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Hij voer van 1946 tot 1968, de veer-
verbinding tussen Sint Agatha en
Middelaar en zal op deze foto nog
door heel wat dorpsgenoten herkend
worden.
Wij schrijven hier over het voetveer
“Zeldenrust”, een stalen boot van 9
x 4 meter en met een gewicht van 7
ton. Vanaf 1968 heeft hij in Mook
nog even dienst gedaan als werk-
boot, maar daarna is hij uit beeld
verdwenen. Uiteindelijk was er geen
sprake meer van een boot, maar en-
kel nog van onderdelen, alles weg!
Tot voor jaren terug in Panheel, in
Limburg, bij toeval de romp van het
oude veer gevonden werd. Dan weet
je dat, maar schaf je niet direct zo’n
casco aan, dan moeten er eerst idee-
ën geboren worden. Plots komt er
het bericht dat het opslagterrein ge-
ruimd gaat worden, de kuip lag
klaar om verschroot te worden!
Hier moest wat georganiseerd wor-
den en daar leek Frans Bus, uit
Cuijk,  de juiste man voor te zijn. Of
hij de kar wilde trekken? Ja dus!
Na enkele telefoontjes was er een
autoambulance en een zware vork-
heftruck van relaties uit Cuijk op-
weg naar Panheel, en voor de ver-
schrootmachine aan stond had Frans
het spul al op de wagen. Op naar
Cuijk waar inmiddels op het indu-
strieterrein een plaats geregeld was
voor opslag en gelegenheid aan de
romp te kunnen werken.

Veer “Zeldenrust” weer boven water

Maar met een romp alleen kom je
niet ver.
Vraag niet hoe, maar enthousiaste-
lingen hebben bij een motorrevi-
siebedrijf bij Rhenen, hoog in de
rekken,  de originele scheepsmotor
gevonden en weer ergens anders in
een voormalige kippenschuur de
keerkoppeling. Deze heb je nodig
om vooruit én achteruit te kunnen
varen. Wanneer je dan bij een ou-
de boerderij ook de stuurhut nog
vindt, compleet met motorbedie-
ning en stuurstand, kun je weer
gaan denken aan een nieuw leven
voor de “Zeldenrust”.

Er moet nog veel werk gedaan
worden, maar de veerboot gaat
weer terug in de Maas.
Niet als veerboot, maar bij locale
evenementen als, bruidsparen, een
middagje op verzoek enz, zal de
“Zeldenrust” uitvaren.

Er zijn ook plannen voor een aan-
legvoorziening in Sint Agatha.
Frans: Dan kun je bijvoorbeeld
ook denken aan het brengen van
Sint Nicolaas naar  jullie dorp.
Dat zal de Sint zeker kunnen
waarderen!

AED staat voor Automatische Ex-
terne Defibrillator, een apparaat dat
elektrische stroomschokken geeft
bij een hartstilstand. De AED hangt
in Sint Agatha aan de zijmuur van
de Agaat, dicht bij de ingang. Om
de AED te kunnen bedienen, is wel
enige kennis nodig.
In mei 2014 is er weer een cursus
voor de AED gepland. Leren om-
gaan met de AED leert u op één
avond. Nieuwe cursisten kunnen
zich vanaf nu aanmelden. Melden
zich heel veel mensen die een der-
gelijke cursus willen volgen, dan
komen er meerdere avonden.

Aanmelding dient te gebeuren bij
Truus van de Goor, telefoon 0485
316345. De aanmelding moet voor
15 maart binnen zijn, zodat we een
goede planning kunnen maken.
Voor alle duidelijkheid: u hoeft
maar een avond op cursus.
De AED kunnen bedienen, kan
mensenlevens redden. Geeft u dus
op!!
Voor degenen die vorig jaar de cur-
sus gevolgd hebben, komt er een
herhalingsavond, ook in mei.
U hoeft u niet op te geven; Truus
van de Goor benadert u over deze
herhalingsavond.      De Dorpsraad.

Nieuwe cursus AED
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Het motorcross terrein op Lombok
heeft nu definitief de vergunning
om als zodanig gebruikt te worden.
Het bestemmingsplan is door de
Raad van State definitief goed ge-
keurd en een  milieuvergunning was
al afgegeven. De eventuele geluids-
overlast valt binnen de gestelde nor-
men en dus mag CCC- Cross Club
Cuijk het terrein gebruiken voor
zowel training als wedstrijden.

Crossen op Lombok mag
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Ook dit jaar weer worden duizenden
bezoekers verwacht bij het NK
Maasheggenvlechten, op zondag 9
maart.
Het succes van dit evenement
schuilt in de gevarieerde opzet voor
jong en oud.
Het hoofdpodium vormt uiteraard
het kampioenschap heggenvlechten,
waarbij 40 teams strijden om de
wisseltrofee, de Gouden Hiep. Maar
daar omheen is een boeiend pro-
gramma gebouwd dat laat zien hoe
rijk het Maasheggengebied is aan
natuur en cultuurhistorie. In de in-
formatiestands vertellen medewer-
kers van IVN De Maasvallei, Staats-
bosbeheer en andere organisaties
over de prachtige fauna en flora van
de Maasheggen. Het oeroude brand-
rode rund, trekpaarden, ambachts-
lieden en vendelzwaaiers brengen
het publiek ver terug in de tijd.

Kindvriendelijk
Veel activiteiten richten zich speci-
aal op kinderen. Ze kunnen kalfjes
aaien, op een trekpaard of een pony
rijden, een broodje bakken of een
werkstukje maken bij het IVN.

Datum: zondag 9 maart, 11.00-
16.00 uur
Locatie: Beugen/Oeffelt, borden
volgen.
Parkeren en toegang gratis (advies:
kom op de fiets)
Meer info op: www.maasheggen.nl
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Komt allen kijken naar de expositie
Be(te)kende dorpsgezichten in het
MFA.
Alle portretten zijn getekend met
potlood en worden te koop aangebo-
den. De opbrengst is voor het MFA.

Dit idee is tot stand gekomen in de
beginfase van  de “Agaat” toen vele
verenigingen allerlei acties hebben
bedacht en uitgevoerd om daarmee
bij te dragen aan de inrichting van
de “Agaat”
Anja Jacobs Loeffen  heeft toen
aangeboden 25 dorpsgezichten te
tekenen en ter beschikking te stellen
voor het goede doel.
Het was een hele klus, maar nu is
het dan bijna zo ver!!!

Op vrijdag  21 maart a.s. is de offi-
ciële opening van deze tentoonstel-
ling voor genodigden en vrijdag en
zaterdag van 14.00-16.00 uur voor
iedereen gratis toegankelijk.

Het aparte is dat de gezichten die
uiteindelijk zijn getekend van de
ene naar de andere zijn gegaan zon-
der enige invloed van wie dan ook.
Op deze manier hopen we dat een
“bonte rij” van meer of minder be-
kende gezichten is ontstaan. De ach-
tergrondgedachte is dat het uiteinde-
lijk “de mensen zijn die er toe
doen”.
Helaas is 25 een beperkt aantal ,
maar er moest nu eenmaal om prak-
tische redenen een limiet gesteld
worden.  Anja en Bestuur MFA.

NK Maasheggenvlechten:
een fijn gezinsuitje!

Carnaval vieren met..

Oud winnaars met hun trofee

Zeldenrust site
De Redactie zal de herbouw en het
opknappen van de ‘Zeldenrust’ (zie
pag 1) voor u blijven volgen en met
regelmatige reportages verslaan.
U kunt ook een kijkje nemen op de
website (in opbouw) van het veer:
www.vv-zeldenrust.nl

Kijken naar Be(te)kende
dorpsgezichten

alle hoogheden en..

Dansgarde Crazy Girls

Dit jaar wordt weer door de Ule-
wappers in samenwerking met ’t
Staagje, carnavalsmaandag geor-
ganiseerd. De dag wordt geopend
met Oudhollandse spelen voor
jong en oud en waar men uiteraard
gezellig kan bijkletsen onder het
genot van een kopje soep en een
broodje. Daarna start de middag
met een receptie voor jeugdprins
Jesse van Gaal en jeugdprinses
Joyce Caspers en het jeugdboeren-
paar. Verder komt in de middag
talent van eigen bodem op het po-
dium. Daarnaast is er nog een ar-
tiest om de kinderen te vermaken.
De dag wordt afgesloten met een
(mini) disco.

Het programma in het kort:
11.00 uur zaal open en de koffie
staat klaar.
11.30 uur start van de oudholland-
se spelen (met een kopje soep en
een broodje).
13.00 uur receptie jeugdprinsen-
paar en jeugdboerenpaar.
13.30 uur optredens o.a. dansgar-
de, talent van eigen bodem en een
artiest.
16.00 uur (mini) disco.

We hopen u allen te mogen be-
groeten op carnavalsmaandag in
de Agaat.
De maandagcommissie.

Carnavalsmaandag
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