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Donderdagavond 20 april is op
een matig bezochte dorpsraad-
avond het één en ander verteld
over de dorpsontwikkelingen van
dit moment in het bijzijn van een
afvaardiging van de gemeente.

Een belangrijk deel van de avond
werd  gebruikt om de gasten op de
hoogte te brengen van het plan, een
multifunctionele gemeenschaps-
ruimte in ons dorp te verwezenlij-
ken. Hiervoor is al in een eerder
stadium een visiegroep in het leven
geroepen. Deze groep is nu, tijde-
lijk, opgesplitst in drie werk-
groepen. De enquêtegroep is de af-
gelopen weken actief geweest met
het interviewen van bestuursleden
van de verschillende verenigingen,
om te onderzoeken of er voldoende
draagvlak is voor zo’n ruimte.

Veulen
De voorzichtige conclusie tot nu toe
is dat het zeker de moeite waard is
om verder te gaan met dit plan. Dit
betekent dat nu de tweede en derde
groep aan het werk kunnen met te
bekijken wat de bouwmoge-
lijkheden zijn en wat er financieel
allemaal mogelijk is.
Als voorbeeld is deze avond een
presentatie gegeven door een in-
woner uit Veulen, waar de dorpsbe-
woners samen met de gemeente een
multifunctionele ruimte hebben
gerealiseerd.  Verder is er
aangegeven door de Dorpsraad dat
er mogelijkheden zijn om meer te
bouwen binnen de dorpsgrenzen.
Tevens is er gesproken over de ver-
schillende mogelijkheden om ‘slim’
starters-woningen te bouwen.
D.w.z. betaalbaar voor de doel-
groep.
De avond werd afgesloten met een
vragenrondje. Natuurlijk kwam
hierbij ‘het plan Kepser’ ter sprake.

Na enige tijd te hebben  getraind
was het dan zover.
De eerste wedstrijdjes van de mini-f
waren een feit op zaterdag 18 maart.
Nadat, uit handen van sponsor
`containergigant Van Elst shirts te
hebben verkregen, vertrokken we
richting Beers. De spanning was
van de gezichten af te lezen bij de
leiders en bij de supporters.
De spelersgroep was het veld nau-
wkeurig aan het inspecteren op de
hoogte van het gras en af meeting
van het veld en goals. Na enige
blikken hebben geworpen naar de
tegenstander, floot de scheids-
rechter, voor de eerste keer af voor
aanvang van de wedstrijd. Na enige
weerstand hebben geboden, was het
dan toch niet te vermijden: de eerste
tegentreffer ,  gemaakt  door
St.Hubert MF1. Helaas volgde
hierna nog een treffer meer. De
hierop volgende wedstrijden werden
ook verloren. Tot zaterdag 22 april
werd ook de goal van de tegen-
stander niet bereikt, maar op deze
zaterdag werd de eerste treffer ge-
maakt door Marco Mikkers, en hij
werd meteen benoemd tot  topsco-
order van de mini-f. De feest-
vreugde was groots, alsof ze kam-
pioen waren geworden.
Wij danken Containerverhuur “Van

Elst”, voor
de shirts
sponsering,
en hopen in
deze shirts
nog vele suc-
cessen te
behalen.

Leiders Mini
-f

Van de Dorpsraad

Quick Up, ’t Staagje en
V.C.A. hebben het initiatief
genomen om gezamenlijk een
sport- en spelinstuif te organ-
iseren.

Dit gebeuren is gekoppeld aan
het 4 x 4 toernooi en vindt
plaats op zondag 21 mei van
10.00 tot 13.00 uur op sport-
park Veldzicht.

Uitnodigingen
Voor de jeugdleden van deze
verenigingen wordt het een
groots opgezette buitenac-
tiviteit, maar het is ook de
bedoeling om nieuwe leden te
werven. Alle kinderen worden
gevraagd om iemand mee te
nemen naar de sport- en spelin-
stuif.

VCA Mini-f-jes
in het nieuw

Jammer genoeg kon de gemeente
hier geen duidelijkheid in geven,
maar door de gebiedswethouder,
Ko Kroet, werd verzekerd dat op
korte termijn  wel te doen. Hiervan
zal bericht in de Dorpskrant vol-
gen.

Sport- en spelinstuif
voor de jeugd!
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Bezorging Roy van den Broek

Op de foto staan: zittend van links
naar rechts: Anouk Wijnen, Julia
Jacobs, Linda Mooren, Demi van
Gaal, Marcha Vlasveld, Sandra
Gijsbers, Lotte Sliedregt, Marjan
Thijssen en Anne Thoonen. Dan
staan bij de spandoek, Trainster/
coaches Bertine Gijsbers (L) en
Natascha Coenen. Hulptrainsters
Eleona vd Akker en Roos Jacobs.

Zaterdag 4 maart j.l zijn de
welpen van Quick Up kam-
pioen geworden in de zaalcom-
petitie.
We moesten een uitwedstrijd tegen
OVC’63 uit Ooijen (bij Ravenstein)
en werd in Ravenstein gespeeld. Het
was een spannende wedstrijd voor
de dames van Quick Up. We gingen
met volle moed naar Ravenstein. De
dames waren wel een beetje zenu-
wachtig voordat de wedstrijd begon.
Het was een leuke wedstrijd om te
zien. In de eerste helft werd ook nog
2 doelpunten van Anne Thoonen
afgefloten (allebei verdedigd). Vlak
voor de rust kwam Quick Up op
voorsprong (0-1). Na de rust ging
het goed; de kansen werd weer goed
benut er werd nog 2x gescoord door
Quick Up, die doelpunten kwamen
van Lotte Sliedregt en Linda
Mooren. Maar Quick up kreeg nog
genoeg kansen, maar ze wilden er
niet meer in. Anouk Wijnen kreeg
een goede kans. De bal lag net op
het randje van de korf en floepte zo
weer terug. In de laatste minuut van
de wedstrijd kon OVC’63 nog iets
terug doen. Uiteindelijk wonnen we
met 1-3 en de strafworpen ging ver-
loren met 3-2 en die 2 doelpunten
werden gescoord door Anne
Thoonen en Linda Mooren. DAMES
VAN QUICK UP PROFICIAT MET HET
BEHALEN VAN JULLIE KAMPIOEN-
SCHAP.
Groeten Natascha Coenen en Ber-
tine Gijsbers, Leidsters van de
Welpen van Quick Up.

Zondag  9 april was weer het jaarli-
jkse koningschieten op het terrein
van Oranje Agatha nabij Café Lom-
bok. Klokslag 14.30 uur was ieder-
een op het terrein aanwezig.
Eenieder meende weer in dusdanige
goede vorm te zijn om koning te
kunnen worden, ondanks dat het
nog maar de tweede week  van het
jaar was dat er geschoten  werd .
Volgens oud gebruik wordt iemand
koning als hij of zij onafgebroken
de meeste keren raak schiet. Na tien
schoten bleven slechts 3 personen
over die deze eerste serie helemaal
vol hadden.
Toen  weer na 2 schoten werd het
duidelijk dat het een st. Agathase
kwestie werd. Het ging tussen de
twee Harries, nl Harrie van Elst en
Harrie Gijsbers.  Bij het 18e schot
werd uiteindelijk Harrie van Elst de
winnaar en mocht zich dus koning
van Oranje Agatha voor 2006 noe-
men. Met dit koningschap is Harrie
van Elst voor de vierde keer in zijn
leven koning van Oranje Agatha
geworden.  Harrie Gijsbers werd  de
onderkoning. Nu Harrie voor de
tweede op een volgende keer
koning is bestaat volgend jaar de
mogelijkheid dat er een keizer kan
komen, indien hij weer zou winnen.
Echter dit is nog ver weg en  dan
kan er nog veel gebeuren. Aan de
koning nu de eer om weer in andere
plaatsen het koningskruis binnen te
halen.
Nadat de felicitaties in ontvangst

genomen waren, werd door de
voorzitter het koningskruis uit-
gereikt aan de nieuwe Koning.
Eenieder ging daarna naar het stam-
café Lombok om dit feit nog  gezel-
lig  na te vieren.

Koning Oranje
Agatha 2006

Verloren, 1 zilveren oorbel
Ik ben deze verloren op zaterdag
avond 18 maart, waarschijnlijk in of
in de nabijheid van de kerk in St.
Agatha. Mocht iemand deze oorbel
gevonden hebben, dan graag af-
geven bij de Fam. Heijsterman,
Liesmortel 44.      Alvast bedankt!!

Dames-welpen van
Quick Up kampioen

Dorpsfeest
zaterdag 24 juni

Bloemenaktie!!
Beste papa’s, mama’s, opa’s en
oma’s en kids. Zoals elk jaar ko-
men wij ook dit jaar weer langs
met verschillende soorten bloe-
men/planten, zoals fuchsia’s, gera-
nium’s en nog veel meer.
Helaas (i.v.m.vakantie) kunnen
wij deze keer niet vóór moeder-
dag .
Niet getreurd, op  vrijdag 19 mei
is het zover, de bloemenmeisjes
en jongens komen dan weer bij
u langs.
Tot dan, Korfbalclub Quick-Up.

Maak uw agenda vrij en noteer
alvast de datum van het dorps-
feest. Het wordt weer een grandio-
ze happening. In de volgende
Dorpskrant leest u meer informa-
tie.

De
win-
nende
Welpen
van
Quick
Up
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