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Oud in het nieuw
Zondag 11 april is het prachtig gerenoveerde bezoekerscentrum in het
Poortgebouw, voorheen Parochiehuis, geopend voor het publiek. Het
centrum, bestaat uit een informatiegedeelte en een bezoekersruimte
waar men rustig kan verpozen.
Wanneer je
binnen komt,
nog in de
hal, is op een
grote wand
heel
overzichtelijk in fotomateriaal de kloostergeschiedenis gepresenteerd.
Loop je de zaal binnen, dan is daar
waar vroeger het podium was, nu
het informatieve gedeelte, te bereiken via een oude preekstoel opgang.
Op drie infozuilen met touchscreenscherm, een beeldscherm wat je met
aanraken bedient, krijg je heel veel
foto’s te zien
over
het
werk van de
geestelijkheid in de
missie, het
onderwijs en de zorg. Via een vierde zuil kun je een TV scherm bedienen waarop allerlei informatie over
de Kruisheren, de oude bibliotheek,
de Kloostertuin, het Erfgoedcentrum, de maasheggen en de bouwhistorie gegeven wordt. Dit heel
praktisch met filmpjes van zo’n
twee minuten.
Om een beeld
te geven van
het hele complex, de Kerk
het Klooster
en de tuinen
in hun directe omgeving, vindt u in
deze ruimte tevens een prachtige,
grote maquette.
Het trapje weer af, kom je in de

mei 2010
gastruimte waar een display met
folders of documentatie staat en
waar je op je
gemak een
kopje koffie,
thee of fris
kunt gebruiken. Er zijn
altijd twee vrijwilligers aanwezig
om u te helpen of te informeren.
Wanneer het bezoekerscentrum
geopend is, staan ook de deuren
van de kerk voor u open.
Ook hier vindt u een digitale infobox die alle informatie geeft over
bv de geschiedenis van de Kerk,
het interieur, de beelden, de glas in
loodramen, de grafstenen en de
kruisweg.
Het centrum en de Kerk zijn gratis
toegankelijk en geopend iedere
woensdag, donderdag, vrijdag en
zondag van 11.oo tot 16.oo uur.
Groot groter grootst

´n Imposant gebeuren
Hij komt op dit moment Sint Agatha voorbij varen, de cutterzuiger
“Roeroord” van Martens en Van
Oord, een bedrijf, actief in grond–
weg– en waterbouw. Om te horen
wat hij al varende uitvoert, ging de
Redactie, na overleg met projectleider Dhr. Johan van den Hout,
aan boord voor uitleg.
In het kader van waterbeheersing
wordt de Maas verdiept, weet uit
voerder Ranny Ernst te vertellen.
Eerst is de hele bedding van de
Maas gezuiverd van obstakels,
zoals bijv. fietsen en autowrakken.
Dan begint
het eigenlijke baggeren.
Van de cutterzuiger
gaat een pijp onder water met

voorop een soort frees. Deze frees
woelt de bodem los waarna door de
buis het losse zand opgezogen
wordt. De zuiger gaat in een soort
waaierboog over de Maas en zuigt
dan een zandlaag van 75 cm
hoogte
weg.
Op computerschermen valt
exact af te lezen
waar ze onder water mee bezig zijn
in cm, M3, kilo´s of tonnen, alles.
Het opgezogen materiaal gaat daarna in een verhouding van 80% water
en 20% zand door een slurf over het
water naar dat deel van de zuiger
waar het water in twee grote ontwateringswielen uitgefilterd wordt tot
een verhouding van 80% zand en
20% water.
Het opgezogen
zand is van verschillende korrelgrootte. Aan
boord is een
ook laboratorium waar elk half uur
exact gemeten wordt hoeveel zand
van welke grootte boven komt.
Wanneer dit gebeurd is, wordt het
zand geladen in een aanliggend
schip waarmee het vervoerd wordt
naar Moerdijk,
waar het in een
zandklasseerinstalatie van Martens
en van Oord via scheiden en mengen geschikt
gemaakt wordt
voor vele toepassingen, zoals bijv. in de
betonindustrie.
Enkele cijfers.
De Maas wordt hier over een breedte van 80 mtr 75 cm dieper. Er worden per dag 3 schepen geladen die
gezamenlijk 7500 ton zand van een
bijzonder schone kwaliteit afvoeren.
Ga maar eens kijken op het eind van
de Veerstraat, een imposant gebeuren wat voorbij komt.
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Gemeente Cuijk:
voor al uw meldingen
Vernieuwde werkwijze buitendienst
Gemeente Cuijk behandelt uw
klachten en meldingen over de
openbare ruimte op een nieuwe en
directe manier. Onze werkwijze is
veranderd, waardoor u er nu van op
aan kunt: wij zijn er voor al uw meldingen! Via een speciale pagina
voor meldingen over de openbare
ruimte op www.cuijk.nl komen uw
berichten bij ons binnen in een daarvoor ingericht systeem. Twee wijkteams van de buitendienst zorgen
voor een snelle behandeling van uw
meldingen. Zij houden de openbare
ruimte ook zelf in de gaten, zodat ze
op tijd de benodigde maatregelen
kunnen nemen.

Het wijkteam voor Sint Agatha:
v.l.n.r.: Tony Maturbongs, Toon Smits, Egbert ten Haaf (voorman) en Judith Bollen.

Nieuwe werkwijze buitendienst
De buitendienst van gemeente Cuijk
werkt sinds dit voorjaar op een vernieuwde manier. Twee wijkteams
zorgen voor het oplossen van meldingen in hun eigen gebied. Daarnaast zijn zij in de wijk aanwezig
zodat ze zelf zaken kunnen signaleren en oplossen. Voor de verdeling
van gemeente Cuijk in twee gebieden is de spoorlijn als scheidslijn
gebruikt. Deze wijkteams zorgen
voor snelle uitvoering van kleine
werkzaamheden; zoals het goed leggen van kleine stukken straat- of
stoeptegels, vegen van de straten,
onderhoud van speeltoestellen en
speelplaatsen en herstel van verkeersborden. Bij onderhoudsvragen
die meer tijd kosten zorgen de gemeentewerkers voor de uitbesteding
van dit werk.
Naast de twee wijkploegen zijn er
enkele specialistische medewerkers

DE DORPSKRANT
actief om de openbare ruimte van
gemeente Cuijk te onderhouden. U
kunt dan denken aan onderhoud
van het riool, straatreiniging, ongediertebestrijding en boombeheer. Deze medewerkers zijn
werkzaam in de hele gemeente.
Uw melding doorgeven
U kunt uw melding over de openbare ruimte op verschillende manieren aan ons doorgeven. Op de
homepage van www.cuijk.nl kunt
u direct op de link ‘melding openbare ruimte’ klikken. U komt dan
op een pagina waar u gegevens
over de melding kunt invullen en
op een kaartje kunt aangeven om
welke locatie het precies gaat. Op
deze pagina staat ook een kaart
met de meldingen die bij ons in
behandeling zijn. Zo kunt u zijn of
uw buren misschien al dezelfde
melding gedaan hebben! Als u uw
e-mail adres invult of aangeeft dat
u gebeld wilt worden dan krijgt u
bericht over de voortgang van uw
melding.
U mag uw melding ook persoonlijk aan medewerkers van de gemeente doorgeven. Dat kan in het
gemeentehuis aan de balie, maar
ook direct bij medewerkers van
uw wijkploeg. Uw melding kunt u
telefonisch doorgeven door te bellen naar 0485-396600.
Via welk kanaal u uw melding ook
doet, wij zorgen ervoor dat alle
meldingen in hetzelfde systeem
verzameld worden. Zo komt u altijd bij de juiste persoon terecht,
die het probleem zo snel mogelijk
zal verhelpen.
En als u uw contactgegevens achterlaat, zorgen wij dat u op de
hoogte wordt gehouden van de
voortgang van de werkzaamheden!

Quick-Up
recreanten 1
KAMPIOEN!
Op woensdag 26 mei zijn de recreanten 1 kampioen geworden in de
Milsbeek. Het is een dubbel feest
want ze bestaan ook nog eens 12,5
jaar. Een jubileum en ook nog eens
kampioen.
Toen we de eerste wedstrijd op
woensdag 16 september wonnen
begonnen we al voorzichtig te denken aan slingers. Nadat we na de
vijfde wedstrijd nog steeds ongeslagen waren kwam al voorzichtig de
platte kar in zicht. Zou het ons dan
dit jaar gaan lukken. We bleven
maar winnen tot de voorlaatste wedstrijd. De spanning steeg ten top en
we hadden onze eerste wedstrijd
verloren. Even een zenuwinzinking.
Op woensdag 26 mei onze laatste
wedstrijd tegen de Misbeek. We
waren gespannen en speelde dan
ook wat onzeker en kwamen tot grote schrik met 1-0 achter. Gelukkig
duurde dit niet lang en Anja
Thoonen maakte de 1-1. Een zucht
van verlichting want aan een gelijk
spel hadden we genoeg. Een groot
spandoek langs het veld gaf ons
moed en we gingen ervoor. De
tweede helft gingen we goed van
start en er werd snel weer gescoord
door Jolanda Hendirks, Inge
Mooren en Natascha Coenen 4-1
voor Quick-Up. Ook de Milsbeek
wist nog 2 te scoren maar dat kon de
pret niet drukken en door een zeer
goede scheidsrechter werden we
kampioen.
Het team heeft dit gevierd op vrijdag 28 mei.
Onze kampioenen zijn: Natascha,
Lisette, Henriëtte, Ellan, Anja, Jolanda, Marion, Veronique, Judith,
Inge, Korfbalclub en Anita.
Leidster recreanten 1.

Iedereen mag het weten. Recreantenteam 1 is kampioen
geworden in het buitenseizoen.
In spannende en barre wedstrijden hebben zij deze strijd
GEWONNEN.
Het heeft ze bloed, zweet en tranen gekost, maar het is
EINDELIJK gelukt.
DAMES PROFICIAT.
van een lief, klein korfbalvriendinnetje

