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Verbaasd

Wat ‘n feest

De redactie heeft heel wat verbaasde reacties gekregen op het artikel
in de Dorpskrant van september vorig jaar, waarin vermeld dat de molen Jan van Cuijk, aan de ventweg
langs de Heerstraat, op Sint Agatha’s grondgebied staat.
Voor alle duidelijkheid, links en
rechts van de molen staat ook een
huis met de voordeur aan de ventweg / Heerstraat. Om deze reden
hebben ook deze huizen Heerstraat Sint Agatha als adres!

Te weinig ruimte om alle talent te
tonen, maar toch nog even, als afsluiting van de karnaval, een terugblik op de zittingsavonden.

Frank van Elst wint
Kél trofee!
Bij Biljartvereniging “De S Bocht”
in Sint Agatha is met 152(!)
deelnemers het Toernooi van Rood
gespeeld.
Dat gebeurde in 3 categorieën:
A poule, B poule en de C poule.
Na een spannende onderlinge finale
op het groene laken waren de uitslagen als volgt:

februari 2015
Van de Dorpsraad
Beste dorpsgenoten,
De Dorpsraad nodigt u graag uit
voor de bewonersbijeenkomst op
zondag 29 maart aanstaande, van
11.00 tot 13.00 uur in de Agaat.
Wij presenteren dan waar de diverse werkgroepen mee bezig
zijn en hun vorderingen én we
hebben het over geld en energie
besparen via Buurkracht.
Klopt, wij zijn vroeg met onze
uitnodiging, maar de volgende
Dorpskrant komt twee dagen later pas uit, vandaar,
Noteert u de bijeenkomst alvast
in uw agenda, evenals de eventuele vragen die u dan heeft?
Huizenverkoop in ons
dorp trekt aan

A poule: 1e Sraar v/d Eijken, 2e
Michel Pouwels, 3e Cor Hendriks.
B poule: 1e Frank van Elst, 2e Mario
Veer, 3e Erik Broekmans.
Cpoule: 1e Henk Hermans, 2e Jan
Toonders, 3e Patrick Broekmans.
De drie poule winnaars streden onder grote belangstelling de spannende strijd om de elk jaar weer fel begeerde Kél trofee.
En de winnaar is dit jaar geworden:
Frank van Elst!

Hierboven duidelijk in beeld ge-

bracht: Agatha leeft!

De woningmarkt in Nederland zit of
zat op slot en van dat probleem
bleef Sint Agatha ook niet verschoond. Bleef, want nu is er is het
laatste half jaar een duidelijke stijging te zien in de verkoop van woningen in ons dorp.
Na een langdurige stilstand in deze
markt, geeft het de burger moed, te
zien dat onderstaand bord op steeds
meer plaatsen, zoals op de Odiliadijk 2x, Liesmortel 2x, Kuilen,
Veerstraat en Heerstraat te zien geweest is.
Er worden
dan gelukkig
wel
weer
huizen verkocht, maar dat neemt niet weg dat
er ook nog de nodige te koop staan.
Hopelijk krijgen die nu ook snel
interesse. van kopers.
Belangrijk voor de huidige eigenaar
die andere plannen heeft èn goed
voor ons dorp.
Hoe meer mensen , hoe meer leven!

Pagina 2
10e Editie kampioenschap
Maasheggenvlechten!
Zondag 8 maart wordt voor de tiende keer het Nederlandse kampioenschap Maasheggenvlechten gehouden in de Maasheggen bij Oeffelt.
Wat in 2005 begon als een poging
om een vergeten ambacht en uniek
natuurgebied weer onder de aandacht te brengen bij het brede publiek, is uitgegroeid tot een succesvol evenement dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Voor jong en
oud is er veel te zien en te doen.
De doornige heggen vormen van
oudsher natuurlijke afrasteringen
voor vee, uit de tijd dat er nog geen
prikkeldraad bestond. Boeren maakten ze ondoordringbaar voor vee
door er, met behulp van hiep en halve maan, levende takken door te
vlechten. Het ruige heggenlandschap is een paradijs voor vogels en
andere dieren.
Het publiek kan kijken naar de Nederlandse vlechtteams die strijden
om De Gouden Hiep en naar Engelse, Belgische en Franse teams die
demonstraties geven van vlechttechnieken die in hun land gangbaar
zijn. Verder kan het zijn hart ophalen bij de trekpaardenshow, het zeismaaien, een regionale wedstrijd
schapen drijven, een smid, vendeliers en nog veel meer.

Extra feestelijk jeugdprogramma
Vanwege het jubileum is er dit jaar
een extra feestelijk jeugdprogramma, dat als thema heeft gekregen:
Reis mee door de tijd! Kinderen
kunnen op ‘vossenjacht’ naar mensen uit de geschiedenis van de
Maasheggen, zoals een oermens,
een Romeinse soldaat en een melkmeisje. Verder kunnen ze onder andere pijl en boog maken, meebouwen aan een muur van takken en
leem, kalfjes aaien, een broodje
bakken boven het vuur en meerijden
op de ‘Maasheggenslee’: een groot

zeil dat wordt voortgetrokken door
paarden.
Kinderen van diverse basisscholen
hebben wilgenstekken opgekweekt
en er levende maquettes van de
Maasheggen van gemaakt, die op
het terrein te bewonderen zijn.
Praktische info
De Maasheggen bij Beugen/
Oeffelt zijn prima fietsend of wandelend te bereiken. Bezoekers die
met de auto komen, kunnen gratis
parkeren in de omgeving van het
terrein. Datum: zondag 8 maart,
11.00-15.00 uur, 16.30 uur prijsuitreiking. Locatie: Beugen
(tussen Boxmeer en Cuijk, Provincialeweg). Toegang gratis.
Tip: kom op de fiets, laarzen aan.
Kijk ook op: www.maasheggen.nl

DE DORPSKRANT
het project.
Zo ligt de stuurhut, een piepklein
stuurhuisje waar de veerman de motor, een twee cylinder MWM en het
roer bediende, nu in Veghel, waar
leerlingen van de Bouwmensen Opleiding al het houtwerk daarin gaat
vernieuwen. Dan moet dat hout er
natuurlijk ook zijn.
Of de roerstand, het “ding” wat in
de stuurhut staat en vanwaar het
roer bediend wordt. De tandwielen
daarin liepen niet zo soepel meer, of
eigenlijk te soepel, dus dat moest
ook gereviseerd worden. Dat is dan
weer gedaan bij Wilco.
Vrijwilligers zijn thuis druk met de
revisie van de motor, die twee cylinder MWM. Bij een zo oude diesel
die ook nog eens zo lang stilgestaan
heeft is dat een hele klus.

Voetveer Zeldenrust terug bij bouwer Damen
Het casco van Voetveer Zeldenrust ligt nu, nadat het in Rotterdam
eerst gestraald en in een lascoating
gezet is, bij Damen Shipyards in
Gorinchem, de werf waar het in
1947 als bouwnummer 177 in
staal geklonken werd. In het casco
zitten dan ook duizenden klinknagels, want lassen deden zij toen
nog niet, dat was toen nog een
nieuwe techniek.
De werf wil nu zelf zorgen voor
onderhoud en herstel van het casco
zodat dat de boot weer veilig terug
in het water kan.
Roerstand met stuurrad

Het winnende team in 2014
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Frans Bus, “de stuurman” zolang
de Zeldenrust nog niet vaart, is er
maar druk mee. Zoeken naar sponsoren, zoeken naar mensen en of
bedrijven die belangeloos aan het
project willen meewerken, zorgen
voor de benodigde materialen en,
niet onbelangrijk, het leggen van
contacten, voor de voortgang van

De Redactie heeft begrepen dat het
in de bedoeling ligt Sint Nicolaas dit
jaar weer deze service te leveren!
Er zit er een flink en verhoogd voordek op de boot met een stevige railing. De personen stapten vervolgens een afstapje af in de kuip waar
aan beide zijden en achter de stuurhut zitbankjes tegen de zijden waren
geplaatst.
Die railing is voor een groot deel
verdwenen maar wordt nu door vrijwilligers en met materiaal van Kepser weer hersteld.
Voor de veiligheid van de opvarenden wordt deze railing met 10 cm
verhoogd.
En dan, altijd makkelijk, uitkijken
naar een afmeerplaats in Sint Agatha. De boot krijgt hier niet zijn vaste
ligplaats, maar er zullen toch voorzieningen getroffen moeten worden
om aan en van boord te gaan.
Ook dat vraagt op korte termijn het
nodige overleg.
Al met al een mooi vooruitzicht, het
hier afmeren van vv Zeldenrust!

