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Na de ontzettend koude dagen en nachten wordt het nu tijd voor de eerste
heerlijke lente dagen. Dat betekent dat het elke dag weer langer licht
wordt en wij weer mogen gaan ruiken aan het verse groene gras. Gezellig
weer sportieve activiteiten gaan ondernemen. Dat gaat bij de korfbalsport
gepaard met de overgang van de zaalcompetitie naar de 2e helft van de
buitencompetitie, de voorjaarscompetitie.
Op de laatste wedstrijd in de zaal werd de midweek op de valreep
kampioen. Een hele knappe prestatie. Ook de senioren hebben dit seizoen
onder leiding van Rein van Vught een goede prestatie neergezet. Wat heel
goed nieuws is dat we weer gestart zijn met de Kangoeroe Klup. Onder
leiding van Eleona, Hanneke, Laura en Lena en met invalkracht Miriam.
Dit is nu al een succes. Er zitten nu al 7 kindjes, ga zo door dames.
Er was dit jaar een speciaal carnaval in ons dorp, ditmaal met prinses
Leonie en hofdame Hilde allebei van de senioren. We waren aanwezig bij
de gezellige receptie. Nu de feestdagen en carnaval achter ons liggen staat
nu alweer de paasactie en de bloemenactie op de agenda. Ook de seizoen
afsluiting staat gepland en wel op zaterdag 9 juni.

Wij wensen iedereen de komende maanden veel succes met zowel de
sportieve als sociale bezigheden binnen onze mooie vereniging.
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Jeugdnieuws
D-jeugd
Beste leden,
Vorig jaar september ben ik begonnen met de D trainen op de maandag en coachen bij de
thuiswedstrijden. jammer genoeg moet ik hiermee stoppen na het binnen seizoen, omdat het te
druk is met werk en school. Ik heb het erg leuk gevonden en deed het graag. Als afscheid gaan we
samen met het team bowlen bij Erica in Sint Hubert. Jullie zullen me vast nog wel eens zien, misschien bij een training op de maandag en natuurlijk bij Quick Up 1.
Ik wil iedereen bedanken voor de leuke en gezellige tijd die ik bij jullie heb gehad.
Ik wens jullie heel veel succes, en hopelijk wordt de D volgend seizoen kampioen!

Heel veel groetjes, Jetske
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Jeugdnieuws

De zaalcompetitie van de C-jeugd
Na een niet zo doelpunt rijke najaarscompetitie, wilden we de zaalcompetitie toch echt meer gaan scoren.
En dat is gelukt! De eerste wedstrijd tegen Altior C3 eindigde in een leuke 7-7. Maar we moesten ook tegen
Emos C1. Dat was voor ons, maar vooral ook voor Emos een verrassing. Want ze hebben ook een C3, waar we
vorig seizoen een leuk gelijk potje tegen speelden. Dan kun je raden dat een wedstrijd tegen het C1-team geen
doelpunt rijke wedstrijd voor ons, maar voor hen werd. Maar gelukkig was dat, op eerste wedstrijd tegen
De Horst na, de enige tegenstander waarbij het doelpunten verschil heel groot was.
Verder hebben we hele leuke wedstrijden gespeeld, zoals jullie misschien wel op de FACEBOOK pagina hebben
kunnen terug zien. Vooral na een vakverandering in februari , gingen we als een speer. Met uitslagen als 11-2
en 9-1 voor ons. En de geweldige stand tegen De Horst waarbij we aan de tweede helft begonnen met een 2-3
voorsprong. Maar uiteindelijk net verloren met 8-5. (eerste ontmoeting 3-16 verloren).
Vooraf zei ik al dat we een doelpunt rijke competitie wilden en hebben gekregen. Maar de doelpunten waarbij
we het hardste juichten waren toch wel het eerste doelpunt voor Renske en Melissa. Nogmaals proficiat
meiden. De meiden willen vast wel weten hoeveel ze nu eigenlijk gescoord hebben. Dus hier een overzichtje:
Femke: 6

Mayke: 8

Renske: 1

Lena: 6

Pleunie: 13

Lynn: 2

Laura: 13

Melissa: 1

Anne-Marie: 3

Sanne: 11

Meiden we hebben een mooie zaalcompetitie gehad. Nu op naar de najaarscompetitie waar we gelukkig niet
tegen Emos C1, maar tegen DAW (Emos) C3 moeten. En ook De Horst zit niet meer in onze competitie.
Dus we gaan er voor!
Groeten Daniëlla en Ivonne

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

Jaargang 7— nummer 3, maart

Jeugdnieuws

C-jeugd in actie!
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Seniorennieuws

Thoonen 25 jaar!
Op zondag 4 maart waren wij; Quick Up 1 aanwezig bij het ‘’OPEN HUIS’’ van
sponsor Thoonen. Dit ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum. Als een van de
eerste waren we om 13:00 uur aanwezig, omdat we om 14:30uur weer een
wedstrijd moesten spelen in Oeffelt. Ons bezoekje hebben we natuurlijk direct
vastgelegd met een foto zoals je hieronder ziet.

Fons en Anja, nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie 25jarig jubileum!
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Seniorennieuws

Kampioenswedstrijd Midweekteam
Daar stonden ze dan weer…. De dames van het midweekteam van Quick-up met opnieuw een mogelijk kampioenschap in het
verschiet, maar dan moest er in ieder geval gelijk gespeeld gaan worden. Zelf hadden ze er al het vertrouwen in dat het moest
gaan lukken. De aankondiging van de wedstrijd werd massaal gedeeld op facebook en andere social media.
Dit betekende dan ook dat er aardig wat publiek op deze wedstrijd in Overasselt was afgekomen.
Dit betekende nog meer spanning voor de dames, spanning die ze aan het begin van de wedstrijd parten speelden. Binnen
enkele minuten stonden ze al met 2-0 achter, maar door hard werken, veel zweten en natuurlijk goals maken werd het een
hele spannende wedstrijd. Uiteindelijk leidde dit tot een 10-10 eindstand.
Maar dan breekt het wachten aan voor de dames: via de KNKV app moest er in de gaten gehouden worden wat de concurrent
VIOS had gedaan. Na enkele spannende minuten (voor sommigen bijna onhoudbaar) kwam het verlossende signaal:
Vios had gewonnen, maar niet met genoeg doelpunten, dat hield in dat QUICK-UP wederom kampioen is geworden.
De Champagne kon ontkurkt worden en er werd geproost en de felicitaties en bloemen van het publiek werden in ontvangst
genomen.
Mede dankzij enkele spelers van het seniorenteam hebben we dit kampioenschap kunnen behalen,
waarvoor onze hartelijke dank!!!!!!! En hopelijk mogen wij in de toekomst nog vaker een beroep op hen doen.
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Seniorennieuws

Kampioensrecept Midweek
Zoals je gelezen hebt hiervoor is de Midweek binnen kampioen geworden. Hoe hebben we dat nou gedaan vraag je je af?
Heel simpel: penne pesto! Wat bleek, elke keer dat Mayke dit thuis op tafel had gezet werd er gewonnen.
Dus voor onze laatste wedstrijd was het avondmenu duidelijk, het resulteerde niet in winst, 10-10, waardoor we even in
spanning zaten. Maar zo bleek een minuut of 5 na de wedstrijd wel in het kampioenschap!
Dus, massaal aan de kip penne pesto! En zo maak je dat....
Benodigdheden
• 2 kipfilets
• 4 eetlepels pesto
• 2 eetlepels creme fraiche
• halve ui
• halve rode peper
• 1 teen knoflook
• 50 gr rucola
• cherrytomaatjes
• zout/peper
• 1 tl Italiaanse kruiden
• 150 gr pasta
evt. champignons, paprika, courgette, geraspte kaas
Bereidingswijze:
Snijd de kipfilet in stukjes. Breng de kip op smaak met zout, peper en Italiaanse kruiden. Zet een pan water op en kook de pasta
volgens de bereidingswijze op het pak. Snipper het uitje en snijd de rode peper en knoflook fijn. Snijd ook de cherrytomaatjes in
tweeën of vieren. Giet een scheutje olie in een pan en bak de blokjes kip gaar (circa 4-5 minuten). Voeg vervolgens de ui, rode
peper, cherrytomaatjes en knoflook toe. Na circa 2 minuten voeg je de pesto en creme fraiche toe en laat je het geheel
opwarmen. Serveer de pasta kip-pesto met rucola.
Tip: Ook lekker met champignons, stukjes paprika, courgette of een beetje geraspte kaas.
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Sponsornieuws

Nieuws van de sponsorcomissie
Begin maart was er groot feest bij onze sponsor Anja en Fons Thoonen. Hun bedrijf Thoonen
Ramen Deuren en Serres bestaat dit jaar 25 jaar en is groots gevierd met familie, medewerkers,
ondernemers, dorpsgenoten en uiteraard teamgenoten van Anja. Maar ook de senioren hebben
zich in tenue laten zien. Anja en Fons dragen Quick-Up al een hele lange tijd een warm hart toe,
waar we erg blij mee zijn. Van harte gefeliciteerd samen en veel succes met jullie bedrijf!
Daarnaast kunnen we nog meer leuk nieuws brengen. We zijn namelijk in overleg met een
nieuwe kledingsponsor voor het jeugd D-team. De eerste ontwerpen hebben we al gezien en
zien er mooi uit. Nog even geduld meiden. De volgende keer meer hierover.
Tot slot, heb je een schilderklus en haal je je verf bij Decohome Peters in Cuijk, denk dan aan de
waardebon ter waarde van 15 euro. Hoe werkt het? Je geeft 15 euro aan penningmeester Ellan
en je krijgt de waardebon van Pauline waarmee je naar de winkel kunt gaan.
Veel groeten,
Carola en Pauline
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Bestuursmededelingen

Bloemenactie Quick Up
Het is weer zover! Het is weer lente, tijd voor uw tuin. Wij komen op zaterdag 5 mei vanaf 10.30u bij u langs met diverse
mooie perkplanten voor uw tuin, een fleurig balkon of Moederdag! Bent u deze zaterdag niet thuis dan is er ook de
mogelijkheid om de plantjes zelf uit te zoeken op vrijdag 4 mei van 17.00 tot 19.00uur op de parkeerplaats bij de Agaat.
Alvast bedankt namens Quick-Up.
Groetjes Marlon en Ine midweek

Rabobank Clubkas Campagne 2018
Vorig jaar heeft Quick-Up deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne en hebben wij
dankzij u € 402,05 opgehaald!!!
Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we voor 2018 meer op kunnen halen?
•
Heb je een rekening bij de Rabobank? Zorg dan dat je voor 1 juli 2018 lid wordt van
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
•
Je krijgt 5 stemmen waarmee je kunt stemmen op Quick-Up
(Maximaal 2 stemmen per vereniging/stichting)
•
Ken je meer mensen die een rekening hebben bij de Rabobank, vraag dan of ze ook op Quick-Up willen stemmen
•
Het mooie is, lid worden en stemmen op Quick-Up kost u helemaal niets!

Samen bereik je meer. De Rabobank Clubkas Campagne is een initiatief van de Rabobank. Rabobank versterkt de lokale
samenleving op het gebied van sport, cultuur en maatschappij door middel van de Rabobank Clubkas Campagne en het Fonds
Maatschappelijke Projecten en geven hiermee verenigingen en stichtingen een financieel steuntje in de rug.
Als lid van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen heb jij invloed op hoe hoog de bijdrage is voor jouw favoriete club. Hoe
meer stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt.. Quick-Up staat aangemeld als
“Korfbalvereniging Quick-Up”. De stemperiode start op maandag 10 september tot en met vrijdag 28 september.
Let op: Als je klant bent bij de Rabobank, ben je niet automatisch lid. Je kunt het lidmaatschap digitaal aanvragen. Dit kan je
aanvragen via de Rabo Bankieren App - > Zelf Regelen -> Mijn contactgegevens óf kijk voor meer informatie op de website.

Het mooie is het kost de leden helemaal niets om een stem uit te brengen. Dus mocht je nog geen lid zijn van de Rabobank,
wordt dan nu lid en stem in 2018 op Quick-Up!!! Ook kunnen onze leden/teams de Rabobank Clubkas campagne promoten
door middel van bekendheid te geven aan de leden van de Rabobank. Dit kan middels een leuk filmpje, mond op mond
reclame, sociale media, etc. etc. Degene die de leukste promotie actie houd zal worden beloond met een kleinigheidje van het
bestuur.
Dus doe je best en stem op Quick-Up!!!
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Algemene gegevens

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 11
5432EE Cuijk
Redactie:

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

