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Fanfare 100 jaar!
De Fanfare is in 1921 opgericht. Om in 2021 nog het 
100-jubileum te kunnen vieren is de keuze gevallen op het 
weekend van 6 en 7 november. Een feestweekend dus, 
niet alleen voor de Fanfare maar voor het héle dorp. Het 
(voorlopige) programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:
Vrijdagavond 5 november: feestavond voor de leden en hun 
partners.
Zaterdag 6 november: 15.30 uur opening met concert van 
een gastkorps. Daarna optreden van onze eigen Fanfare, 
met daarbij de huldiging en onderscheiding door de 
Brabantse Muziekbond van vier jubilarissen, te weten: Bart 
Prinsen en José Kokke (elk 25 jaar), Huub Jacobs (40 jaar) 
en Piet Heijsterman (60 jaar). Zaterdagavond: Strijd om de 
Maestro-trofee, waarbij Cuijk, Oeffelt en Sint Agatha een 
amateurdirigent leveren. 
Zondag begint om 10.30 uur met een feestelijke viering in 
de kerk. Vervolgens begint het middagprogramma in de MFA 
om 14.00 uur, met een concert door een gastkorps, gevolgd 
door een gezellige receptie, waarbij iedereen van harte 
is uitgenodigd. Dit is niet alleen om handen te schudden, 
maar er is ook een speciale expositie ingericht over de 
geschiedenis van de Fanfare. Er staat ook nog een verrassing 
op de agenda, waar je bij moet zijn. Om plusminus 17.00 uur 
is de sluiting van het 100 jarig Jubileumweekend. Iedereen is 
zaterdag en zondag welkom: noteer het alvast in je agenda.

Klooster Sint Agatha weer open!
De plannen voor het 650ste jubileumjaar van het klooster zijn 
de afgelopen maanden aangepast aan de coronamaatregelen. 
De tuin bleef toegankelijk, maar overige activiteiten moesten 
worden opgeschort. In juni mochten de deuren eindelijk weer 
open voor bezoekers: er is een tentoonstelling te bezichtigen 
over de lange geschiedenis van het klooster en over de tuin. 
Met veel foto’s, met boeken uit de oude bibliotheek en met 
voorwerpen die uit al die eeuwen bewaard zijn gebleven.  Een 
‘nieuwe’ aanwinst is het Mauritsraam, dat in februari werd 
onthuld in de kloosterkerk. Het werd rond 1615 door prins 
Maurits van Nassau aan de Kruisheren geschonken. Nadat 
het anderhalve eeuw heeft gelogeerd in het Rijksmuseum, 
is het bijzondere raam weer terug in de ruimte waarvoor 
het gemaakt werd. In de jubileumtentoonstelling is meer 
informatie te vinden over de relatie tussen de Kruisheren en 
de prinsen van Oranje. 

Teken- en schrijfwedstrijd land van Cuijk!
Woon je in Land van Cuijk, zit je in groep 1 tot en met 8, 
en vind je jouw dorp, buurt of straat de mooiste, leukste, 
gekste of gezelligste van heel Land van Cuijk? We zijn erg 
benieuwd waarom dat zo is. Dus daar mag je best even een 
beetje over opscheppen, vinden wij wij. Teken, schilder en/
of schrijf wat jij zo tof vindt. Graag op A4-formaat, want alle 
creatieve inzendingen voegen we samen tot een groot boek. 
Wat later officieel overhandigd zal worden aan de 5 huidige 
burgemeesters. Breng jouw creatie vóór 5 september 2021 
langs bij de receptie in 1 van de gemeentehuizen, of stuur het 
naar Gemeente Boxmeer, ter attentie van Projectorganisatie 
Gemeente Land van Cuijk, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer.
Het team Kernendemocratie van gemeente Land van Cuijk 
i.o. bekijkt alle creaties met veel plezier, en de 8 mooiste, 
beste inzendingen mogen iets van LEGO uitzoeken ter 
waarde van maximaal €50.-. Zodat je ook lekker mee kunt 
bouwen aan onze nieuwe gemeente. Want samen bouwen 
we aan gemeente Land van Cuijk. Je kunt meedoen aan deze 
wedstrijd als je in groep 1 tot en met 8 zit. Voor elk leerjaar 
kiest de jury straks 1 winnaar uit die hen het meest verrast. 
Naast de LEGO prijs ter waarde van maximaal €50.-, komen 
zij voorin het boek te staan. En bovendien mogen deze 8 
kinderen het boek samen aan de burgemeesters geven.

Noteert u vast de data van 
16 en 17 oktober! Dan 
wordt in de kloosterkerk een 
toneelspel opgevoerd over de 
geschiedenis van Klooster Sint 
Agatha, waaraan onder andere 
de - eveneens jubilerende - 
Fanfare H. Agatha deelneemt. 
Openingstijden tentoonstelling 
en Poortgebouw: woensdag, 
donderdag, vrijdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. 

Kampweek ‘t Staagje
Elk jaar aan het begin van de zomervakantie vindt de 
kampweek plaats bij ’t Staagje. Een week die in het teken 
staat van plezier, spellen en spanning. Tijdens deze week 
worden er velen bosspellen gespeeld, een sport- en 
themadag georganiseerd en als het weer meezit, wordt de 
laatste avond afgesloten met een gezellig kampvuur. 
Helaas gooit Corona dit jaar weer roet in het eten. Na vele 
afwegingen hebben we besloten om de kampweek niet 
door te laten gaan. Om toch iets te doen hebben we een 
kampactiviteit georganiseerd. We gaan een dag naar de 
bossen waar we verschillende bosspellen gaan spelen. Met 
een positieve kijk naar de toekomst hopen wij volgend jaar 
weer een week te kunnen genieten van het clubkamp!



Puur Voetbaldag VCA
Op zondag 27 juni genoten een 50-tal kinderen van de 2e VCA 
Puur Voetbaldag. Zowel jeugdleden van VCA als vriendjes, 
vriendinnetjes en bekenden kregen door voetbalschool 
Puur Voetbal een mooi en uitdagend programma 
aangeboden. Ondanks het warme weer werkten ze driftig 
aan hun voetbalskills onder het toeziend oog van ouders 
en grootouders, die voor het eerst weer als toeschouwer 
aanwezig mochten zijn. Ondanks het vreemde seizoen 
kunnen we terugkijken op een fantastische afsluiting die bij 
de kinderen een brede glimlach op het gezicht toverde.
In de leeftijd van 5 tot 10 jaar kan VCA altijd nieuwe leden 
plaatsen, dus heb je interesse stuur dan een bericht naar 
jeugdbestuur@vca-stagatha.nl. We gaan nu de zomerstop 
in, maar vanaf eind augustus mogen ze weer aan de slag. 
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Agathaling bij de Lindekring
Toen de voorbereidingen voor de schoolreis in volle 
gang waren, was er nog veel onduidelijkheid over de 
versoepelingen rondom corona. Het zag er naar uit dat we 
dit jaar wederom niet op schoolreis zouden gaan. Dat zou 
dan al voor de tweede keer zijn. 
We wilden dit jaar toch erg graag een schoolreis. Gelukkig 
hebben we betrokken ouders en een creatieve activiteiten 
commissie. Zij hadden het idee om het pretpark naar de 
school te halen. En zo geschiede. Er is op woensdag 7 juli 
een echt pretpark bij Jenaplanschool Lindekring geweest, 
de Agathaling. Er is een Waterrijk met verschillende 
wateractiviteiten, Ruigrijk waarbij de kinderen lekker wild en 
ruig kunnen doen bij o.a. springkussens en een stormbaan. 
Er is het land van Groot, waar de spellen ineens heel groot 
zijn geworden en natuurlijk kan een Sprookjesbos niet 
ontbreken, een ton vol sprookjes achtige verwondering en 
activiteiten. 
Kinderen, ouders en stamgroepleiders konden sinds lange 
tijd weer samenwerken, spelen en vieren. De kracht van 
onze school konden we samen weer intens beleven. Het was 
een onvergetelijke dag voor klein en groot. Een prachtige 
afsluiting na een bijzondere periode. 

FF Voorstellen
Voor deze editie hebben we drie jongeren uit het dorp wat 
vragen gesteld die net zijn geslaagd voor de middelbare 
school.

Silvy Caspers 17 jaar: Geslaagd voor 
de Havo bij Elzendaal Boxmeer.
Wat ga je doen deze zomer?
Ik ga met vriendinnen in de tuin 
kamperen en met mijn ouders op 
vakantie.
Ik werk ook veel deze zomer.
Hoe zie je de toekomst?
Ik ga na de zomervakantie aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
bedrijfskunde studeren. Ik wil graag 
leidinggevende worden, waarin weet 
ik nu nog niet.

Ramon Lucassen 15 jaar: Geslaagd op 
metameer Boxmeer voor vmbo kader.
Wat ga je doen deze zomer?
Een klein feestje zou wel leuk zijn nu 
dat weer kan. Verder werk ik veel en 
ben ik aan het sparen voor o.a. een 
scooter.
Hoe zie je de toekomst?
Ik ga na de zomer naar het Koning 
Willem 1 college in de Bosch voor de 
opleiding Urban design. Dat heeft met 
stedenbouwkunde te maken. Ik wil 
hierna graag nog verder om architect 
worden. Dan wil ik van vrijstaande 
huizen tot wolkenkrabbers gaan 
ontwerpen.

Chiel Jacobs 15 jaar: Geslaagd op 
metameer Boxmeer voor vmbo 
kader.
Wat ga je doen deze zomer?
Ik chill graag wat met vrienden en 
een feestje is ook leuk als het kan, 
verder niet veel bijzonders.
Ik werk nu deze zomer bij van de Valk.
Hoe zie je de toekomst?
Ik ga na de zomer naar ROC Nijmegen 
voor verkoopspecialist retail.
Ik wil graag later vastgoed gaan 
verkopen, huizen opknappen en 
doorverkopen.

Het inleveren van stukjes voor de volgende dorpskrant 
kan tot 8 september! 
Stuur je stukjes naar dorpskrant@agathaleeft.nl


