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Dijkwacht Sint Agatha
Dorpsbewoner Peter van Dijk is al 4 jaar Dijkwacht, en 
kwam dit jaar voor het eerst in actie. 4 jaar geleden volgde 
hij een korte scholing bij het Waterschap Aa en Maas. In 
verband met het hoge water werd er recent een beroep 
op de vrijwillige dijkwachters gedaan. Zij lopen een 12 uurs 
dienst en letten op de kwaliteit van de dijk. Beschadiging, 
verweking, lekkage,verzakking, overloop, scheuren, kwel zijn 
bijvoorbeeld zaken die direct gemeld moeten worden. Zo 
kan er op tijd actie ondernomen worden als de dijk verzwakt. 
Het is een leuke klus, die in de toekomst wellicht vaker voor 
zal komen omdat het klimaat verandert

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

Barbediening gezocht voor MFA de Agaat
De MFA is na alle beperkingen door corona weer open voor 
alle verenigingen en andere bezoekers.
Alle voorraden zijn aangevuld en we kunnen weer genieten. 
Om dat mogelijk te maken is ook hulp nodig uit het dorp. 
Een van de taken waarvoor we nog mensen nodig hebben 
is het vervullen van bardiensten. Het zou heel fijn zijn als 
enkele van onze inwoners zich zouden willen opgeven als 
barmedewerker, het is voor zowel overdag als in de avond. 
Ze zullen voor die taak goed worden ingewerkt. De Agaat is 
ons gemeenschapshuis en daar kan alleen maar iedereen 
van genieten als ook een aantal personen daar af en toe zijn 
bijdrage kan leveren. Doe het, aarzel niet, hoe meer mensen 
het doen, hoe minder werk voor ieder:
Geef je op via info@agathaleeft.nl

FF voorstellen: Dirk en Anne 
Deze editie stellen Dirk (43) en Anne (38) zich voor in de 
dorpskrant.
Ze wonen sinds 2018 op Veerstraat 11 in Sint Agatha.
In 2017 zijn ze al in Sint Agatha getrouwd bij het prachtige 
la Tertulia, toen nog niet wetende dat ze een jaar later in 
dit dorp zouden wonen. Dirk komt oorspronkelijk uit Geffen 
en Anne uit Marcharen. Voor werk zijn ze ooit in Cuijk 
gaan wonen. Dirk wandelde met de honden vaak door de 
prachtige natuur van de Maasheggen en kwam dan door 
Sint Agatha. Toen Veerstraat 11 te koop kwam besloten ze 
naar Sint Agatha te verhuizen en hebben daar nooit spijt 
van gehad. “Het was de beste keus ever”, aldus Dirk. “Zodra 
het weer het toe laat zitten we lekker buiten, veel meer als 
voorheen in de woonwijk”, vertelt Anne. Ze wonen hier met 
veel plezier. 
Dirk werkt als installateur en rijdt graag motor en 
zit dan ook bij de motorclub. Anne werkt als WMO 
consulent en heeft haar eigen praktijk aan huis voor Reiki, 
ontspanningsmassage, holistische massage, essentiële oliën 
en meditatieve mindfulness. Zij is al jaren hier mee bezig 
middels cursussen en trainingen. Daarnaast zit Anne bij de 
fanfare en de hofkapel. Ze had voor ze in Sint Agatha woonde 
al 16 jaar niet meer gespeeld, maar heeft dat nu weer met 
veel plezier opgepakt. Wat ze samen graag doen is er met de 
kampeerbus op uit om te kamperen, te wandelen en naar 
festivals te gaan. “Wij houden erg van gezelligheid” geven ze 
aan. In het dorp vonden ze dan ook meteen aansluiting en ze 
voelen zich hier thuis.

Wie heeft er nog wat?
Wil iedereen die nog oude foto’s of filmpjes heeft van de 
fanfare deze opsturen naar pheijsterman@home.nl  We 
houden een expositie op 6 en 7 novemberover 100-jarige 
Fanfare. Dank alvast!
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Gildekoning 2021-2022 Sint Agatha
Na een lange pauze vanwege coronamaatregelen heeft het 
Gilde Heilige Agatha de draad weer opgepakt. En met groot 
enthousiasme. Op maandag 6 september marcheerden 
de mannen en vrouwen van het Gilde na de gebruikelijke 
eredienst in de kloosterkerk richting de Kuilen. Daar was 
de schietpaal met daarboven op de vogel  weer opgetuigd 
voor het schietfestijn. Pastor Henk Janssen loste zoals 
gebruikelijk het eerste schot en dat was meteen raak. 
Vervolgens kwam iedereen aan bod, waaronder dit keer ook 
de gildezusters. Maar het duurde toch ruim anderhalf uur 
tot de vogel zich gewonnen gaf en naar beneden tuimelde. 
Het was Bart Prinsen die met de 164ste kogel zich naar grote 
hoogte schoot: de nieuwe Gildekoning 2021-22. Blij en trots 
marcheerde de groep naar het Gildehuis Café de S-Bocht. 
Daar werd het feest voortgezet met de huldiging van twee 
jubilarissen: Egbert Wijnen is 40 jaar lid en Antoon Gerrits 
liefst 50 jaar. Zij kregen van de voorzitter Willem Cranen het 
zilveren geweertje opgespeld. Het duurde nog even voordat 
alle emoties verwerkt waren, daar in het Gildehuis, dat per 1 
oktober helaas (al of niet tijdelijk) zijn deuren sluit.
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Mooi Sint Agatha
In februari 1371 werd een kapelletje, dat was toegewijd aan 
Sint Agatha, overgedragen aan de Kruisheren. Zij bouwden 
bij het kapelletje een klooster. Het 650-jarig bestaan van 
Klooster Sint Agatha vormt de aanleiding voor het toneelstuk 
‘Heren en Heiligen’, dat op 16 en 17 oktober wordt 
uitgevoerd in de kloosterkerk. Het toneelstuk leidt u in een 
uur langs cruciale momenten uit de lange geschiedenis van 
het klooster: van de plunderingen tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog en de eeuwenlange steun van het Huis van Oranje 
tot de grote veranderingen sinds de jaren 1960. Hoe hebben 
de Kruisheren dit alles overleefd en beleefd? Op het toneel 
staan Theo Bögels en Maurits de Boer (de auteurs van het 
toneelstuk), acteurs van toneelvereniging De Ghesellen en 
muzikanten van de Fanfare H. Agatha. De fanfare werd in 
1921 opgericht door de Kruisheren en viert zijn 100-jarig 
bestaan. Er is dit jaar dus sprake van twee opmerkelijke 
jubilea in ons dorp. Met muziek en beelden besteedt het 
toneelstuk aandacht aan 100 jaar muzikale bijdragen door 
de fanfare aan kerkelijke en niet-kerkelijke gelegenheden in 
Sint Agatha. 
Data en tijden: zaterdag en zondag 16 en 17 oktober, op beide 
dagen om 13.00 uur en om 15.00 uur. Kaarten reserveren 
kan via de Schouwburg Cuijk (www.schouwburgcuijk.nl, zoek 
op ‘Heren’). 

Mini dansgarde van CV de Ulewappers
Voor de mini dansgarde van CV de Ulewappers zoeken wij 
meiden van rond de 7 jaar die interesse hebben om te komen 
dansen (1x in de week, vanaf september tot de carnaval). Ze 
zullen de geoefende dans laten zien tijdens het prinsenbal en 
de prinsenreceptie, carnaval op school en eventueel andere 
activiteiten van de carnaval in het dorp.
Bij interesse graag hier opgeven: info@ulewappers.nl

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 oktober. In de week van 8 oktober 
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 
oktober 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, Nederlandse Hartstichting, Nierstichting, 
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


