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De eerste lentestorm van dit jaar
heeft behoorlijk huisgehouden in het
bos van de Kuilen. Voor een tiental
bomen dat daar in de drassige grond
stond waren windstoten met kracht
8 teveel van het goede en de bomen
gingen om. Waar deze langs de Kui-
len parallel langs de weg vielen,
was de Heikantseweg enige tijd af-
gesloten omdat daar de omgewaaide
bomen over de weg lagen.
De mannen van Landschapsonder-
houd van Elst uit Vianen wisten er
wel raad mee, met zwaar materiaal
werd daar de boel weer veilig ge-
maakt en opgeruimd.
In het bos zelf hangt nog een aantal
bomen op half elf, maar deze bomen
vormen vooralsnog geen gevaar
voor de omgeving.

Lentestorm 31 maart
houdt huis in de Kuilen

Hobby brouwers René Thomas-
sen, Bob Thomassen, Guus Arts,
Paul van den Boom en Ronald
Zeelen, 5 personen uit Cuijk, onaf-
hankelijk van elkaar maar met een
gemeenschappelijke passie: bier
brouwen. Alle vijf zijn op 13 april
geslaagd voor de basiscursus bier
brouwen.
Zij hadden al vertrouwen in hun
kunnen en zochten èn vonden al
eerder een geschikte ruimte om als
brouwerij in te richten.
En jawel, in de melkruimte van de
Kloosterboerderij bij het Kruishe-
renklooster zijn zij druk doende
met timmer en schildersgereed-
schap om de ruimte geschikt te
maken voor productie van bier.
Waar tot nu toe thuis gewerkt
werd om zich de kunst van het
brouwen meester te maken, gaan
zij nu hun activiteiten verplaatsen
naar ons dorp waar in de maand
mei de reeds aangeschafte appara-
tuur geïnstalleerd gaat worden.
Dan volgt er een jaar van experi-
menteren. Tot nu toe hebben zij
een 6 tal bieren gebrouwen, een
tijdrovende aangelegenheid, want
het brouwen van één biertje kost
minimaal acht weken!
De brouwers zijn niet van zins in
de productieruimte ook een café te
beginnen maar denken er wel  aan
daar bij tijd en wijle een proeverij
te organiseren. Reacties die ze dan
krijgen zien zij als een peiling of
zij op het goede spoor zitten.

Een naam
voor het
bier heb-
ben de
heren nog
niet, van-
daar dat
uw redac-
teur zijn

Kloosterbierbrouwerij
Sint Agatha

Broeder Kruisheer Edgard Claes is
nog pas 16 jaar wanneer hij al één
grote droom heeft, studeren aan de
Kunstacademie, beeldende kunst.
Een gesprek aldaar leerde hem dat
deze droom voorlopig een droom
zou blijven.
Dat Edgard weet wat hij wil bewijst
hij wanneer hij op 54 jarige leeftijd
alsnog op de Kunstacademie in
Aalst België gaat studeren en daar
slaagt met de hoogste onderschei-
ding.

De Broeder Kruisheer is bijzonder
veelzijdig, werkt in metaal, hout en
heeft zich gespecialiseerd in het ver-
vaardigen van bijzondere boe-
kenkaften (zie dorpskrant juli 2011).

Sinds vorige week staat er een beeld
in de Kloostertuin van 3 in Arylic
one (kunststof) uitgevoerde eieren.
Deze had Edgard speciaal gecreëerd
voor een expositie met als thema
foefelen ofwel foetelen in Achel
(B). Vandaar dat hij zijn kunstwerk
“Het nest van de Foetollosaurus”
genoemd heeft.
Wordt de Kloostertuin ook een beel-
dentuin? Wij mogen het hopen!

Bedankt!
Vorige maand zijn wij bij u aan de
deur geweest voor het Reumafonds.
Met uw donatie van €273,- heeft u
aangegeven deze stichting een warm
hart toe te dragen.
Alle collectanten en natuurlijk u als
gever, namens het Reumafonds,
hartelijk bedankt!

Zaterdag 28 maart zijn wij van de
Fanfare bij u langs geweest om oud
ijzer op te halen. U heeft ons rijke-
lijk beloond met een berg schroot

van liefst
5280 kg!
We verwach-
ten een kg
prijs van ±13
eurocent, dus

rekent u maar uit wat dit voor onze
kas betekent!
Wij willen iedereen die ons
oud ijzer beschikbaar heeft gesteld
daarvoor hartelijk bedanken!

Oud ijzer voor Fanfare

preuvenement met een blanco flesje
mocht doen, heerlijk!!

Heeft u een originele naam voor het
bier? Geef deze dan door aan de
redactie, die zorgt ervoor dat uw
naam bij de brouwers komt.

Edgard Claes kon in de
Kloostertuin zijn ei kwijt
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De werkzaamheden  voor het reali-
seren van een natuurlijke Maasoever
ter verbetering van het leefgebied
voor plant en dier, de waterkwaliteit
en hoogwaterveiligheid waren al
langer door Rijkswaterstaat gepland,
maar nu gaat er toch gestart worden
met de herinrichting van de
Maasoever tussen het Veerhuis in
Oeffelt en de Stier bij Cuijk.

Aannemer Beluga (combinatie Van
den Herik/FL-Liebregts) start naar
verwachting eind april / begin mei
met de werkzaamheden, die circa
zes weken zullen duren. Het werk
bestaat uit het -geheel of gedeelte-
lijk- verwijderen van de oeververde-
diging, de basaltblokken die vanuit
het water tegen de oever liggen.  Er
zijn ook stukken waar niets gebeurt.
Ook worden kribben verwijderd, die
klus is al deels geklaard. De vrijko-
mende stenen worden over het wa-
ter per schip afgevoerd. Daardoor
blijft hinder voor de omgeving zo-
veel mogelijk beperkt. De totale
lengte van het werktraject Oeffelt-
Sint Agatha bedraagt circa 5,5 km.

Hierboven ziet u hoe de oever er na
verloop van tijd uit zou kunnen ko-
men te zien. De steile kanten zullen
vervagen en er gaan strandjes ont-
staan.
Aan de mogelijkheid tot wandelen
tussen de stier in Cuijk en het Veer-
huis in Oeffelt verandert straks
niets, u kunt gewoon gebruik blijven
maken van het bruggetje, overstap-
jes, klaphekjes en tourniquets.

Voor meer informatie: Rijkswater-
staatwebsite en publieksinformatie-
lijn voor vragen, klachten en mel-
dingen: www.rijkswaterstaat.nl/
maasoevers en 0800-8002 (gratis,
zeven dagen per week bereikbaar).

De Dorpsraad kijkt met veel voldoe-
ning terug op de gehouden bewo-
nersochtend op zondag 29 maart
2015. Vanaf half elf druppelden de
geïnteresseerde dorpsbewoners bin-
nen om van een heerlijk kopje kof-
fie te genieten.
Om elf uur precies opende Willy
Thijssen, voorzitter van de Dorps-
raad de bijeenkomst en hij heette de
vijftig aanwezigen van harte wel-
kom. Al snel kreeg Marlies, woord-
voerster van  Enexis, het woord. Zij
legde uit wat Buurkracht is en wat
wij in Sint Agatha met Buurkracht
kunnen bereiken. Bent u alsnog ge-
ïnteresseerd in Buurkracht, kijk dan
op www.buurkracht.nl en meldt u
aan. Voor alle duidelijkheid : Buur-
kracht is een initiatief van Enexis,
onze netwerkleverancier. Er is niets
commercieels aan Buurkracht; het is
een manier om ons bewust met
energie te laten omgaan; goed voor
je eigen portemonnee, goed voor het
milieu.

Een kleine pauze en daarna kregen
de woordvoerders van de zeven
werkgroepen de gelegenheid om
hun werkgroep te belichten en te
vertellen hoe ze ervoor staan en wat
de plannen zijn.

Daarna vertelde Willy over de aan-
melding van de Dorpsraad wat be-
treft het voetveer Zeldenrust voor de
wedstrijd de Dorpenderby. In totaal
zijn er bij de provincie Noord-
Brabant 92 projecten aangemeld en
een daarvan is ons project : “Het
voetveer verbindt ons weer”. Eind
april worden de negen beste projec-
ten gekozen en daarna komt er pas
echt werk aan de winkel. Maar eerst
afwachten of we bij de negen fina-
listen zitten. Na de korte inleiding
ontsponnen zich geanimeerde ge-
sprekken en er kwamen al veel idee-
ën op tafel om de verbinding die het
veer ons moet brengen, gestalte te
geven.
Om precies een uur bedankte Willy
alle aanwezigen voor hun komst en
hun aandachtig gehoor. .

Terugblik op de
bewonersochtend

In deze maand zijn ook de collec-
tanten van de Hartstichting bij u
aan de deur geweest en ook niet
tevergeefs. U heeft een bedrag van
liefst € 361,24 geschonken!
De Hartstichting is daar u als ge-
ver en de collectanten voor hun
inzet, dankbaar voor.

Ruimhartig gegeven

Herinrichting
Maasoevers van start

De bewonersochtend van 2015
gaat voor de Dorpsraad als ge-
slaagd de boeken in!

Anja Jacobs Loeffen is gevraagd
mee te werken aan het project
kunst&Kazematten waarbij een
slinger aan kunstwerken ontstaat
rondom de kazematten van de
Peel/Raam- en Maasstelling en dat
in het kader van het jaar ‘70 jaar
bevrijding van Nederland’.

Haar moti-
vatie mee te
doen wordt
mede ge-
steund door
het feit dat

tot 1998 een kazemat tegenover
haar huis/atelier aan de Odiliadijk
8 gestaan heeft en welke van daar
overgeplaatst is naar Overloon.
Met haar kunstwerk “Vrijheid geef
je door” brengt Anja, onder haar
motto “vanzelfsprekende vrijheid
heeft permanente inspanning no-
dig en is van ons allemaal” de
bunker voor even weer terug.
De kunstroute is van 5 mei tot 27
september, komt u ook even kij-
ken? Er is route info voor handen.

Kunst & Kazematten

Heeft u ook al gekeken naar
“Goedenavond dames en heren”

’s maandags 22.10 uur NPO 1.
Dan heeft u beslist Cor van Elst in
zijn oude vrachtwagen door het
beeld voorbij zien komen. En om-
dat Cor één rol in de serie genoeg
vindt, heeft hij stand-ins geregeld
die op zijn haast antieke rode en/of
groene  brommer voorbij komen.
Een portret van hem in de Dorps-
krant vond Cor teveel van ‘t goe-
de, ‘t is een erg leuke serie, laat de
mensen daar maar naar kijken!
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