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Op 29 mei 2016 worden door IVN-
Cuijk “De Groene Overlaat” en het
“Erfgoedcentrum Nederlands .
Kloosterleven” te Sint Agatha acti-
viteiten aangeboden. Dit alles in
verband met 't 25-jarig bestaan van
IVN-Cuijk "De Groene Overlaat"

Het programma is zeer divers. De
Kapel van het klooster en sommige
delen van het klooster staan open
voor het publiek. Ter plaatse kan het
publiek uitleg krijgen over het
'Erfgoed', een Iconen-atelier bezoe-
ken, films bekijken over het kloos-
ter, kloostertuin en de unieke Maas-
heggen.
Bovendien verzorgt IVN “De Groe-
ne Overlaat” activiteiten voor jong
en oud zoals:
Rondwandelingen met een gids in
de Kloostertuin, maar ook buiten het
klooster, in het buitengewoon
prachtige Maasheggenlandschap.

Fietstocht: Via het tijdelijk, speciaal
voor ons varende voetveer
"Zeldenrust“ van Sint Agatha naar
Middelaar (kosten: € 1,= per over-
tocht) en via de pont in Cuijk weer
terug naar Sint Agatha. Totale af-
stand 8 km.
Er zijn enkele fietsen te leen, maar
we adviseren het publiek zelf op de
fiets te komen, of eigen fietsen
mee te brengen.

Rondom het klooster, op het kloos-
terterrein dus, zijn ook zeer interes-
sante bezienswaardigheden, zoals
een imkerij, boekbinderij, en een
bierbrouwerij.
Extra aandacht geven we aan de
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IVN De Groene Overlaat

mei 2016

kinderen. De jeugd kan zelf actief
zijn aan 3 knutseltafels, met op
elke tafel leuke, verrassende op-
drachten. Startbloktijden hiervoor:
11.00.u.- 13.00 u. en 15.00 u.
Noteert u alvast: Zondag 29 mei,
Kloosterlaan 24,  Sint Agatha.
Tot ziens!! U bent allen, jong en
oud, van harte welkom!!
Informatie: www.ivn.nl/cuijk of
telefonisch op 0485-314668

de deelnemers er van hebben geno-
ten. Wij danken de vele vrijwilligers
voor hun hulp, speciaal danken wij
het team van de dorpenderby, werk-
groep  Kerkenpad Zeldenrust, stich-
ting voetveer Zeldenrust, Erfgoed-
centrum, Kruisheren, atelier Anja
Jacobs, Truus van de Goor, Gerard
Smits, Willem Cranen, kunstenaars,
musici en Café de S- Bocht.
Dit was de eerste keer dat veerpont-

je Zeldenrust weer werd ingezet om
voetgangers en fietsers naar de
overkant te brengen.
Hopelijk gebeurt dit nog vele malen
en vele jaren.
Wilma Bosma en Noud Verdijk
Foto’s  zijn gemaakt door Gerard Smits.

Donderdag 5 mei was de officiële
opening van Kerkenpad Zelden-
rust.
Bij de veerstoep in Sint Agatha
kwamen vele genodigden en be-
langstellenden bijeen. Het hoogte-
punt was de onthulling van het
kunstwerk. Het ontwerp is ge-
maakt door Edgard Claes, Kruis-
heer hier in het klooster. De firma
Kepser heeft het van cortenstaal
gemaakt.

De onthulling werd verricht door
de burgemeesters van de gemeen-
ten Cuijk en Mook.
Dit gebeurde aan beide zijden van
de Maas. Het pontje Zeldenrust
zorgde voor de overtocht.
De kunstwerken symboliseren de
verbinding tussen de kerken van
Middelaar en Sint Agatha.
De laatste week van juni wordt de
nieuwe veerstoep aangelegd en
zijn de nieuwe kunstwerken weer
te bewonderen.
Het Kerkenpad Zeldenrust is door
velen bewandeld en gefietst. Uit
reacties is ons ter ore gekomen dat

Officiële opening
Kerkenpad Zeldenrust

De vierde en laatste inschrijfavond
van LVCNET in Sint Agatha is op
dinsdag 31 mei van 19:00 tot 21:00
uur in De Agaat. U kunt op deze
inschrijfavond binnen lopen voor
meer informatie, of hulp bij het in-
schrijven. Bewoners uit de kern
kunnen tot 1 juli gratis inschrijven
voor een glasvezelaansluiting. In-
woners uit het buitengebied betalen
eenmalig, als de aanleg doorgaat, €
495,- aansluitkosten. Doet u nu niet
mee maar wilt u in de toekomst wel
glasvezel dan betaalt u in de kern €
895,- of, afhankelijk van de afstand
van de straat tot de woning, mini-
maal € 1800,- in het buitengebied.
Een goede internetverbinding is
voor U én voor de leefbaarheid van
Sint Agatha van groot belang!
Noud Verdijk, Ambassadeur LVCNED

Laatste inschrijfavond
van LVCNET
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Chris en Marianne Cobussen gingen
dinsdag na de Kerkenpad dagen tus-
sen de middag even aan de wandel
naar de Maas, nog even naar het
nieuwe kunstwerk kijken. Ter hoog-
te van het sluisje wisten zij niet wat
ze in de verte zagen, ‘t zal toch niet,
dat kan toch niet waar zijn, wordt
het kunstwerk gestolen, nee toch?

Dichterbij gekomen zagen zij het,
het waren Noud en Pierre Verdijk
die daar, dat waar zij bang voor wa-
ren, juist wilden voorkomen door
het kunstwerk, tot de definitieve
plaatsing, thuis veilig op te slaan.

Donateursconcert in MFA
voor iedereen

Op 5 april werd een snelheidscon-
trole uitgevoerd op de Heerstraat. Er
werden 1595 voertuigen gecontro-
leerd waarvan er 61 te snel bleken te
rijden. De hoogst gemeten snelheid
bedroeg 111 km/uur waar 80 is toe-
gestaan.
Tussen 10 april 19.00 uur en 11
april 08.00 uur werd ingebroken in
de kantine van het crossterrein.
Er werden diverse goederen ont-
vreemd.
Op 21 april, rond 07.00 uur, vond
een aanrijding plaats tussen een fiet-
ser en een scooterrijder. Beiden
kwamen met het stuur met elkaar in
aanraking waardoor de fietser ten
val kwam. De fietser die er naast
reed kwam ook ten val. Gevolg was
dat de één een gekneusde borst, de
ander een gekneusde pols opliep. De
scooterrijder is doorgereden.

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 Wijk-
agent Telefoon: 0900-8844
Twitter: WijkAg_CuijkWst
Email: hans.ooms@politie.nl

even oorlog. In goed anderhalf uur
werden in totaal meer dan zeven-
honderd schoten gelost.
Het eigen Gilde van St. Agatha
werd tenslotte derde met 78 scho-
ten. Het Sebastiaansgilde uit Via-
nen had 77 schoten nodig om de
vogel neer te halen.

Maar met slechts één schot minder
werd Hyke Hermans van het St.
Anthonius en Mariagilde uit Lin-
den de nieuwe Gemeentekoning.

Politieberichten
april Sint Agatha

‘t zal toch niet waar zijn!

Zondag 1 mei werd een zonnige en
feestelijke dag voor de zes schut-
tersgilden uit Cuijk. Om twee uur
lostte wethouder Rob Poel de eerste
schoten en opende daarmee het Ge-
meentekoningschieten in St. Agat-
ha. Op de doorgaans stille plek daar
in de Kuilen van St. Agatha leek het

Om alvast in ieders agenda te note-
ren: vrijdag 2 en zaterdag 3 septem-
ber zal het Staagje Beachevent weer
georganiseerd gaan worden. Eerst
strijden 20 teams om de felbegeerde
’t Staagje Beachevent trofee ge-
volgd door de alom bekende Beach-
party met bekende DJ.

Om alvast te noteren!!

Op zaterdag 28 mei wordt het jaar-
lijkse Donateursconcert gegeven.

Het is een Hulde aan de donateurs,
maar toegankelijk
voor iedereen.
In de pauze wordt
er een loterij met
mooie prijzen ge-

houden. Dus... kom allemaal!
Het begint om 19.30 in het MFA.

Nieuwe Gemeentekoning

De sociaal wijkverpleegkundige
heeft als doel om te komen tot
zorg- en dienstverlening waarbij
de cliënt een betere kwaliteit van
leven krijgt of behoudt, ondanks
zijn beperkingen.

Daarbij richt zij zich op meervou-
dige problematiek en preventieve
taken op wijkniveau. Het gaat
daarbij onder andere om het signa-
leren van zorgbehoeftes en het
vinden van oplossingen in bredere
wijknetwerken.

U kunt bij de sociaal wijkver-
pleegkundige terecht voor:
* Ondersteuning bij chronische
ziekte.
* Ondersteuning van mantelzor-
gers.
* Ondersteuning bij het aanvragen
van zorg via de WMO of andere
instanties.
* Vragen over zorgmijders.
* Vragen over zorg thuis, ver-
pleeghuis of het ziekenhuis.
* Signaleren van zelfzorgtekorten.
* Bevorderen van de zelfredzaam-
heid.
* Kortdurende uitvoering van ver-
pleging of verzorging, leidend tot
zelfzorg.

Onze bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00
uur. Telefoon; 06-57778047
s1verpleegkundige@pantein.nl
Wendy Blom, Erna Bulkens en
Lydia Lamers.

Sociaal wijkverpleegkun-
dige Gemeente Cuijk

De Dorpskrant komt deze maand
inderdaad een week vroeger uit dan
u gewend bent.
Dit om het pro-
gramma rond de
viering van het
25 jarig jubile-
um van IVN
Cuijk ´De Groe-
ne Overlaat´, dat in en rond ons
dorp plaats vindt, bekend te kunnen
maken. Iedereen is hierbij welkom!

Vroeger?  Klopt!
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