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17 oktober 2015: Voetveer Zeldenrust is terug!

werk dat is maar ook hoeveel hulp
wij daarbij gehad hebben.
De “Opleiding Bouwmensen” in
Cuijk wil ik hierbij zeker noemen,
zij hebben de stuurhut gebouwd, ‘n
plaatje, én ons gratis onderdak  ge-
boden! Maar ook verschillende in-
dustrieën en bedrijven hier ter plaat-
se en de bouwer van de Zeldenrust,
Damen Shipyards, hebben ons met
raad en daad bijgestaan.
In februari 2015 haakte de Dorps-
raad van Sint Agatha bij ons aan
met haar project de Dorpenderby.
Zij, en ook wij, zagen reële kansen
om onder de noemer “Het voetveer
verbindt (ons weer)” te scoren.
Met dit gezamenlijk optreden, op
zich ook al een verbinding, hebben
wij veel publiciteit gescoord via
radio, TV en pers.
En ja, nu ligt de Zeldenrust dus
weer in de Maas.
Op 17 oktober onder grote  belang-
stelling vanaf de loswal door de Ge-
nie in het water getild en dan op
naar Sint Agatha, waar het voor het
eerst weer na 47 jaar, door het halve
dorp werd opgewacht. Het was één
groot feest, eigenlijk al vanaf janua-
ri 2014. Nu nog met z’n allen de
schouders onder de Dorpenderby,
die moet ook nog gewonnen wor-
den! Oh ja, waarom er Cuijk op de
spiegel van het veer staat? Nou, dat
hoort omdat de Stichting en de lig-
plaats in Cuijk geregistreerd staan.

De installatie van de Aurasma App
en daarna het vertonen van de film-

pjes in de extra kleuredi-
tie van De Dorpskrant van
oktober, blijkt niet voor
iedereen even eenvoudig.

Geen probleem, hieronder treft u
een duidelijk installatieadvies.
1. Download en installeer in de
Appstore of Play Store de Aurasma
app 2. Open de app. 3. Ga naar het
icoontje van het vergrootglas
(search). 4. Type bovenin de balk
bij het vergrootglas: Sintagatha1
5. Je ziet nu al onze aura’s
(plaatjes). 6. Tik 1 van deze aura’s
aan (plaatjes in het schermpje).
7. Bovenaan krijg je 3 keuzes: Fol-
low, like, share. 8. Tik follow aan.
Er komt dan following te staan.
9. Ga nu naar het icoontje met het
vierkantje. 10. Nu krijg je een fo-
toscherm met knipperende bolletjes.
11. Scan nu de foto. 12. Het film-
pje zal nu starten. Dit kan soms
even duren. Dit is afhankelijk van
uw telefoon.

Dit lijkt heel wat, maar is eenvoudig
en in twee minuten te doen.
Succes en dan. ….veel kijkplezier!

Gebruiksaanwijzing
Aurasma App

De fanfare H. Agatha is toe aan
nieuwe uniformen. Om dit te bekos-
tigen doen wij mee aan de Rabo
Clubkas Campagne.
De Rabobank ondersteunt via deze
manier projecten van verenigingen,
om zo hun maatschappelijke betrok-
kenheid te tonen.
Ben je lid van de Rabobank?
Dan mag je 2 stemmen per persoon
uitbrengen. We proberen zoveel
mogelijk stemmen te verzamelen.

De hoeveelheid stemmen is bepa-
lend hoe hoog de financiële bijdra-
ge is van de Rabobank. Dus we
vragen U géén geld, alleen 1 of 2
stemmen.

Uw steun is geld waard!
U kunt vanaf dinsdag 3 tot 15 no-
vember uw stem uitbrengen via:
www.mijnbankenik.nl/lvcm
Bedankt voor Uw ondersteuning.
Fanfare H. Agatha.

Stem voor nieuwe
uniformen Fanfare

H. Agatha

Het is januari 2014 wanneer Frans
Bus door Frank Jansen en Gerard
Heijsterman gevraagd wordt, het
in Panheel gevonden casco van het
oude vv Zeldenrust weer in de
vaart te brengen. Vanaf dat mo-
ment vormen zij ook het bestuur
van de  Stichting vv Zeldenrust en
in februari al had De Dorpskrant
zijn eerste interview bij Frans.
Frans is een man van actie en dus
werd diezelfde maand het casco
opgehaald en zo van de schroot-
hoop gered. Maar, zegt Frans,  wat
er toen op ons af kwam heeft ons
tot nu toe dagelijks bezig gehou-
den. De financiële zaken, verzeke-
ringen, vergunningen, contacten
met de Gemeente, de pers, het
zoeken van sponsoren voor zowel
geld als fysieke ondersteuning
(werk), het bijeen zoeken van de
ontbrekende onderdelen als de
dieselmotor, stuurhut, keerkoppe-
ling, je wil niet weten hoeveel

Foto Chantal Leijgraaff
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Ontmoeten op 7 oktober
De Agaat zag er weer feestelijk uit
(met dank aan Gerda). De tafels en
stoelen waren al in groepjes van vier
gerangschikt want bij de activiteit
werden groepjes van vier gefor-
meerd voor de fotopuzzel. Om drie
uur begon de middag met koffie en
speculaas en cake. Negenendertig
mensen uit Sint Agatha en enkele
uit Cuijk kwamen bij deze vierde
Ontmoeting bij elkaar om gezellig
te keuvelen, een groepsactiviteit te
doen en daarna samen lekker te eten
in de eveneens feestelijk aangeklede
podiumzaal.

De fotopuzzel was een succes. Van
vijf inwoners van Sint Agatha, van
twee woonhuizen en het beeld bij de
vijver in de Groene Driehoek waren
foto’s gemaakt, vervolgens in stuk-
ken geknipt en de opdracht voor de
groepjes van vier luidde : de puzzel
in elkaar te zetten. Er werd geani-
meerd gepuzzeld, op namen gegokt
en tenslotte vielen alle puzzelstukjes
op hun plaats. Daarna was het tijd
voor een drankje. Om half zes ging
het gezelschap naar de podiumzaal
waar een heerlijke tomatensoep,
boerenkoolstamppot en wortel-
stamppot en een lekker toetje
wachtten. Het was weer geslaagd.
De volgende Ontmoeting is bij het
Kerstconcert op 11 december 2015.
Zorg dat u dat niet mist!

Van de Dorpsraad
En kun je besparen zonder aan
comfort in te leveren? Kom naar
de bewonersbijeenkomst van zon-
dag 8 november om 11.00 uur in
De Agaat. Daar hoor je alles over
energie besparende maatregelen.

Een energieadviseur vertelt over
zijn onderzoek in het dorp en waar
de beste bespaarkansen liggen.
Inwoners krijgen informatie over
energielabels. Een leverancier ver-
telt over spouwmuurisolatie. Met
een mooi aanbod.
Het buurtteam Willy Thijssen,
Harrie Cuppen, Marjon Herma-
nussen en Rinus van Tiel zien
graag zoveel mogelijk dorpsgeno-
ten! Kijk voor meer informatie op
www.buurkracht.nl/sint-agatha.

Meer informatie?
Neem gerust contact op met de
dorpsraad  via buurkracht
@dorpsraadsintagatha.nl voor
meer informatie. Wil je meer
weten over Buurkracht? Neem dan
contact op met Ate van Ballegooi-
j e n  0 6 1 1  3 1 7 6 1 5  o f
ate@buurkracht.nl of kijk op
www.buurkracht.nl

In de nacht van 8 op 9 september
werden materialen ontvreemd van
een bedrijfsterrein aan de Kerken-
huisweg.
Op 12 september werd een scooter
aangetroffen aan de Hertraksestraat
en deze bleek van diefstal afkom-
stig. Scooter was in Limburg-Noord
ontvreemd.
Op 25 september vond aan de
Heerstraat een bedreiging plaats
waarbij een jonge knaap anderen
liep uit te dagen om te vechten.
Hierbij werden ook bedreigingen
geuit.
Heeft u, al dan niet naar aanleiding
van bovenstaande meldingen, infor-
matie voor de politie, neemt u dan
s.v.p. contact met mij op. Waarvoor
dank.
Hans Ooms,   Wijkagent
Telefoon: 0900-8844
Twitter: WijkAg_CuijkWst
Email: hans.ooms@politie.nl

POLITIEBERICHTEN
Sint Agatha  september 2015

Hartelijk dank namens
“De Nierstichting”

Afgelopen weken bent u bezocht
door collectanten  voor de Nier-
stichting en u bent gul geweest!
De Nierstichting én haar collectan-
ten bedanken u voor uw gave, het
mooie bedrag van € 325,76.

Bewonersbijeenkomst 8 no-
vember over energie besparen.

De winter komt er aan. Hoe zorg je
er voor dat de warmte binnen blijft?

Houd de warmte binnen
deze winter

Natuurlijk wordt er ook dit jaar
naarstig gespeurd naar de identiteit
van de nieuwe Prinsen en Prinses.
Het gonst van de geruchten en de
verscheidenheid van namen van
genoemde kandidaten is groot!
De geheime commissie waardeert
uw speurwerk, is bereid u daarbij te
‘helpen’ en levert u twee omschrij-
vingen waar je werkelijk geen kant
mee op kunt.
De cryptische omschrijving van de
jeugd- Prins en Prinses van ‘t Staag-
je luidt:

Op de fiets, zegt helemaal niets.
Maar voor je gemak, onder 1 dak.
Maar dan anders!!

De omschrijving voor de Prins van
de Ulewappers luidt:

In de vroege ochtend kijkt hij uit
over het natte grasveld en trekt
zijn overall aan, start zijn vracht-
wagen om er 55 fusten bier op te
laden.

De Redactie wenst u  veel succes !

Vunderen? Vunderen!

Voor je het weet vieren wij de
jaarwisseling en het is stilaan een
gewoonte geworden, dat de inwo-
ners van ons dorp daarna samen
komen op de eerste zondag in het
nieuwe jaar om het oude jaar af te
sluiten en elkaar alle goeds voor
de komende tijd te wensen. Op

zondag 3 ja-
nuari vanaf
15.00 uur bent
u daartoe wel-
kom in café De
S-Bocht.

De organisatie is al druk met dat
waarmee zij u wil verrassen!

Nieuwjaarsreceptie
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