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Hoe iets dat isoleert
Ons tegelijkertijd verbindt
De één nog rustig achterover
De ander door paniek verblind
Een heel gemene deler
Het land volledig op z’n kop
Contactloos maar toch samen
Er zit weinig anders op
Ons leven is op z’n kop gezet door een virus. Stukje bij beetje perkt het onze vrijheid in, bezet het onze gedachten en zorgen voor onze dierbaren, medemensen
en onszelf. Alles is anders geworden.
Er is één schuitje en daar zitten we allemaal in. Praten over je eigen hachje voelt
onzinnig, niet ter zake. We voelen het grote belang dat speelt: de gezondheid van
kwetsbaren en onze dierbaren.
Ineens zit je thuis. Ineens voelt zelfs boodschappen doen als een gevaarlijke onderneming. Misschien zijn je kinderen ineens thuis van school. Misschien kun je je
ouders, opa en oma niet meer bezoeken. Kun je ineens dit seizoen niet meer
korfballen. We zien in de maatschappij gelukkig veel mooie, hartverwarmende
initiatieven ontstaan. Pak de simpele mogelijkheden aan. Stuur bijvoorbeeld een
mooie wenskaart naar mensen die alleen zijn, kwetsbaar zijn en/of het moeilijk
hebben.

Bijzondere tijden zijn het. Dat is één ding dat zeker is. In een aantal hele hectische
weken waarbij we, indien mogelijk, allemaal vanuit huis werken en we de kinderen thuis opvangen. De kinderen die zo goed en zo kwaad als het gaat hun lessen volgen, nergens naar toe mogen en nu al beetje verlangen naar hun oude
leventje (school, sportvereniging, vriendjes/vriendinnetjes, etc.). En ouders die
merken dat werk en privé nu wel heel erg door elkaar lopen.
Opa’s en oma’s lopen risico, dus blijven we thuis. Alle gezellige dingen gaan tijdelijk niet door. Vooral ook het potje korfballen door de weeks of in het weekend
worden gemist. Daarom blikken we kort terug op wat dit zaalseizoen ons heeft
gebracht.
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Woordje bestuur

Vervolg Woordje bestuur
De D-jeugd heeft een leuke activiteit gedaan, diverse trainingen gedaan en wat zag dat er sportief en goed uit. Wat hebben ze veel bijgeleerd. Ondanks dat er geen competitie was hebben ze toch maar mooi veel aan de teambuilding gewerkt en een 4 tegen 4 partij geoefend tegen elkaar met ondersteuning van twee meiden van de B. De doelpunten vlogen ons om de oren en de spelregels kenden ze al goed, dat gaat helemaal goed komen als ze écht het veld op mogen!
De B-jeugd heeft het onder begeleiding van Ivonne ontzettend goed gedaan. Ze stonden er enorm goed voor om wederom kampioen te worden. Vanwege de omstandigheden moesten er echter maatregelen genomen, dit betekende voor
het breedtekorfbal dat de competitie als niet gespeeld beschouwd wordt en er dus in deze situatie geen team kampioen
zal worden. Maar voor ons als Quick-Up zijn jullie wel degelijk de kampioen! Wat zijn jullie gegroeid en wat heeft jullie
trainster/coach zich ontwikkeld onder leiding van Bart. Soms vond ze het nog moeilijk coachen met al die nieuwe begrippen zoals voor- en achterverdedigen maar jullie stonden er met zijn allen elke week weer.
De senioren haalden ook het ene naar het andere punt mee naar St. Agatha. Na de eerste wedstrijd binnen verloren te
hebben werden er 8 wedstrijden op rij gewonnen. Daar zaten wel wat potjes bij die niet snel vergeten zullen worden: 100 voor na 10 minuten maar ook een winst van 6-7, met het winnende doelpunt in de laatste 20 seconden. Dit alles zorgde ervoor dat ze welverdiend op een eerste plaats staan en het vooruitzicht van een mooi zaalkampioenschap in het
vooruitzicht stond. Ook helaas voor hen geldt dat in breedte korfbal in deze situatie geen team kampioen zal worden.
Ook jullie zijn voor ons de kampioenen voor dit zaalseizoen.
De midweek was bezig met een zwaar binnen seizoen tegen jongere teams. Gelukkig konden zij, ondanks blessures en
hulp, de jongen meiden redelijk de baas. Uiteindelijk konden ze soms ook wel lachen om de fanatieke meiden die ook
wel hun dochter hadden kunnen zijn. En die éne wedstrijd waar de eerste 10 minuten alles misging maar tóch de winst
meeging in de laatste minuut.
De recreanten hebben met veel enthousiasme gespeeld ondanks af en toe pittige tegenstanders, maar niet alleen de
tegenstanders waren soms pittig. Ook de tijden waren af en toe voer voor gepuf, al om 19.00u spelen betekende soms
wel om 18.00u vertrekken, dan moet je wel écht liefde hebben voor de sport!
De KombitFit sport ook nog steeds enthousiast en met flink wat doorzettingsvermogen. Regen en kou trotseren zij gemakkelijk, al wordt ook wel eens de warmte van de Agaat opgezocht. We zijn toch gezegend met zo’n mooi gebouw.
Vooral de donderdagen is een mooi gezicht op het sportveld, de D, B, senioren en KombiFit sporten dan allemaal naast
elkaar op ons veld. Als bestuur zijn we trots op de teams die met zoveel plezier sporten bij onze mooie club!
De groep van de Kangoeroe Klup hebben we dit seizoen al flink zien groeien. En enthousiasme werd er ook zeker niet
minder op. Wat een leuke groep om te zien sporten/spelen.
Helaas zullen we het even zonder korfbalwedstrijd/trainingen moeten doen, maar hopelijk niet zonder elkaar. Gelukkig is
de technologie zo dat we digitaal ook contact met elkaar kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld via Google teams/Zoom/
Skype. Maak hier eens een leuke foto van en laat het ons weten via Facebook/Instagram. Zo blijven we elkaar toch beetje op de hoogte houden hoe het met iedereen gaat.
Wij wensen jullie in deze bijzondere tijd veel gezondheid en warmte toe. Pas goed op jezelf en elkaar.
Het bestuur
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Kangoeroe Klup
Wat een leuk en gezellig trainingen hebben we gehad. We zijn in ieder geval echt heel erg blij dat de trainingen zo
goed bezocht werden, waardoor we elke keer weer leuke en gezellige trainingen konden geven.
Wederom zijn er weer een paar kindjes gestart met de Kangoeroe Klup. Nu hebben we een super leuke groep kinderen waarmee we flink kunnen klimmen, klauteren, rennen, etc, etc.
Tijdens de laatste training in de MFA hebben we hele mooie nieuwe ballen gekregen. Wat een leuke kleurtjes hebben de ballen. Er is natuurlijk tijdens de training flink getest of deze ballen goed kunnen stuiteren en of de kinderen
er goed mee kunnen gooien.

Maar het seizoen is gelukkig nog niet helemaal afgelopen. De KNKV heeft een paar digitale trainingen bedacht voor
de Kangoeroe leden. De eerste training was zaterdag 11 april. En wat leuk om te zien dat er zo enthousiast werd
mee gedaan door de kinderen. Zie de leuke foto's die we hebben gekregen van de ouders. Dank jullie wel daarvoor.
Zaterdag 18 en 25 april zijn de volgende trainingen. Deze kun je vinden via de link YouTube-kanaal van het Korfbalverbond Tot dan!!
We hopen natuurlijk dat we iedereen volgend seizoen weer gezond en wel terug zien, om er dan weer een leuk seizoen van te maken.
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D-jeugd
En toen zat het seizoen er opeens al op, maar we waren zo hard op weg naar onze eerste wedstrijd samen! Met zijn
7en zijn we elke week hard aan het trainen geweest, naast het korfballen hebben we ook aan ons teamgevoel gewerkt. In de zaal van de Agaat hebben we onder leiding van Rik van R-adventure een hele leuke activiteit gedaan,
Fort Boyard! Door goed samen te werken met allerlei spellen mochten we aan het eind munten rapen, net zoals bij
het Tv-programma. Op de foto’s kun je de resultaten zien. We hebben veel gelachen en Monique en Anne deden
ook mee, wat een pret. Een paar weken later zijn we met Monique en de moeder van Veerle door de Gasselse bossen wezen rennen, onze conditie werd op de proef gesteld maar ook daar was het teamgevoel belangrijk. Elkaar
helpen door het parcours en aanmoedigen als het even lastig werd. Als er een prijs zou zijn voor elkaar helpen en
aanmoedigen zou de D van Quick-Up zeker in aanmerking komen!
Omdat we buiten weer competitie zouden gaan spelen moesten we toch ook nog een keertje oefenen. Femke en
Dyanne van de B werden ingezet op een zaterdagochtend om ons te helpen, zo konden we 4 tegen 4 spelen. En wat
was dat leuk, maar ook wel vermoeiend hoor! De lange ballen vlogen om de oren, uitwijkers, doorlopers en doelpunten werden gemaakt. Kyra, die ons floot, was zeer onder de indruk van wat wij in de afgelopen maanden allemaal geleerd hadden. Laat die tegenstanders buiten maar komen! Maar jammer genoeg komt het daar dus niet
meer van, we hopen snel weer het veld op te mogen na de zomer en dan gaan we onze eerste wedstrijd zeker knallen! Tot snel, groetjes de D-jeugd.
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B-jeugd
Na het kampioenschap van het buitenseizoen waren we gebrand om weer opnieuw wedstrijden te winnen. Onze eerste wedstrijd zijn we dan ook met volle energie gestart en dat heeft een mooi resultaat geleverd, we wonnen met 13-5. Door deze eerste uitslag begonnen we de tweede wedstrijd met dezelfde energie. Tijdens de warming up van deze wedstrijd kon Ivonne er
helaas niet bij zijn. Gelukkig hadden we een paar meiden die de leiding overnamen en zelfs zonder ballen zorgde we ervoor dat
iedereen klaar was om weer een topwedstrijd te spelen. En dat gebeurde ook we wonnen deze wedstrijd met 10-3. De wedstrijd hierop moesten we weer tegen het zelfde team, dat zorgde ervoor dat we nog goed wisten wat hun trucjes waren en
konden we ons daarop aanpassen. Maar wij waren niet de enige het andere team had zich ook goed voorbereid wat het voor
ons een stuk moeilijker maakte, toch zijn we weer met de winst naar huis gegaan een mooie 8-2. Hierna hadden we vakantie,
maar we bleven niet stil zitten. We deden ook dit jaar weer mee met het blacklight toernooi, we hebben hier geen wedstrijden
gewonnen maar we heel veel lol gehad. Ook was het een kans om de vakken lekker door elkaar te gooien wat zorgde voor leuke nieuwe ervaringen. Tijdens de volgende wedstrijd had iedereen weer zin om verder te gaan met het seizoen. Deze wedstrijd
hebben we geëindigd met een 7-3 op het scorebord. We stonden dus nog steeds bovenaan het scorebord en ook onze doelpunten werden steeds meer. We moesten nu weer 2 keer achter elkaar tegen hetzelfde team en doordat we de eerste wedstrijd met 11-5 wonnen waren we extra gebrand om weer z’n mooie uitslag te krijgen. Ons doelsaldo stond op 49 dus we wisten dat we deze wedstrijd ons 50ste doelpunt konden maken. En dat deden we, deze wedstrijd wonnen we met 12-2. Maar nu
ging het spannend worden op dinsdag 28 januari zouden we tegen Diosa moeten, dit team stond samen met ons op de eerste
plek en we hadden nog nooit eerder van dit team gewonnen. De spanning was dus voor de wedstrijd zeker te merken, maar
we wisten dat als we deze wedstrijd alles zouden geven we zeker kans maakte. Dus dat deden we in het veld liepen 8 rode
hoofden rond om er alles aan te doen om te winnen en de andere op de bank moedigde ons aan om het vol te houden. Iedereen was fanatiek wat leidde tot heel wat blessures……. Maar ook een winst van 5-7!!! We waren enorm blij en ook enorm trots
op onszelf, we waren klaar om dit seizoen kampioen te worden. We hadden 2 weken rust tot onze volgende wedstrijd. En dit
was te merken tijdens het spelen van de wedstrijd. Het liep allemaal wat minder soepel. We kregen in de rust wat extra tips en
nog wat motivatie, dit hielp ons om deze wedstrijd te eindigen met 5-1. We waren over de helft van het seizoen en hadden
alles tot nu toe gewonnen, maar helaas besloot de knkv om alle wedstrijden door corona te schrappen en geen kampioen uit
te reiken. Ondanks dat we dus officieel geen kampioen zijn, zijn we enorm trots op onze presentatie en voelen we ons wel een
beetje kampioen. Nu hopen dat we zo snel mogelijk weer mogen
spelen en het nieuwe seizoen met dezelfde energie te beginnen.

Café-Zaal"PiepKes" Dorpsstraat 16 Oeffelt
Openingstijden
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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Quick Up 1 Bijna KAMPIOEN!
De eerste wedstrijd in de afgelopen zaalcompetitie was niet onze beste wedstrijd.
We verloren deze wedstrijd met 11-6. Hierna herpakten we onszelf en de 2e
wedstrijd wonnen we met 17-4. We waren los!
Er werden print screens gemaakt toen we in de KNKV app zagen dat we op de
1e plek stonden.
''Hoe de competitie verder ook loopt, we hebben bewijs dat we op plek 1 hebben gestaan!''.
Er werd continue gerekend, ''hoeveel punten hebben we en hoeveel punten
hebben onze tegenstanders?''.
Wedstrijden werden steeds spannender en tijdens de training werden we
door Bart goed voorbereid op het spel van de volgende tegenstander.
Deze goed voorbereide trainingen hielpen ons om continue weer winst te
pakken. Ná de 1e wedstrijd hebben we namelijk alle volgende (8) wedstrijden
gewonnen!
Wat ons hierbij ook heeft geholpen, is het vele publiek dat ons kwam aanmoedigen bij thuis- en uitwedstrijden, bij zonneschijn en op stormachtige zondagen.
Wij willen iedereen die ons heeft aangemoedigd ontzettend bedanken! Het is fantastisch om elke zondag met zoveel publiek te mogen spelen.
Bedankt voor jullie energie!
Drie punten stonden we ''los'' van de nummer 2 in onze poule. De rest hadden we al verder achter ons gelaten.
Toen werd een wedstrijd afgezegd door het bekende corona virus. Erg vervelend, maar wij dachten dit later nog
wel in te kunnen halen.
Helaas werd besloten dat de zaalcompetitie niet hervat zou worden. Alsnog dachten we deze wedstrijden op een
ander moment weer te kunnen spelen.
Niets was minder waar. Op Facebook lazen we het bericht dat de zaalcompetitie niet hervat zou worden en zelfs als niet gespeeld werd beschouwd.
Via Facebook kwamen reacties hoeveel kinderen door deze beslissing
wel niet teleurgesteld zouden zijn.
Nou, niet alleen de kinderen waren teleurgesteld, maar wij ook. Met
ons team zaten we in een fantastische flow en we waren echt BIJNA
kampioen.
1 wedstrijd verloren, 8 gewonnen, 3 punten los en nog maar een paar
wedstrijden te gaan. De drankjes voor ons kampioensfeest hadden we al
bijna koud gezet.
Maar onder het bericht op Facebook kwamen steeds meer reacties van
begrip. Iemand schreef bijvoorbeeld; ''wij hebben op dit moment met
elkaar een andere tegenstander te overwinnen'' en dat vinden wij als
team op dit moment natuurlijk ook het allerbelangrijkste!
Wij wensen dan ook iedereen en een ieder die je liefhebt alle gezondheid toe.
Als team hebben we regelmatig ''online'' contact en wij kijken terug op
een fantastische zaalcompetitie!
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Midweek
Het midweekteam; Wist je dat….

•

We 9 wedstrijden hebben gespeeld in de zaalcompetitie,

•

Er hiervan 5 hebben gewonnen, drie verloren en 1 gelijk hebben gespeeld.

•

Kyra officieel niet meer bij ons speelt, maar ons samen
met Anne heel vaak heeft geholpen.

•

We twee keer tegen Spes hebben gewonnen.

•

Dat we uit betrouwbare bron hebben vernomen dat dit
vooral kwam omdat wij niet goed de bal vingen onder
de korf…

•

Jessica na deze overwinning gelukkig met opgeheven hoofd naar het werk kon.

•

We een foto hebben gekregen van het ballenhok in Malden en we nu eindelijk snappen waar welk onderdeel
moet liggen.

•

Dat Mayke tegen Fortuna een ongelooflijke snoekduik heeft gemaakt.

•

Dat we soms pas ’s nachts thuis komen na een avondje korfballen in Millingen.

•

Dat we heel blij zijn met de nieuwe trainingspakken en dat sommigen ze zelfs in bed aan doen….

•

Sandra en A. van de KR met ons mee hebben gedaan en rokjes werden gewisseld in het ballenhok.

•

Dat het wel ff spannend was of A. van de KR herkend zou worden door de tegenstanders.

•

We enorm hebben genoten van de winterbingo. Carola met een container vol spullen naar huis ging. Ine, Kyra en Miranda met de restjes naar huis mochten.

•

We enorm baalden toen we niet meer konden spelen vanwege corona.

•

Deze extra hersteltijd voor blessures ook voor ons nu wel voldoende
is.

•

We ondertussen natuurlijk thuis allemaal heel hard werken om de
conditie op peil te houden.

•

De bloemenactie helaas nu niet doorgaat.

•

Wij natuurlijk volgend seizoen wel doorgaan. Want zeg nou zelf, al zou
je willen stoppen dan toch niet op deze manier.

•

We iedereen het allerbeste wensen in goede gezondheid en jullie
graag een digitaal bloemetje geven!
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Recreanten
Wij hebben het best druk gehad het afgelopen binnenseizoen. Eerst
begonnen we met de ondersteuning bij het kerstconcert. S’Morgens
de krentebrood smeren, en alles klaarzetten voor de avond. S'avonds
met enkele mensen de koffie en glühwein uitgeserveerd. Dat was net
achter de rug, toen stond de bingo op het programma. Ook hier hebben diverse dames geprobeerd om de prijzen binnen te halen. Niet
gelukt denk ik, anders hadden we dat wel op onze app gelezen. Na uitgerust te zijn van de feestdagen kwam de volgende groepsapp in de
telefoon erbij. Jawel Anja werd 50 jaar. Druk app verkeer weer. Want
er moest natuurlijk een passend cadeau gemaakt worden. Ja hoor, bezige bijtjes! Zeer passend bij Anja. Op het zeer gezellige feest van Anja
zagen we tevens een nieuwe groep sporters in onze shirts optreden.
Nieuwe groep sporters bij Quick up misschien??? Intussen werd de app
voor de bruiloft van Karin opgestart. Maar ook nog even goed nieuws
voor het team. Monique vd Geijn is ons team komen versterken. Monique is geen onbekende bij Quick- up want de meeste kennen haar als
trainster bij de jeugd of als ouder van 2 korfballende dochters Laura en
Femke. Inmiddels heeft ze al enkele wedstrijden meegedaan. Ook de
app voor de bruiloft van Karin liep af en toe over met info. Alleen met
de carnaval was het rustig. Maar zaterdag 29 februari was het zover en
waren wij te gast op de receptie bij Karin en haar kersverse man Ferry
en het bruidsmeisje Meike. Op de mooie locatie bij de Tongelaar werden wij voorzien van diverse drankjes en heerlijke hapjes. Wij hadden
een stukje ingestudeerd voor op de bruiloft. De 26 letters uit het alfabet waren voorzien van een tekst. En werden natuurlijk netjes in het
Nederlands ( Karin komt uit friesland) voorgelezen. Het cadeau mocht
natuurlijk niet ontbreken en ze kreeg een mini bruidsauto van ons
team. Wij nog gezellig daarna met ons team een hapje wezen eten bij
de Buurman in Mill. Gezellige afsluiting van de dag. Tussen het hoofdgerecht en het toetje hebben we Marieke in het zonnetje gezet. Helaas
gaat ze na de binnencompetitie stoppen bij ons team. Heel erg jammer. Ons team heeft natuurlijk ook gekorfbald in de recreantencompetitie. Zoveel wedstrijden dat er nog geen tijd
was voor onze jaarlijkse surpriseavond. Zeer jammer!!
Langs de feestjes werd er ook gekorfbald. Onze vele binnenwedstrijden waren vrij onrustig. Bijna elke week wedstrijd. Een wedstrijd met 4 reserves op de bank en andere
wedstrijd met 4 speelsters uit een ander team om er genoeg te hebben in het veld. Tegen DES uit Vierlingsbeek
kunnen we nooit winnen. Die zijn zo goed en zelfs 8 reserves...dus die wisselen gewoon een heel team in de wedstrijd. Mag dat wel? Ja bij de recreanten zijn we wat flexibeler, maar dit is wel heel flexibel. 8 nieuwe fitte dames in
het veld. De laatste binnenwedstrijd is afgelast vanwege corona. En toen werd het stil. Alleen op onze groepsapp
was het nog druk met de heldro-ijs en paaseitjes actie die wij deze keer mochten organiseren. Met wat aanpassingen voor manier van bestellen en bezorgen kan de actie toch doorgaan. We maken met z’n allen een verschrikkelijke periode mee en hopen dat de corona snel onder controle is. We wensen iedereen een goede gezondheid toe.
Pas op jezelf en je naasten. Wij hopen dat we in september met zijn allen weer samen kunnen gaan genieten van
het korfballen en de gezelligheid.
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Kombifit
Combifit en de coronatijd!
Work outs en daarna een spel,
met veel plezier,
Iedere donderdag vol enthousiasme,
Dat deden we in St. Agatha hier.
Met plezier en er met zijn allen vol gaan,
het kwam op mijn weg en het blijft leuk,
Iedere week weer of het nu regent, sneeuwt of waait,
De combifitters die hun mannetje en vrouwtje wel staan.
De passie, het met z’n alle sporten,
Rennen, schieten met de hand of voet,
Iedereen probeert het en zet door,
Allemaal zetten we ons beste beentje voor.
Op de donderdagavond is dat wat heerst,
De sport ons ding, dat staat 1x in de week,
En toen ineens was daar dat vervelend “beest” ,
dat Corona oftewel Covid-19 heet.
Angst, bang, zorgen voor en vooral niet vergeten de 1½ meter,
Het RIVM verbood het sporten en zelfs de bezoekjes aan familie en vrienden, een dierbaar bezit,
Maar weg waren de donderdagen vol actie, koffie en vooral de gezelligheid.
Ja al het noodzakelijke maar voor iedereen beter.
Hopelijk krijgen we Covid-19 gauw onder de knoet,
Zit bij nog eventueel langere tijd te denken aan een online combifit, ben aan het uitvogelen hoe dit dan moet,
Ik hoop iedereen gauw weer te zien in goede gezondheid, ZORG GOED VOOR JEZELF EN ELKAAR en SAMEN STERK
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Nieuws van de sponsorcommissie
Jullie kennen ongetwijfeld allemaal onze sponsoren Deco Home uit Cuijk en Café Piepkes uit Oeffelt. Willem Peters
(Deco Home) geniet vanaf 1 april van zijn pensioen. Jarenlang heeft Willem onze vereniging een warm hart toegedragen en ons gesteund. Frits Diepenbrock (Piepkes) is onlangs gestopt met zijn café Piepkes. Frits is sinds een paar
jaar sponsor van Quick-Up. Zowel Willem als Frits danken wij hartelijk voor hun betrokkenheid bij onze vereniging
en wensen hen alle goeds toe.
Ander nieuws betreft de D-jeugd; kleine meisjes worden groot. Een aantal shirts zijn vervangen in grotere maten
zodat de meiden straks er mooi gekleed bij lopen als we het veld weer op gaan. Shirtsponsor van dit team is de firma Aypen.
Met de supermarkt Jumbo (Heeswijkse Kampen) is contact gezocht omdat Quick-Up graag mee wil doen met de
statiegeld zuil die in de winkel staat. Hier heeft Jumbo positief op gereageerd. We moeten echter nog wel ‘even’
wachten tot augustus 2023 want dan zijn we pas aan de beurt. Er is dus veel belangstelling voor deze zuil.
Voor de senioren is er nog iets moois in petto, maar kunnen we nu nog niet over uitweiden. Dat komt de volgende
keer.
Tot slot, blijf allemaal gezond en tot de volgende keer!
Veel groeten,

Carola en Pauline
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Sponsorkliks
Zoals we in al een aantal keren in de vorige nieuwsbrieven al omschreven hebben kan je zelf een financiële bijdrage
leveren aan jouw sponsordoel, zonder dat het jou een cent extra kost!
Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en jouw sponsordoel (Quick-up) ontvangt geld in de clubkas.
Via de categorieën boven in het menu kan je tevens bij diverse webwinkels als Wehkamp, Bol.com, Coolblue, Booking.com en Expedia bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar uw sponsordoel. En nogmaals, het kost jou niets extra!
Dus mocht je nog een online leuke aankopen willen, online eten willen bestellen of je vakantie online willen boeken, doe dit dan via www.SponsorKliks.com, hier vul je in het zoekvenster Quick Up in en zoek je ons op.
Daarna kom je op een pagina en kun je de winkel waar je wil winkelen zoeken, o.a. Wehkamp, Bol.com, thuisbezorgd, booking.com, etc., etc.

Wil je Quick-Up ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKliks pagina van jouw club. Voor jou een kleine moeite, voor Quick-Up directe inkomsten. Stel je eens voor wanneer alle leden dit zouden doen?
Vertel dit daarom door aan andere mensen die Quick-Up een warm hart toedragen.

Laten we dit samen tot een succes maken!
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Oproep
Wij zijn binnen Quick-Up de mogelijkheden aan het bekijken om een F-team te starten! Dus ken jij iemand die interesse heeft, je dochter, nichtje, vriendinnetje, kleindochter? Laat het ons weten! Als de omstandigheden het weer
toelaten willen wij een aantal proeftrainingen aanbieden om kennis te maken met korfbal.
Bij interesse kan je mailen naar jeugdzaken.quickup@gmail.com, dan nemen wij contact met je op zodra de
proeftrainingen starten!

#KorfonaChallenge
Dat we het veld niet op kunnen, betekent niet dat we stil moeten gaan zitten. Op het YouTube kanaal Het Grote
Korfbalboek zijn verschillende challenges te vinden. Met de hashtag KorfonaChallenge zijn nog meer challenges te
vinden.
Door diverse korfballclubs, zoals PKC, TOP en TeamNLkorfbal, zijn op instagram meerdere challenges en filmpjes te
vinden. Dus zoek ze op en zorg dat je helemaal klaar bent voor wanneer we weer het veld op mogen!

Jaargang 9— nummer 3, april

Pagina 13

Redactie

Stay Home Stay Safe
Wij, als redactie: Nicky & Lara, wensen iedereen veel sterkte toe in deze tijd en hopen iedereen weer snel te mogen
zien op het korfbalveld!
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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
La Tertulia
Lamers & Visser
Linders Administratie en Advies
Marc Sport
De Prinsensteek
Van Rossum Kozijntechniek
Schrijen Peeters Natuursteen
De Smul
Spar, Oeffelt
Thoonen, ramen deuren serres
Van Rossum Kozijntechniek bv

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

Nicky van Bergen
Lara Slootmans
Redactieadres: quickup.nieuwsbrief@gmail.com

