvereniging heeft hij veel 
betekend. Hij bood ze de helpende hand, bracht ideeën in 
en ondernam veel m.b.t. activiteiten voor de verenigingen. 

Wie heeft er interesse voor de volgende 
rubriek van ff voorstellen, geef je nu op!


