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Inmiddels zitten we alweer in eind juni en is het seizoen 2017/2018 afgesloten.
We kijken met Quick Up terug op een mooi seizoen met een geslaagd jubileum
met onder andere de comeback van de playbackshow die voor grote hilariteit in
de voorbereiding en op de avond zelf heeft gezorgd.
De teams hebben verschillende resultaten gehaald, met een uitschieter het kampioenschap van de midweek in een zeer goed bezochte wedstrijd en de derde
plaats voor de C-jeugd die zich onwijs goed ontwikkeld hebben. Ook de D heeft
met hun groepje mooie prestaties neergezet en mag met hun nieuwe shirts trots
zijn. De senioren zijn in een team wat in ontwikkeling is en hun eerste jaar met
Rein heeft doorgemaakt. In de binnencompetitie werd een mooie reeks neergezet waar op voortgeborduurd kan worden. De recreanten spelen ook nog steeds
met veel plezier en het is mooi om te zien hoe een zo’n grote groep elke woensdag bij elkaar komt om een balletje te gooien.
Daarnaast zijn we blij dat wij voor volgend seizoen wederom 5 teams hebben
kunnen inschrijven voor het volgende jaar, met de C die B gaat worden, de D , de
senioren , midweek en recreanten. Alle teams kijken uit naar volgend seizoen en
genieten nu van een welverdiende vakantie. Daarnaast is dit jaar de Kageroeklup
weer van start gegaan, een mooi initiatief voor de allerkleinsten.
Quick Up werkt aan haar zichtbaarheid en promotie, dit hebben we dit jaar
gedaan door ons te laten zien op de kinderbeurs, Cuijk Kei Goed en door onze
facebookpagina, ontwikkelingen die we zeker zullen voortzetten.

Copy voor de volgende
nieuwsbrief graag
aanleveren vóór
15 september

quickup.nieuwsbrief@gmail.com

Ook zijn we dit jaar voor het eerst van start gegaan met de acties te verdelen
over elk team, ook dit was een succes. Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor hun inzet en zijn blij met de binnengehaalde bedragen waardoor wij als club
onszelf mooi staande kunnen houden.
Een kleine club staat of valt door vrijwilligers, daarom vinden wij het belangrijk
om van de gelegenheid gebruik te maken om iedereen die een bijdrage heeft geleverd op zijn manier ook hartelijk te bedanken. Wij zijn zeer blij dat wij kunnen
rekenen op jullie en waarderen dit zeer, en dit mag dan ook gezegd worden! Ook
aan al onze leden een woord van dank, geniet van jullie vakantie en tot volgend
seizoen!
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Jeugdnieuws
D-jeugd
We zijn alweer aan het einde van het seizoen gekomen, het was een erg leuk en vol
seizoen met elke wedstrijd wel weer een nieuwe verassing… we hebben het seizoen
afgesloten met een laatste winst van 5-6 tegen Klimop D1. Jetske en ik hebben erg
genoten van dit seizoen samen met jullie allemaal we vinden het daarom ook erg jammer
dat we stoppen maar er zit helaas niets anders op.
De seizoen afsluiting was ook een groot succes, samen met de C hebben ze een spellen
gedaan en een ouder kind toernooi, samen met dat mooie weer was het een ontzettend
gezellige dag! Heel erg bedankt voor al jullie hulp en steun dit afgelopen seizoen, het was
met op en af maar samen met de ouders en het bestuur kwamen we er altijd goed uit.
Sofie
Tijdens de afsluiting van de
jeugd werden ook de speelsters
van het jaar bekend gemaakt.
Bij de D werden alle meiden
bedankt voor hun inzet en werd
Fatima Atas gekozen tot
speelster van het jaar. Haar
enthousiasme en fanatisme
werkt aanstekelijk en is een
voorbeeld voor de andere meiden. Een mooi compliment!
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Jeugdnieuws
C-Jeugd in beeld
Dit jaar is de C gevraagd om zelf de eindafsluiting te
verzorgen voor de D en C-jeugd Dit werd met veel
plezier en inzet gedaan, een mooie middag met
oudhollandse spellen (gelukkig ook wat waterspellen, wat jeetje, wat een mooi weer hadden ze!) een
lunch en een ouder-kindtoernooi. Een mooie
geslaagde dag.

Speelster van het jaar Laura Meulenbelt
Uitslag van de organisatie, wie heeft er gewonnen??

Een welverdiende, zelfverzorgde lunch.

Café-Zaal"PiepKes" Dorpsstraat 16 Oeffelt

Fanatiek wordt er gespeeld tijdens de spellen.

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

Jaargang 7— nummer 4, juni

Pagina 4

Jeugdnieuws

Afscheid van hulpcoach/trainster
Na 9 jaar heb ik de knoop doorgehakt om te stoppen als (hulp)coach/(hulp)trainer van de C-jeugd.
Het waren mooie, leerzame jaren. De balans zoeken tussen het coachen, motiveren en stimuleren om
de meiden te laten groeien viel niet altijd mee. Toch heb ik van dit alles genoten. Het is heerlijk om te
kijken naar de mooie sportieve momenten op het veld. Vooral als de geleerde tactieken werken.
Ik zal dan ook nog steeds langs de lijn te vinden blijven, maar dan achter het hek.

Tijdens de laatste training heb ik de meiden bedankt met een cadeau voor het hele team.
Meiden en Ivonne nogmaals bedankt voor alles en veel succes de komende tijd.
Daniëlla
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Seizoen zit er weer op
Inmiddels zijn wij als senioren alweer heel wat jaartjes op de zondag aan het korfballen, maar wisten jullie al dat…….
- Wij inmiddels met 13 senioren spelen!
- Hilde weer dichterbij komt wonen, dus weer komt trainen!
- We ondanks dat we buiten alles verloren hebben we wel positief proberen te blijven!
- Dit soms wel een beetje lastig is als je in de laatste seconde verliest met 5-4
- Maar we ook snel weer trots kunnen zijn op wat we hebben laten zien
- We regelmatig zelf een tweede keer per week trainen
- Verena na haar blessure eindelijk weer minuten maakt
- Wij het erg leuk vinden als er tijdens thuiswedstrijden publiek langs de lijn staat
- We ondanks dat we met behoorlijk wat meiden zijn af en toe wat reserves nodig hebben en deze dankbaar zijn voor invallen!
- We ook iedereen die ons heeft gefloten erg willen bedanken
- We dit seizoen hebben afgesloten met lasertech en een heerlijke barbecue bij Jetske thuis
- We alweer heel veel zin hebben in volgend seizoen om weer te mogen knallen
- En dus 13 augustus weer beginnen aan het nieuwe seizoen

De laatste wedstrijd van het seizoen bij Spes

Seizoensafsluiting met Lasertech en BBQ
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Seniorennieuws

Midweek buitenseizoen 2018
De laatste loodjes van het seizoen, alles gegeven en meer konden we niet doen.
Deze keer geen kampioenschap in het verschiet, dat was echter niet ons grootste verdriet.
Teleurstellend en een beetje gek, deze keer de een-na-laatste plek.
We vragen ons af, wat ging er fout? Was het de intense hitte of worden we stram en oud?
Tegen ONA hebben we de winst weggegeven en verloren we nipt met vijf tegen zeven.
Paulien raakte geblesseerd en Jessica had de bal bijna in onze eigen mand ‘gepeerd’.
Na de wedstrijd gaf Hanneke snel gas met haar wagen, zonder Kyra mee te vragen.
Tegen de Fortuna meiden, was het geluk niet bij ons, maar aan Fortuna’s zijde.
Met een achterstand van vijf tegen 1, maakte we een mooie comeback, geen probleem.
Helaas konden we de klus niet klaren en ging de winst naar Bergharen.
Tegen het Nijmeegse studententeam Skunk, was het extreem heet
en stroomde de doelpunten net zo snel als ons zweet.

Met extra wissels, extra pauzes en veel drinken, worstelden we ons door de wedstrijd heen. Waarna Skunk
lachend met 10 doelpunten verschil verdween.
Op naar de laatste wedstrijd, met VIOS als eindstadium in Ottersum.
Ook deze wedstrijd was weer lekker zomers plakken, maar gelukkig konden we de winst nu wel pakken.
Met opgeven hoofd van het veld, dat gaf weer een heerlijk gevoel.
Volgend jaar toch maar weer lekker korfballen, in plaats van jeu de boules.
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Seniorennieuws

Het seizoen van de recreanten
We hebben een druk seizoen achter de rug. Vele activiteiten en ook nog wat korfbalwedstrijden erbij.
De buitencompetitie is goed verlopen. Aantal wedstrijden gewonnen en uiteindelijk 3e geëindigd.
Soms onmogelijke ballen die in het korfje gaan, andere keren vele doelpogingen en krijgen we er geen bal in.
Waait hij net op het randje ofzo…Ondanks dat we met 14 leden zijn hebben we toch af en toe nog een beroep
gedaan op Leonie, Resi en Nicky. Bedankt dames voor jullie hulp.
Langs de wedstrijden hebben we het erg druk gehad met
activiteiten. Anja en Fons vierden hun 25-jarig Huwelijk. Met alle
dames hebben we lekker gefeest en gedanst! Anja werd blij
verrast met een korfbal-levensloop, d oor haar lieve, lieve,
lieve…korfbalvriendinnetjes!!!
Karin en Esther hadden zaterdag 19 Mei ons team-uitje verzorgt.
In de Agaat kregen we een workshop verzorgt door de zus van Esther.
We werden geconfronteerd met onze eigen persoonlijkheden. Onze karakters werden duidelijk verwoord. Er was
vervolgens dus genoeg gesprekstof over…hoe en waarom ons gedrag zo is. We hebben D-tjes (dominante meiden)
S-jes (sociale dames) I-tjes (ietwat onzeker) en C-tjes (iets luidruchtige types) in ons team.
Naderhand konden we genieten van een eenpansgerecht, rechtstreeks uit de ketel, boven een open vuur.
Met wat salades, sausjes en brood was het lekker smikkelen.
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Het seizoen van de recreanten
16 Juni heeft Ellan meegedaan aan de finale-ronde van het maestro-concert van
fanfare H. Agatha. Met ”I will follow him” van Sisters act heeft ze de fanfare begeleid.
Enkele leden van ons team waren er om haar te supporten. De vakjury en
applausmeter hebben beoordeelt wie er met de mooie standaard en uiteraard de
“eer” vandoor ging. Ellan is samen met Leonie Goossens
van Quick Up dames 1, geëindigd op een gedeelde 2e
plaats. Els vd Wollenberg..proficiat met je verdiende 1e
plaats! Het was een mooie avond.

Na de laatste wedstrijd konden er een aantal dames nog geen afscheid nemen van de woensdagavond en hebben
zich TOP ingezet, om als vrijwilliger met bewoners in rolstoel van Castella, te gaan wandelen. Door het warme weer
was het best afzien. Maar de mensjes waren blij met de inzet en gezelligheid van onze dames, het werd erg
gewaardeerd. Top gedaan dames!!
We gaan nu heerlijk vakantie vieren!!! En in augustus starten we weer aan een
sportief, gezellig nieuw seizoen!

Jaargang 7— nummer 4, juni

Pagina 9

Seniorennieuws

Bloemenmeisjes
Dit jaar zijn de acties verdeeld over de diverse teams en ons team werd verblijd met de verkoop van mooie vrolijke voorjaarsbloeiers! Tja, midweek en perkplantjes… is dat een goede combinatie?
De 1e vraag binnen ons team: “Wie heeft er verstand van bloemetjes?” Eeeehhhhh…..
Maar de diesel machine ging aan het lopen en werd langzaam een goed geoliede machine: met Ine en Marlon
aan het roer hebben wij de actie goed in kunnen vullen maar bovendien ook ontzettend veel lol gehad.
Met “De Kroon” in Milsbeek hadden we voor een nieuwe leverancier gekozen en ook hebben we een vrijdagavond
containerverkoop gedaan met dank aan Van Elst Containerverhuur!
Op vrijdagmiddag hebben we met een aantal dames de plantjes opgehaald bij meneer de Kroon ☺ . Hierbij
dank aan Van Rossum Kozijntechniek voor het lenen van het vrachtwagentje en Toon Gerrits voor zijn aanhanger (en natuurlijk Mayke voor de auto ☺). Na uitleg te hebben gekregen over de plantjes van meneer De Kroon
reden we met gevaar voor boetes en ruzie met medeweggebruikers in colonne over de tractorbaan naar Sint
Agatha met onze mooie kwetsbare plantjes. Daar kwamen de hulptroepen om onze containerwinkel in te richten en de verkoop te begeleiden. Gelukkig hebben we dames met ervaring in de retail dus
dat kwam helemaal goed!
Met koffie, cake, koekjes, brood en een warme zon was het goed toeven, evenals de volgende dag.
Op zaterdag zijn we als vanouds langs de deuren gegaan voor de aanhanger-/bus-/
kofferbakverkoop. De aanhangers van de papa’s werden weer geleend, onze dank hiervoor Huub Thoonen en Toon.
De verkoop ging prima, de bloemetjes werden goed ontvangen en
wij…..
Wij hebben weer gezellig in ‘ons’ dorp rondgelopen en gesproken
met oude en nieuwe bewoners.
Hoe leuk was dat!
Onze dank voor allen die bloemetjes van ons gekocht hebben en
we hopen dat iedereen er zeker de hele zomer van kan genieten.
Fijne zomer allemaal!

Een wagen vol met mooie bloemen!

Ons eigen bloemenwinkeltje.
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Nieuws van de sponsorcomissie
Zaterdag 25 mei was het zover. Onze meiden van de D-jeugd kregen nieuwe shirts. Hartstikke
leuk natuurlijk, maar ook een beetje spannend. De shirts zijn gesponsord door Aypen, een
bedrijf dat vooral speelster Fatima zeer goed kent!
Aan het begin werden de meiden maar zeker ook de sponsoren Erdim Yilmaz, Esther Atas en
Huseyin Atas van harte welkom geheten. Er stond een mooi cadeau voor de dames klaar en
Fatima had de eer om het uit te mogen pakken. En ja hoor … daar zaten de shirts in. In mooie
grote blauwe letters staat er ‘Aypen’ op de shirts. De meiden werd gevraagd of ze het
bedrijf kennen. En zo niet … dan moesten ze thuis maar eens rond kijken o f ze graag iets anders
aan hun huis zouden willen zien. En na even met de ouders te overleggen kunnen ze Aypen
bellen want zij doen alles op het gebied van bouwen en verbouwen.
Voor meer info kun je hun website raadplegen www.aypen.nl
Wij, Quick-Up, zijn erg blij met deze mooie shirts. De vereniging heeft sinds enkele jaren een
nieuwe huisstijl in onze kledinglijn ingevoerd, maar deze dames waren uit hun shirts gegroeid.
Daarom zijn we blij met deze nieuwe shirts en zijn we extra blij dat we daar een sponsor voor
gevonden hebben. Of eigenlijk kwam deze vanzelf via Esther bij onze sponsorcommissie aan lopen. Esther en Fatima spelen
bij Quick-Up. Fatima al sinds 2012 en Esther sinds 2014. Beide dames zijn fanatiek en erg enthousiast. Daar houden wij wel
van. Ook als supportermoeder laat Esther goed van zich horen! Het is leuk om het enthousiasme in beide dames te zien en
ze zijn betrokken bij Quick-Up.
Na de overhandiging heeft de D-jeugd hun eerste wedstrijd in de shirts gespeeld. Helaas hebben ze de wedstrijd niet
gewonnen, maar ze hebben wel 11 keer gescoord. Dat lukt dus goed! Na de wedstrijd was er voor iedereen iets lekkers in
de kantine. We willen de eigenaren van Aypen ontzettend bedanken en we weten zeker dat de meiden heel veel plezier
zullen hebben van de shirts.
Ook alle andere sponsoren van Quick-Up willen we hartelijk danken voor hun bijdrage in het afgelopen seizoen.
We wensen jullie allen een hele fijne zomer en hopen dat we volgend
seizoen weer een beroep op jullie mogen doen.
Groet, Pauline en Carola
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Ine 40 jaar bij Quick Up
Ine begon als 6 jarig meisje bij de pupillen van Quick Up. Ze was erg fanatiek,
balvaardig en gedreven. Dat is ze na 40 jaar korfballen nog steeds! In de tijd dat Ine bij
de jeugd speelde werd ze geselecteerd voor het districtsteam. Gelukkig hebben wij ze
mogen behouden bij Quick Up. Ine is altijd een zeer gedreven speelster geweest en
heeft natuurlijk alle leeftijdsgroepen doorlopen, daarna is ze jaren actief geweest in
het seniorenteam en heeft ze ook vele kampioenschappen meegemaakt.. Op dit
moment is ze elke woensdagavond op pad met de midweek voor een lekker potje
korfbal. Naast het korfballen kon Ine haar kwaliteiten kwijt met het organiseren van de
Playbackshow, dan doet ze graag een optreden als Frida van ABBA. En ook al word Ine
natuurlijk ook wat ouder, dat wil ze (nog) niet weten. Want bij de Senioren zet je toch
niet je nieuwe bidon, die je van je teammaten gekregen hebt, langs de lijn. Wat
moeten ze wel niet denken!! 40 jaar Quick up!! Tevens was de Familie Gerrits altijd
trouwe deelnemer aan het familietoernooi. En ook hier was Ine altijd van de partij. Afgelopen seizoen is ze bezig
geweest met het organiseren van de bloemenactie, ze rijdt 2x per jaar rond om andere te voorzien van heerlijke
heldro ijs. Ze is altijd wel ergens actief mee bezig geweest en nog, en daar zijn wij als Quick Up erg blij mee!

Ine, hartelijk gefeliciteerd met jou 40 jarig jubileum!!

Kombi fit
Kombi fit is een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten
voor mannen en vrouwen. Het is een pilot wat Quick Up graag wil
opzetten in ons dorp. Kombi fit is voor mensen die toch willen
sporten, maar niet in een team verband willen of kunnen sporten.
Wat levert het op? We blijven langer in goede conditie, we vergroten
onze levenskwaliteit en bovendien leren we nieuwe mensen kennen en hebben we gezellige contacten.
De flexibiliteit van het programma maakt dat we voor iedereen een aanbod op maat kunnen leveren. Het is voor de
actieve mensen in onze omgeving, die graag met andere mensen willen gaan sporten. We willen in September 2018
gaan starten met trainen op de donderdagen van 19.30 tot 20.30 uur in De Agaat. Er word een heel gevarieerd
programma aangeboden met onder andere: 4 korfbal, koersbal, badminton, volleybal, basketbal, walking voetbal,
en een variatie aan spellen en nog veel meer.
Voor meer informatie of opgave mail naar: Anita Thijssen : Algemenezaken.quickup@gmail.com
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Nieuwe privacywet
Sinds 25 mei jl. is er een nieuwe privacywet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Quick-Up heeft haar privacybeleid op de website staan. Tevens zijn de inschrijfformulieren voor nieuwe leden voor
het korfbal en voor de kangoeroeklup aangepast. Onze bestaande leden ontvangen in het begin van het nieuwe
seizoen een toestemmingsformulier betreffende de nieuwe privacywet.
Daarnaast heeft dit tot gevolg dat het bestaande mailadres van Quick Up per 1 juli komt te vervallen. Wij hebben
daarom gekozen voor een nieuw beleid met betrekking tot mailadressen, dit betekent dat per functie een apart
mailadres is:
Secretaris.quickup@gmail.com — Hanneke Berndsen
Penningmeester.quickup@gmail.com — Ellan Kooijmans
Algemenezaken.quickup@gmail.com — Anita Thijssen
Jeugdzaken.quickup@gmail.com — Kyra Kosman
Wedstrijdsecretariaat.quickup@gmail.com — Hilde Bosma
Deze mailadressen zijn ook te vinden op de website en zullen vanaf heden in gebruik genomen worden.

Namens de redactie…….
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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

Contactgegevens
Korfbalvereniging Quick-Up
Sportpark Veldzicht
Liesmortel 46
5435 XJ Sint Agatha
www.quickupagatha .nl
quickup.sintagatha@knkv.net
Rabobank NL96RABO 0110515277
Secretariaat: Hanneke Berndsen-Wolf
Kleefkruid 22
5432EE Cuijk
Redactie:

Hilde Bosma
Kyra Kosman
Redactieadres: quickup.nieuwsbrief@gmail.com

