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Woordje bestuur 

Copy voor de volgende 

nieuwsbrief graag  

aanleveren vóór  

15 juni 2017 

 

quickup.nieuwsbrief@gmail.com 

 

 

Op het moment van schrijven, schijnen de eerste zonnestralen weer door de  

wolken want… het is weer lente! Dat betekent altijd weer dat alle ramen open 

gaan, mensen erop uit trekken, mensen elkaar buiten weer ontmoeten en  

iedereen zin heeft om sportieve activiteiten te ondernemen.  

 

Dat gaat bij de korfbalsport gepaard met de overgang van de zaalcompetitie naar 

de 2e helft van de buitencompetitie, de voorjaarscompetitie. De laatste wedstrijd 

in de zaal ligt echter nog maar net achter ons, op 19 maart mochten de senioren 

hun laatste wedstrijd binnen spelen.  De afgelopen maanden zijn letterlijk voorbij 

gevlogen. Van de feestdagen naar de carnaval; hier tussenin hebben we allemaal 

lekker onze wedstrijden gespeeld.  

 

Helaas hebben we ook weer te maken gehad met de tranen van het leven. In  

januari is de man van Gonny Crouwers, René, vrij plotseling overleden. Wij  

wensen Gonny veel sterkte met dit grote verlies. Ook heeft Sylvia van Elst een 

ongelukkige val gemaakt waardoor ze een aantal weken aan de rolstoel is  

gekluisterd. Via deze weg wensen wij  Syl veel beterschap! Maar we hebben ook 

leuk nieuws: het C-team is in januari dan ook eindelijk in nieuwe shirts gestoken; 

hier zijn we super trots op. Zie voor meer informatie verder in de nieuwsbrief.  

  

We hebben nu een mooie tijd voor ons liggen. Lekker buiten op ons eigen  

sportpark trainen en spelen, de paas- en bloemenactie, een belactie van de  

Vriendenloterij en seizoensafsluitingen.   

 

Wij wensen iedereen de komende maanden veel succes met zowel de sportieve 

als sociale bezigheden binnen onze mooie vereniging.  

 

Groet, 

Bestuur Quick-Up 
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Wedstrijden Quick Up—2e helft veldcompetitie 2017 

01-04-2017 Za Oranje Wit E1 – Quick Up E1 10:00 ’t Klaverblad Leunen 

01-04-2017 Za Nas C1 – Quick Up C1 11:15 Den Alst Beuningen 

02-04-2017 Zo Quick Up 1 – VIOS 2 11:00 Veldzicht 

05-04-2017 Woe Quick Up MW1 – Diosa MW1 20:00 Veldzicht 

09-04-2017 Zo Spes 4 – Quick Up 1 10:00 Sportpark Milsbeek 

12-04-2017 Woe Eendracht MW1 – Quick Up MW1 20:00 De Maasvallei Mook 

12-04-2017 Woe Quick Up Recreanten 1 – Pl. Girls 19:30 Veldzicht 

15-04-2017 Za Quick Up E1 – De Peelkorf E1 10:00 Veldzicht 

15-04-2017 Za Quick Up C1 – VIOS C1 11:00 Veldzicht 

19-04-2017 Woe Quick Up MW1 – Spes MW1 20:00 Veldzicht 

19-04-2017 Woe SDDL – Quick Up Recreanten 1 20:00 Demen 

19-04-2017 Woe Quick Up Recreanten 2 – NAS 2 19:30 Veldzicht 

22-04-2017 Za Quick Up C1 – Fortuna ’74 C2 11:00 Veldzicht 

06-05-2017 Za De Peelkorf E2 – Quick Up E1 09:45 De Vlies Ysselsteyn 

06-05-2017 Za Emos C2 – Quick Up C1 13:15 Schaijk 

07-05-2017 Zo Quick Up 1 – SDDL 1 11:00 Veldzicht 

10-05-2017 Woe De Horst MW1 – Quick Up MW1 20:15 Hoge Horst Groesbeek 

10-05-2017 Woe ZKV – Quick Up Recreanten 1 20:00 Zeeland 

10-05-2017 Woe Quick Up Recreanten 2 - ONA 19:30 Veldzicht 

13-05-2017 Za Quick Up E1 – De Treffers E1 10:00 Veldzicht 

13-05-2017 Za Quick Up C1 – De Horst C1 11:00 Veldzicht 

14-05-2017 Zo SDDL 1 – Quick Up 1 10:30 Onder d’n Plag Raven-stein 

17-05-2017 Woe Quick Up MW1 – Miko ’76 MW1 20:00 Veldzicht 

17-05-2017 Woe Pl. Girls – Quick Up Recreanten 1 20:00 Niftrik 

20-05-2017 Za DAKOS E1 – Quick Up E1 11:00 De Renkant Lierop 

20-05-2017 Za Tovido C1 – Quick Up C1 11:15 Esch 

21-05-2017 Zo Quick Up 1 – Spes 4 11:00 Veldzicht 

24-05-2017 Woe Quick Up Recreanten 1 – SDDL 19:30 Veldzicht 

24-05-2017 Woe NAS 2 – Quick Up Recreanten 2 19:30 Beuningen 

27-05-2017 Za Quick Up E1 – Swift E1 10:00 Veldzicht 

28-05-2017 Zo VIOS 2 – Quick Up 1 10:30 Tovios Ottersum 

31-05-2017 Woe VIOS MW1 – Quick Up MW1 20:15 Tovios Ottersum 

31-05-2017 Woe Quick Up Recreanten 1 – ZKV 19:30 Veldzicht 

31-05-2017 Woe ONA – Quick Up Recreanten 2 20:00 Overasselt 
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E-jeugd 

Hallo allemaal, 
 
Het binnen seizoen zit er weer op. We hebben een paar makkelijke maar OOK moeilijke wedstrijden achter de rug. 
Uiteindelijk zijn we toch maar mooi als 2-de geëindigd. en zoals onze meiden zelf zeggen: "van SPES 1 en Be Quick 1 
kun je eigenlijk nooit winnen....Maar van SPES 2 lekker wel  gewonnen!!! (20-11 en 13-5) 
 
Ik heb de standen er even bij gepakt, eigenlijk alles gewonnen 
met: 9-0 / 7-0 /14-4 /20-11 / 15-1 /11-5 /  9-6 en 13-5 
Behalve 2 x tegen Be Quick verloren met : 2-11 en 5-17.....Dus eigenlijk zijn we gewoon stiekem als eerste  
geëindigd!!!. 
 
Sanne speelt al een aardig spelletje korfbal mee en ook hebben we er nog een nieuw lid bij gekregen, 
haar naam is Bella en met de trainingen belandt de bal al aardig in de korf. Ook is Luciënne begonnen met  
het trainen van de meiden op de maandag avond. Er wordt weer aardig wat bijgeleerd. Ik kan niet wachten tot de 
wedstrijden weer beginnen en de meiden het ook kunnen  gaan toepassen !!! 
 
Ook zijn Richard en ik weer begonnen met de conditie-trainingen op de donderdag avond. 
Wat zullen die meiden straks rennen met de wedstrijden! We hebben met zijn allen dus niets te klagen en gaan er 
een mooi, snel, leerzaam en uitdagend buiten seizoen van maken. 
 
Groeten van Monique, de "trotse hulp" van het E-team. 

Zoek de bal… precies in de korf!  



 

 

C-jeugd 
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De meiden van de C hebben veel bij geleerd. En dat wierp in het begin van de zaalcompetitie zijn  

vruchten af. We stonden zelfs een keer 2e. Alleen merkten we, dat we niet meer standaard 2x in de week 

op een groot veld trainen. Want het 4kant draaien met systemen en het tempo ging er langzaam uit. We 

zakten in de ranglijst. Maar de meiden bleven het leuk vinden. Vooral toen we uitzicht kregen op onze 

nieuwe shirts. Toen we deze uitgereikt kregen, hoopten we de wedstrijd tegen Emos te winnen. Het leek 

of wij onder de indruk waren van al de aandacht en er waren twijfels over de opstelling van de  

tegenstanders. Wat er op neerkwam dat we verloren. Uiteindelijk werden we 5e  in de competitie.   

Maar we hebben wel heel veel gescoord. Hieronder een lijstje van wie deze allemaal gemaakt hebben: 

Sofie 7x , Lynn 2x, Mayke 1x, Laura 13 x, Pleunie 5x, Sanne 7x, Lena 5x,  

Hopelijk komen er in de voorjaarscompetitie weer vele doelpunten bij. We trainen weer 2x per week op 

het grote veld. Dus we kunnen weer goed afstemmen en oefenen met het 4kant en de systemen. Als we 

er vervolgens ook weer wat tempo in gooien, dan komt het hele maal goed. Succes dames! 
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Quick Up 1 naar de dames zaalfinales 

Op 18 maart zijn we weer met een mooi gezelschap naar de Dameskorfbal Zaalfinales geweest; in het  

Indoor-Sportcentrum te Eindhoven. Eerst werd de finale gespeeld van de A-jeugd. Rosolo A1 speelde tegen Siwft 

A1!  Het werd geen spannende wedstrijd. Rosolo was veel te sterk voor Swift.  

De wedstrijd eindigde met een winst voor Rosolo van 15-5.  

 

 

 

 

Hierná was het tijd voor dé zaalfinale. Deze werd gespeeld tussen De korfrakkers en Swift. Ook deze wedstrijd werd 

niet erg spannend. De Korfrakkers gingen de rust in met 10-2, in hun voordeel. Uiteindelijk waren De Korfrakkers 

de duidelijke winnaar, met een stand van 22-2.  

Rosolo A1 

De Korfrakkers 1 

* we tegen Kangeroe 2 gewonnen hebben met dubbele cijfers: 12-16! 

* Hanneke toen jarig was en gewoon die hard met ons meespeelde! 

* wij ná de wedstrijd een drankje dronken op de winst mét cake van Hanneke! 

Quick Up 1—Wist je dat…. 

Cake van ‘jarige’’ Hanneke! 
Yes, 12-16 winst! 
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Seniorennieuws 

Midweek 

Op de ranglijst van het binnen seizoen zijn we geëindigd op een historische vierde plek. We hebben 
in totaal 10 wedstrijden gespeeld, waarvan 4 verloren, 1 gelijk en 5 gewonnen. Thuis hebben we van 
kampioen Spes in een spannende wedstrijd gewonnen met 9-6. Uit hadden we verloren van Spes 
met ook 9-6, in de Pica Mare- balzaal, in Gennep. We gleden over deze te gladde vloer vaak weg en 
de haarlak onder de schoenen mocht helaas niet baten.  
Tegenstandster SVOC was voor ons dit seizoen niet te kloppen en we verloren twee keer van hen 
met 4-9 en 12-4. Of dit met de frikandellen te maken heeft weten we niet. De winst pakten we  
vooral bij Miko en Klick, hier wonnen we twee keer. Dit seizoen stond ook in het teken van prinses 
Carola en prins Willy. Op 11 december bezochten we met hele team de prinsenreceptie in 
Landhorst, waarbij een optreden van onze kant natuurlijk niet mocht ontbreken.  
Het was supergezellig en Mayke mag volgend jaar weer op de grote trom 
slaan! Daarnaast is met de komst van Hanneke onze conditie sterk  
verbeterd, door de bootcamp voor 40-plussers die ze voor ons heeft  
bedacht. Alle stijve spiertjes bleven zo ook tijdens oud en nieuw lekker 
soepel. Kortom een gezellig en sportief binnen seizoen.  
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Recreantennieuws 

Recreanten 1 

We hebben er  4 verloren,1 gelijk en 2 gewonnen. 

Veel doelpunten zijn er gemaakt dus de dames weten goed hoe ze moeten scoren dit gaan we 

in de tweede helft nog beter proberen te doen en de tegenstander nog meer aftroeven.  

Onze scores zijn gemaakt door Danielle 6x Anja 5x Marieke 3x  

Natascha 3x Kyra 3x Inge 2x Karin 1x en een hele nieuwe die voor het eerst mee deed Leonie 

1x. Dus senioren jullie weten het vast, scoren dat kan ze al. We hopen dat in het nieuwe  

seizoen onze lang geblesseerde Ellan weer terug gaat komen. Haar teentje is  

goedgekeurd en nu proberen of het in de praktijk ook gaat werken.  Esther zal in Juni een  

operatie ondergaan en hopen ook dat zij een spoedig herstel zal hebben en dat ook Esther er 

het volgend seizoen weer bij is. Heel veel sterkte Esther. 

We bedanken ook Kyra en Leonie voor het invallen bij ons team. En Tiny voor het fluiten. 

De wedstrijden die we hebben gespeeld zijn: 

Quick-Up – SDDL               6 – 2 

Klimop – Quick-Up            5 – 3 

Quick-Up – NAS                 2 - 4 

NAS – Quick-Up                 6 – 5 

Klimop – Quick-Up            4 – 4 

SDDL – Quick-Up                5 – 4 

Quick-Up – SDDL                4 – 7 
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Recreantennieuws 

Alweer een droeve gebeurtenis in ons team recreanten 2. 

 27 januari is de man van ons teamgenote Gonny Crouwers overleden. 

Rene die er altijd graag  bij was als we ons jaarlijkse feestmiddag/avond hadden, hij had nooit het hoogste woord, 

maar aan de glimlach op zijn gezicht kon je zien dat hij genoot. Zelfs de laatste feestmiddag met de dorpswandeling 

in Cuijk zag je aan Rene dat hij genoot, ondanks dat hij toen al ziek was.  

Wij als team hebben via Gonny van dichtbij meegemaakt over zijn ziek zijn, maar dat wij  zo vlug van hem afscheid 

moesten nemen, dat hadden wij niet gedacht.  

Het afscheid nemen van Rene dat we gezamenlijk samen met onze mannen hebben gedaan heeft ons en Gonny 

goed gedaan.  

De viering in de kerk te Katwijk deze was eigenlijk te klein, heel veel mensen moesten staan, was heel mooi de  

muziek maar vooral ook de verhalen die over Rene verteld werden, werden goed opgenomen, ook van de meege-

brachte bloem die ieder bij zich had, werden heel mooie boeketten gemaakt en in melk bussen gezet.  

Rene had een luisterend oor, maar kon ook goed vertellen, over zijn werk en diverse bestuur functies die hij heeft 

gehad, de vakanties met Gonny en de kinders Marie-José en Reinout.  

Een fijn mens is heengegaan, we hebben van Rene nog zoveel positieve gedachten  deze blijven ons bij. 

We wensen Gonny, Marie-José en Reinout veel sterkte en we zullen hun ondersteunen om dit verlies draaglijk te 

maken. 

Dames recreanten 2 

Recreanten 2 
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Nieuwe shirts voor de C-jeugd! 

Eindelijk was het zover op zaterdag 11 februari; het team van Danielle en Ivonne konden de lang verwachte nieuwe 
shirts in ontvangst nemen. Onder goedkeurende ogen van sponsoren Bas Visser en Ton Lamers, pakte aanvoerster 
Sanne 1 voor 1 de shirts uit.  De shirts staan de meiden prachtig!  

De nieuwe shirts zijn gesponsord door Lamers & Visser, Bouwmanagement en Bouwtechnieken, gevestigd aan de  
Kerkenhuisweg in St. Agatha. In 2006 is de onderneming opgestart en wat mooi dat ze hun 10 jarig jubileum een 
extra tintje willen geven door hun naam aan onze vereniging te koppelen. Neem eens een kijkje op hun website om 
te zien wat Bas, Ton en hun medewerkers dagelijks bezig houdt: www.lamersenvisser.nl  

Bas en Ton hadden nog geen connectie met het korfballen in St.Agatha, maar die speciale band is op 11 februari 
ontstaan. 

Bas en Ton, we danken jullie heel hartelijk voor de mooie shirts en welkom bij de club. Jullie kunnen ervan op aan 
dat jullie shirts met trots gedragen worden. We hopen dat jullie er ook van genieten en dat jullie onze mooie  
vereniging met  
belangstelling blijven volgen. 

Groeten,De sponsorcommissie   
Carola en Pauline  

http://www.lamersenvisser.nl
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Trainsterwisseling bij het E-team 

Afgelopen seizoen is Noor van Bergen gestart met het trainen van het E-team. Helaas is ze hier in februari weer 

mee moeten stoppen in verband met haar stage. Wij willen via deze weg Noor  bedanken voor haar inzet: kort 

maar krachtig. Hopelijk zien we je in de toekomst weer terug in de jeugdleiding.  

 

Wij zijn blij te kunnen vermelden dat Lucienne Caspers bereid is gevonden om de training over te nemen van Noor. 

Afgelopen februari is Lucienne gestart met het trainen op de maandag, samen met Monique.  

Iedereen is inmiddels aan elkaar gewend en gaan we voor een top buitenseizoen.  

 

Meiden, Lucienne en Monique: veel succes! 

In 2013 hebben wij, samen met VCA, deelgenomen aan de belactie van de vriendenloterij. Dit heeft voor onze  

vereniging een mooi bedrag opgeleverd; hiervan hebben we o.a. de extra lichtmasten  kunnen realiseren.  

Op donderdag 13 April 2017 gaan we, samen met VCA, opnieuw deelnemen 

aan de belactie van de  vriendenloterij. Blijf deze avond dus thuis en houd 

de telefoon vrij! De opbrengst van deze actie willen wij besteden aan ons 

jubileum in September. 

Iedereen ontvangt nog bericht over de belactie van de Vriendenloterij  

via de mail. 

Mochten er al vragen zijn, mail deze dan naar quickup.sintagatha@knkv.net 

Vriendenloterij 

Rabobank Clubkas Campagne 2017 

Quick-Up heeft zich aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne 2017! 

Leden van de Rabobank kunnen van 2 t/m 22 mei 2017 stemmen. Hiervoor  

ontvangen zij bericht via de post van de Rabobank. Ieder lid van de Rabobank 

krijgt de mogelijkheid om 5 stemmen uit te brengen. Iedere stem levert onze 

club een financiële bijdrage op.  

Wij hopen dat u onze clubkas wilt spekken!!! 

mailto:quickup.sintagatha@knkv.net


 

 

Pagina 11 

Bestuursmededelingen 

Jaargang 6— nummer 3, April 

‘’Fien Rijkers 25 jaar Quick Up’’ 

Afgelopen jaarvergadering had het bestuur de eer om alweer een jubilaris in het zonnetje te zetten. 

In de historie van Quick Up ontbreekt een klein stukje ledenadministratie. Dit was waarschijnlijk  precies de  

periode waarin Fien lid geworden is van Quick Up. Na wat grondig speurwerk kon het niet anders dan dat Fien in 

haar korfbal carrière haar 25-jarig jubileum behaald had. Dat Fien besmet werd met het korfbal kon niet missen. 

Haar man was toen voorzitter en ze had 2 dochters die fanatiek korfbalden. Ja, als ze bij het recreanten team we-

ten dat je sportief aangelegd bent en graag in contact komt met dorpsgenoten, dan zit je zo bij het zangkoor, kerk 

poetsen en  dan raak je ook snel besmet met het korfbalvirus. En als je eenmaal bij het gezellige recreantenteam 

zit, stop je echt niet! Fien: altijd aanwezig, altijd fanatiek. Op de jaarvergade-

ring is Fien in het zonnetje gezet door het Bestuur en haar recreantenteam. 

Namens Bestuur en Leden van Quick Up: 

Fien, Proficiat en nog vele jaren korfbalplezier!!! 

                           Café-Zaal"PiepKes" 
                         Dorpsstraat 16 Oeffelt 
Openingstijden  01-10-2016 tot 01-04-2017                                      
Maandag   19.00 tot 01.00 
Dinsdag    Gesloten 
Woensdag  Gesloten 
Donderdag  19.00 tot 01.00 
Vrijdag   18.00 tot 01.00 
Zaterdag   16.00 tot 02.00 
Zondag                 16.00 tot 00.00 
Voor al uw vergaderingen, feesten en partijen. Neem vrijblijvend  
contact op voor een offerte en de mogelijkheden.                      
 

   Tot ziens, tot "PiepKes" 

                                       Info: Frits Piepenbrock 06-24810411 
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60-jarig jubilieum 

Op 1 augustus is het exact 60 jaar geleden dat dameskorfbalvereniging Quick-Up is opgericht. We zijn er ontzettend 

trots op dat we met zijn allen dit resultaat hebben bereikt en we willen dit dan ook met zijn allen vieren. 

Houd hiervoor allemaal ZATERDAG 16 SEPTEMBER vrij! 

Overdag zal er een leuke sportieve activiteit plaatsvinden voor al onze leden en  

’s avonds hebben we de, terug van weggeweest, overbekende en gezellige 

PLAYBACKSHOW op het programma staan. En uiteraard volgt daarna een  

swingende after party! 

 

De komende maanden volgt er meer informatie over het volledige programma, maar we 

wilden iedereen zeker de voorpret niet ontnemen en de tijd geven om alvast te beginnen met de eerste   

voorbereidingen!   

 

De jubileumcommissie, 

 

Anita, Anja, Ellan, Janet, Jessica, Lara en Marjon 

In de opgave voor seizoen 2017/2018 moet gewerkt worden met een nieuwe peildatum, namelijk die van 

 1 januari 2018. Dit is de datum die wij moeten hanteren om leden in te delen in een passend team. Deze was 

voorheen 1 oktober. Dit heeft met name consequenties voor de indeling van de jeugdteams. Deze maatregel is al 

langer aangekondigd en moet nog door de bondsraad goedgekeurd worden, maar dit is waarschijnlijk slechts een  

formaliteit.  

 

Peildatum wijziging 
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Oranje tompoezen voor Pasen of Koningsdag! 

Ingrediënten voor Acht tompoezen: 

• 2 eidooiers 

• 25 gram bloem 

• 250 milliliter melk 

• 40 gram basterdsuiker 

• 100 gram poedersuiker 

• 1/2 vanillestokje 

• 1 eiwit 

• Zout 

• Oranje voedingskleurstof 

• Paar druppels citroensap 

• Bladerdeeg 

Bereidingswijze: 
Laat het bladerdeeg op het aanrecht ontdooien, terwijl je de 
pudding maakt. De melk verwarm je ongeveer 15 minuten in 
een pan samen met een beetje zout en het vanillestokje, zorg 
hierbij dat de melk net niet kookt. Dan haal je het vanillestokje 
uit de melk, verwijder je de zaadjes en doe je het stokje weer in 
de melk. 
 
Vervolgens doe je de eierdooiers en de suiker in een kom en 
voeg daar de bloem bij. Roer totdat het een dik beslag wordt en 
doe de helft van de melk erdoor. Roer alles nog goed door en 
doe het mengsel weer in de pan. Roer het mengsel goed door 
elkaar op de laagste stand. Als de pudding heel dik is, haal je de 
pan van het vuur. Doe wat plastic folie over de pudding en zet 
de pudding in de koelkast. 
 
Ondertussen maak je het glazuur door de poedersuiker te  
zeven. Doe een paar druppels citroensap en het eiwit bij de  
poedersuiker en kluts het geheel gedurende 3 minuten.  
Daarna voeg je de oranje kleurstof er aan toe. 

Verwarm de oven voor op 220 graden en gooi wat bloem op een bakplaat. Uit het bladerdeeg snijd je acht plakken 
van 8 bij 16 centimeter en leg ze op de bakplaat. Doe een klein beetje ei op het bladerdeeg en bak ze ongeveer 10 
minuten. Nu kun je de plakken voorzichtig uit elkaar trekken. Op de onderste plak smeer je een dikke laag pudding 
en dek je het af met de tweede plak. Tot slot besmeer je de bovenste laag met het glazuur en de Oranje  
tompoezen zijn gemaakt! 



 

 

Korfbalvereniging Quick-Up 

Sportpark Veldzicht 

Liesmortel 46 

5435 XJ Sint Agatha 

www.quickupagatha .nl 
quickup.sintagatha@knkv.nl 

 

Rabobank NL96RABO 0110515277 

 

     Secretariaat: Janet de Boer-Lamers 

  Liesmortel 11e 

  5435 XH  Sint Agatha 

 

Redactie:  Hilde Bosma     

Kyra Kosman 

Redactieadres:  quickup.nieuwsbrief@gmail.com  
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Contactgegevens 

Sponsoren Quick-Up 

Autobedrijf Jos Bongers  
Autoschadebedrijf Van Eeden  

Autoservice VDB 
Café de S-Bocht  

Café-zaal Piepkes 
C & C Administratieve en Fiscale Dienstverlening 

Deco Home 
Van Elst Containerverhuur 
Excel Music Instruments  

Gerard Smits Grondwerken 
Heldro IJs  

Hans Lemmens 
Job Housing 

Linders Administratie en Advies 
Lamers & Visser 

Marc Sport 
De Prinsensteek 

Van Rossum Kozijntechniek  
Schrijen Peeters Natuursteen  

‘t Smulhuukske  
Spar, Oeffelt 

Thoonen, ramen deuren serres  
Werkpool Flex   

Jaargang 6—nummer 3, April 

Algemene gegevens 

http://www.quickupagatha

