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Van de Dorpsraad
Afgelopen donderdag, 21 februari, is er
bij De S-Bocht een bijeenkomst geweest waar de Gemeente, samen met
Hofmans Wonen BV en architect Kol,
de nieuwbouwplannen heeft gepresenteerd. Vanaf deze tekeningen kon men
zich een goed beeld vormen hoe de
nieuwe wijk er in de toekomst uit komt
te zien. Zoals de architect aangaf, huizen met de karakteristieke vormgeving
van de mooie oude- en landelijke uitstraling die St. Agatha heeft.
Voor enkele aanwezigen in de zaal was
het een teleurstelling dat er in het gehele plan geen zes, maar vier starterwoningen gerealiseerd zullen worden.
Mits alle procedures zonder problemen
doorlopen zullen worden, zal eind dit
jaar de eerste schop de grond in gaan.
Hoewel iedere partij liever gister dan
vandaag
zou
willen beginnen, is dit procedureel niet
mogelijk. Ook
wanneer
er
bezwaarschriften / zienswijzen ingediend
worden,
kan
het plan stagneren.
Zoals in de
vorige
editie
van de Dorpskrant al was aangegeven,
hebben de bewoners van ons dorp de
mogelijkheid om een naam voor de
nieuwe wijk in te dienen. Echter bleek
op de bijeenkomst dat het juist wél toegestaan is om hierbij persoonsnamen te
betrekken. Het is nog mogelijk om namen bij de Dorpsraad in te leveren.
Zoals u misschien nog weet, heeft de
Dorpsraad enkele maanden geleden bij
het fonds van de Rabobank een geldbedrag gewonnen om voor verenigingen
en stichtingen van St. Agatha projectiemiddelen te kopen. Inmiddels zijn deze
aangeschaft. Voor € 15,- per activiteit
zijn beamer, projectiescherm en bijbehorende laptop te lenen. Het geld wordt
in een zogenaamde onderhoudspot gestopt. Voor meer informatie kunt u con-

tact opnemen met het secretariaat,
Erma Coenen; telefoon 0485-320248.
De wilgen in het laantje staan er weer
keurig geknot bij. Dit jaar heeft De
Schutterij zich hiervoor ingezet. Voor
dit werk stelt de gemeente een vergoeding beschikbaar. Zo wordt er ook
drie maal per jaar vuil opgeraapt in
ons dorp. Ook deze taak heeft de Gemeente uitbesteed aan verenigingen
en ook daarvoor is een vergoeding
beschikbaar. Dit jaar heeft Quik-Up
zich hiervoor ingezet. Belangstellenden kunnen zich melden bij de Dorpsraad.
Voorzitters van verenigingen, stichtingen en school kunnen vast de volgende datum in de agenda noteren;
dinsdag 29 april
a.s. Voorzittersvergadering! Te
zijner tijd wordt
iedere vereniging nog persoonlijk aangeschreven, maar
door middel van
deze vooraankondiging hopen wij natuurlijk op ieders
aanwezigheid.
Agendapunten kunnen bij de Dorpsraad ingediend worden.
Bij de Dorpsraad is het idee binnen
gekomen een nieuwjaarsreceptie te
organiseren voor de dorpsbewoners.
Natuurlijk zijn wij enthousiast als dit
soort initiatieven gelanceerd worden.
Mocht u dit initiatief ondersteunen
dan zullen wij u graag in contact brengen met de initiatiefnemer en kunnen
zij samen dit plan misschien verder
uitwerken.
Het haalbaarheidsonderzoek t.a.v. de
accommodaties in St. Agatha is binnen de Dorpsraad nog steeds actueel.
Op dit moment zijn er echter geen
nieuwe mededelingen te doen.

Prachtige heggen
en ruim uitzicht
Tussen Vierlingsbeek en St.Agatha
is men druk bezig met leggen of
vlechten van maasheggen. Op dit
moment wordt er gewerkt in ons
dorp langs de dijk achter het klooster en aan het laarzenpad aan het
eind van de Veerstraat rechts.
Rob, in het
dagelijks leven
druk
doende met
zo’n 150 fokzeugen
op
zijn boerderij,
houdt
zich
van de herfst tot het voorjaar bezig
met het vlechten van heggen. Wanneer zijn dames van al het nodige
voor de dag zijn voorzien, neemt hij
kettingzaag en kapmes ter hand en
begint met zijn snoeiwerk in St.
Agatha.
Maasheggen kunnen op twee manieren gemaakt worden: leggen en
vlechten.
Bij leggen wordt de stam van de
meidoorn zo’n 20 cm boven de
grond schuin voor 3/4 doorgezaagd
en platgebogen over elkaar gestapeld. Daarna worden hier, om de
haag te verstevigen, paaltjes doorheen geslagen, die aan de bovenkant
met teenhout afgevlochten worden.
Bij vlechten worden de meidoorn
stammen in oplopende hoogte voor
3/4 doorgezaagd en over elkaar omgebogen waarna de takken van deze
struiken voor de stevigheid door
elkaar gevlochten worden.
Het loont zeker om deze prachtige
hagen te gaan bekijken en te genieten van het
ruime
uitzicht wat u
nu door deze
lage heggen
ook heeft.
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Zondag 9 maart in Beugen:
NK Maasheggenvlechten
Zondag 9 maart is er weer een Nationaal Kampioenschap Maasheggenvlechten . Vorig jaar kwamen 7000
bezoekers af op dit evenement, en
iedereen was enthousiast. De Stichting Heg en Landschap organiseert
dit evenement in samenwerking met
de gemeente Boxmeer, Staatsbosbeheer en IVN de Maasvallei.

DE DORPSKRANT
Bezoekers komen naar Beugen en
kunnen parkeren in de omgeving
van het terrein. Men kan ook
wandelen en fietsen in dit prachtige gebied. Kortom, meer dan voldoende redenen om op 9 maart
naar het Brabantse Beugen te komen.
Datum: zondag 9 maart, 11.0016.00 uur, 16.30 uur prijsuitreiking.
Locatie: Beugen (bij Boxmeer,
borden volgen). Toegang gratis.
Inlichtingen:
www.HEGenLANDSCHAP.nl of
0485-520076

Geslaagd!
Nog ‘ns beleven?
Gevlochten heggen geven weer een ruime blik

Dertig teams van twee of drie personen nemen een stuk heg onder handen. Onder het oog van het publiek
en de jury strijden ze om de wisseltrofee, de Gouden Hiep. Daarnaast
zijn er vlechters uit andere streken
en landen, die in hun eigen stijl
meestrijden om een officieuze EKtitel.
Het kampioenschap is opgezet om
het oude regionale ambacht heggenvlechten in ere te herstellen. Sinds
mensenheugenis vormen de maasheggen de scheiding tussen kleine
percelen weiland. De Maas, de weiden en de heggen bieden samen een
uniek landschap met een ongekend
rijke flora en fauna. Terecht wordt
in de gemeente Boxmeer gesproken
over het Oudste Landschap van Nederland. Om te laten zien hoe dit
landschap verankerd is in de regionale historie, wordt het NK weer
omlijst door tal van activiteiten die
het publiek in de tijd terugvoeren,
o.a. trekpaarden, brandrode runderen, schapen, troubadours en vendelaars.
Ook voor de kinderen is er veel te
doen. Zij kunnen met klei en takjes
vlechten, koeien melken, kalfjes
aaien en een wagenspel bekijken.
Informatiestands en horecafaciliteiten in een grote tent completeren het
programma.

De cv de Ulewappers kunnen terugzien op een zeer geslaagd carnaval 2008.

Alle activiteiten zijn vastgelegd op
een cd met foto’s en een dvd van
de pronkzittingen.
Deze zijn te bestellen bij Roy van
den Broek 06-46724857 e-mail
roy@rvdbroek.nl
Ook kunt u altijd een kijkje nemen
op de website www.ulewappers.nl
of www.denachtvan.eu
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Toernooi
20 beurten van rood
Op 2 januari startte al weer voor de
28e keer het biljarttoernooi 20 beurten van rood. Wellicht ten overvloede, het is de bedoeling dat bij dit
spel altijd eerst de rode bal geraakt
wordt en daarna pas de witte!
In liefst 200 partijen speelden de
196 deelnemers, waaronder slechts
5 dames, in een faire strijd om ‘de
Kel trofee’ en de eer natuurlijk. De
eerste twee weken van het toernooi
werd er elke dag gespeeld, de weken daarna drie avonden per week.
Een bloedstollende strijd gaf uiteindelijk de volgende uitslag:
PouleC van 0 tot 1 gemiddeld:
1.
Jos van Lin
2.
Henk Gerrits
1.
Jan van Es
Poule B van 1.1 tot 1.8 gemiddeld:
1.
Ruud Maas
2.
Piére van Dijk
3.
Erik Broekmans
Poule A van 1.81 tot 3.0 gemiddeld:
1.
Michel Pouwels
2.
Gerrit Verbroeken
3.
Jan van den Hoogen
De winnaars van de poule streden
om de Keltrofee die uiteindelijk
gewonnen is Ruud Maas uit Oeffelt.

De trotse finalisten (zonder Jan v Es) en winnaar gebroederlijk achter hun trofeeën

