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Nog even en 2017 is alweer voorbij, wat gaat de tijd toch snel. Zo sta je het ene 

moment samen met je team op het podium te playbacken en het andere moment 

ben je alweer druk bezig met het uit de knoop halen van alle kerstverlichting. 

Het seizoen begon met het 60 jarig jubileum. Wat was het leuk en mooi om te 

zien hoe iedereen enthousiast meedeed met alle activiteiten die georganiseerd 

zijn. Ook de playbackshow was goed bezocht en iedereen heeft zijn/haar uiterste 

best gedaan om een prachtig optreden neer te zetten. Als bestuur willen we  

daarom ook iedereen bedanken voor hun bijdrage aan deze zeer geslaagd  

jubileum. In het bijzonder bedankt voor de organisatie voor alle tijd en energie 

die zij hierin hebben gestoken. 

De senioren zijn het seizoen gestart met een nieuwe trainer/coach Rein van Vugt. 

Onlangs hebben we de jaarvergadering gehad, waar wij maar liefst 4 jubilarissen 

in het zonnetje hebben mogen zetten voor hun 40 jarig jubileum!! Wat  

ontzettend bijzonder is dat. 

En ook dit jaar heeft de jeugd zich weer ingezet voor de flessenactie. Verder is er 

op de jaarvergadering besloten dat ieder team een actie op zich gaat nemen om 

zo de taken van de vrijwilligers beter te verdelen. En al op zeer korte termijn zijn 

de senioren gestart met de jaarlijkse kerstactie, er kunnen weer ijs en  

worstenbroodjes worden besteld. 

Tevens hebben we ook dit jaar weer een koninklijk paar in ons midden. In  

november zijn we op receptie geweest van Prinses Leonie en Prins John.  

Wij willen Leonie en John van harte feliciteren 

met hun uitverkiezing en ze heel veel plezier wensen in hun nieuwe tijdelijke 

ambt. 

Het bestuur wil iedereen bedanken voor het afgelopen jaar en we wensen  

iedereen alvast  

Een voorspoedig 2018 met daarin natuurlijk heel veel  

korfbalplezier! 
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Goed uitgerust na deze mooie feestdagen gaat De Kangoeroe Klup binnenkort de allerkleinsten in het Land van 
Cuijk weer in beweging brengen. De Kangoeroe Klup is in 2008 opgericht speciaal voor jongens en meisjes van 3 tot 
6 jaar. Spelenderwijs leren sporten voor de allerkleinsten. 
 
Op vrijdag 12 januari 2018 van 16:00u tot 17:00u is iedereen weer van harte welkom op de eerste training in de 
gymzaal MFA De Agaat in Sint Agatha. De kinderen zullen één keer in de twee weken getraind worden door  
enthousiaste leiding om zo balvaardigheid, motoriek en samenspel te motiveren door samen spelletjes te doen.  

Spelenderwijs ontdekken en het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.  
De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden zoals bijvoorbeeld klauteren,  
zwaaien, rollen, balanceren en springen. Maar ook spelen met klein materiaal hoort erbij (ballen, blokken,  
pittenzakken), evenals samen zingen/dansen in de kring. 

Al doende zal het kind ontdekken wat begrippen als “onder de rekstok” of “over de bank” inhouden en zal het  
leren verte, diepte en hoogte in te schatten. Maar ook leert het rekening houden met anderen en zo nodig op je 
beurt te wachten.  

Nieuwe leden kunnen eerst 2 keer gratis meedoen/kijken. (Vergeet niet om je sportkleding aan te doen.) 
Dus ken je een jongen of meisje tussen de 3 en 6 jaar oud laat ze dan kennis maken met de Kangoeroe Klup!!! 

Voor meer informatie kunt u  
contact opnemen met  
quickup.sintagatha@knkv.nl  
of kijken op www.quickupagatha.nl. 

Kangoeroe Klup gaat weer beginnen 

mailto:quickup.sintagatha@knkv.nl
http://www.quickupagatha.nl
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Winnen, verliezen en Sinterklaas 

De eerste wedstrijd van het binnenseizoen hadden we met  
9-4 gewonnen van Klimop. Dit gaf het team veel motivatie, en 
we hoopten dat we dit seizoen dan eindelijk een keer  
kampioen werden! Een week later speelden we gelijk tegen 
DOT met 8-8. We hadden niet gewonnen, maar het was beter 
dan verliezen. De 3e wedstrijd hadden we 12-4 verloren, maar 
dat kan een keer gebeuren. De zaterdag daarna speelden we 
weer thuis, jammer genoeg hebben we verloren met 6-11.  
Op het begin was het erg spannend, maar daarna scoorde het 
andere team erg veel, jammer genoeg. Gelukkig konden de 
kinderen nog wel blij zijn na de wedstrijd, we hebben namelijk 
een erg leuke teamfoto gemaakt met z'n allen!  
 
Maandag 4 december hadden we geen normale 
training, we hadden pietentraining! We hadden 
een hindernisbaan gemaakt met klimmen,  
ringwerpen, schieten in de korf, door hoepels 
gaan en koprollen. De kinderen hadden dit  
parcour 2 keer gedaan, en toen kwamen er  
opeens 2 zwarte pieten binnen! Ze waren de weg 
kwijt, want het waren hockeypieten in plaats van 
korfbalpieten. Gelukkig vonden ze het niet erg om 
korfbal te leren, en hebben ze de hele wedstrijd 
meegedaan. De pieten waren wel snel moe, want 
ze hadden vaak een pepernotenpauze nodig waarbij we pepernoten mochten eten.  
Op het einde van de training kreeg iedereen een pietendiploma en een korfbaltas,  
natuurlijk werd er ook een leuke foto gemaakt!  
 
Groetjes namens het hele team: 
Dyanne, Sanne, Fatima, Quinty, Manou, Veerle en Janne 
 
En de leiding: 
Luciënne, Sofie en Jetske 
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Flessenactie in weer en wind 

Onze jaarlijkse actiedag voor en door de jeugd heeft weer plaats gevonden op zaterdag 28 oktober. Vol goede 
moed trokken de meiden van ons C- en D-team, vergezeld van hun leiding en enthousiaste ouders en broertjes, 
weer met bolderkarren en auto’s door de straten van St. Agatha om honderden lege flessen in te zamelen bij de 
mensen huis-aan-huis.  
Helaas was Jan de wind deze dag ook gezellig aanwezig en hadden we niet het prachtige weer waar we op  
hoopten, maar dat deed niets af aan het plezier dat we weer met zijn allen hebben gehad tijdens het inzamelen 
van lege en volle flessen en het ophalen van veel geld met het wel of niet doen van karweitjes. 
Binnen no-time hadden de dames van de C ook de flessen gesorteerd in de juiste zakken voor de verschillende  
supermarkten – helemaal top! We zijn helemaal op elkaar ingewerkt en we hebben 
zo weer een super mooi bedrag opgehaald waarmee leuke activiteiten  
georganiseerd kunnen worden. Hiervoor willen wij  
iedereen heel hartelijk bedanken!  
 
Houd nu alvast rekening met de flessenactie voor volgend jaar: eind oktober komen 
wij weer langs de deuren!! 

 

Quick Up D1 in actie tegen TOG 
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Sint met de meiden van de C 

Dank zij o.a. de geslaagde flessenactie, konden we ook dit jaar weer met de C-jeugd cadeautjes voor elkaar kopen. 
Dit jaar stelde familie Burgers hun huis beschikbaar voor het jaarlijkse Surprise festijn.  

Mayke had een lekkere cake gebakken en iedereen had 1,50 betaald voor wat lekkers eten en drinken. Als start van 
de avond hadden de meiden een kleinigheidje voor Ivonne. Zij was namelijk net verhuisd. Daarna zocht zij een  
surprise uit om aan iemand te geven. Zo gingen we het rijtje af tot dat iedereen haar surprise had uitgepakt.  
Alle meiden hadden er weer veel werk van gemaakt. Aan het einde natuurlijk samen alles opruimen en keken we 
terug op een gezellig avond.  
 
Wendy, Sjoerd, Luuk en Mayke bedankt voor de  
gastvrijheid.   - Groeten de C-jeugd 

Als aanvoerster van het C-team mocht ik een stukje schrijven over wat mijn rol is als aanvoerster en wat er al goed 

gaat met hem team. Ik ben blij met het team. Iedereen is goed op zijn eigen manier. Als aanvoerster leid ik het 

team tijdens de wedstrijden. Iedereen kan goed met elkaar opschieten en qua wedstrijden gaat het ook steeds  

beter. Tijdens het binnenseizoen hebben we al 1 keer gelijk gespeeld en 2 keer verloren.  

Natuurlijk gaan we ervoor om nog vele keren te winnen. Het tempo tijdens de wedstrijden wordt ook steeds beter, 

veel meer schoten dan vorige jaren. De trainingen zijn ook steeds leuker aan het worden. We mogen zelf kiezen 

wat we moeilijk vinden en wat we nog meer willen oefenen. Ik hoop dat ik nog lang aanvoerster mag zijn van dit 

team, want het is een heel leuk team.    - Lena Bloemen 

De aanvoerster aan het woord 
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Een Prinses en Hofdame in ons midden! 

Carnavalsvereniging ‘’De Ulewappers’’ hebben een Prinses en Hofdame 

vanuit Quick Up 1! Prinses Leonie en Hofdame Hilde. Met Quick Up 1 

zijn we hen, Prins John d’n urste en Adjudant Tom gaan feliciteren op 

de receptie van afgelopen 25 november.  

We moeten Leonie en Hilde wel een paar keer missen tijdens de  

wedstrijd, omdat zij op de zondagen een druk carnavalsprogramma hebben.  

We wensen Hilde en Leonie een super mooie carnaval toe!  

Hofdame Hilde en Prinses Leonie  

Prins John d’n Urste - Prinses Leonie 

Hofdame Hilde - Adjudant Tom 
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Wist je dit al over de Midweek? 

We het jaar met winst hebben afgesloten tegen Miko/Klick 
- We volgens Carola een hoog benuttingspercentage hebben? 
- Hanneke het doodnormaal vindt om onder de wedstrijd oliebollen te bestellen? 
- We onder de douche hebben geoefend voor de playbackshow? 
- Ine en Paulien dit seizoen hun 40-jarig jubileum hebben gevierd? 
- Ze beiden een unieke Quick-up bidon hebben gekregen? Waar we allemaal plezier van hebben. 
- Mayke dit seizoen met een extra stootkussen heeft gespeeld 
- Niet voor extra stootkracht maar ter bescherming van haar elle boog? 
- Marlon ook haar eigen kussentje heeft? En volgende jaar een mooi baby’tje mag verwachten? 
- Ine thuis alles voor elkaar heeft, maar wel heel veel trappen moeten lopen in haar nieuwe huis met maar liefst 
vier verdiepingen? 
- Ivonne ook een nieuw huis heeft gekocht en nu al een maand niet kan douchen? Ze daarom maar extra lang 
doucht na het korfballen. 
- Paulien last heeft van een lekkage? In de keuken van haar nieuwe huis. 
- Miranda tijdens haar vakantie in Zwolle ff op en neer is gereden om toch mee te kunnen spelen? 
- Carola vanuit Scheveningen dat toch net iets te ver vond? 
- Kyra een scheidsrechter in een tregging niet aantrekkelijk vindt? 
- Sommige rokjes nu wel echt uit gelubberd zijn? 
- Jessica nieuwe vrienden heeft gemaakt in Balgoy tijdens de wedstrijd tegen de Diosa? 
- We het heel jammer vonden dat Peter de Bruin niet kwam kijken. 
- Er ook dit jaar weer geen scout naast de lijn stond tijdens onze wedstrijden? 
- Toon Gerrits er gelukkig wel heel vaak was om ons aan te moedigen, 
 wat we heel erg leuk vinden. 
- We weer een heel fijn seizoen samen hebben gehad en we 
 jullie allemaal een sportief 2018 wensen! 
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Wat houdt de recreanten bezig? 

Om in een klein stukje te schrijven wat er bij ons allemaal gebeurt kan eigenlijk niet ,.dus 
gaan we voor een prachtig rijtje: 
 
Oranje rokjes: paniek na een wasbeurt er was een oranje rokje. 2 nachten slecht  
geslapen en 3 wasbeurten verder. Wat bleek er zat al een nieuw rokje in de tas voor het 
verkleurde rokje.   
Koekjes: na iedere wedstrijd wordt er wat lekkers meegenomen. Maar in Mill in de zaal 
mag je in de kantine niks van eigen consumptie nuttigen. Nou daar weet Marion wel een 
oplossing voor. De koeken werden onder de tafel verdeeld. Heerlijk. 
Kwaaltjes: tja ouderdom kwaaltjes. Worden we echt ouder. 
Terug: heerlijk dat ze er weer is Ester. 
Poetsen: tjaaaaaa  wie ,wanneer ,hoe laat?!?! 
Appen: de telefoon ontploft op woensdag. 
Scores: net wel net niet gewonnen. 8-8, 7-8, echt super spannend. 
Genieten: we genieten iedere keer weer als we op woensdagavond ons 
 wedstrijdje spellen. 
Coach: gelukkig hebben wij Anita onbetaalbaar.  
Sinterklaas: ja ons heerlijk avondje wat wij standaard in januari hebben.  
Supergezellig met een cadeautje van 7.50 . hapje en drankje. En een prachtig  
zolder cadeau . 
Carpoolen: auto Oeffelt, auto Cuijk, auto St Agatha . samenkomst bij  
de Mac superhandig. 
3.50: dat betalen we iedere week voor ons drankje. En als er wat over is dan gaat dat in 
de Spice girls portemonnee van Inge. 
Wc: een wc in de kleedkamer niet alleen  belangrijk maar ook handig.  
 
Bij ons is het motto ;  
 
Zonder blessures van het veld komen ,een heerlijke wedstrijd spelen en eigenlijk willen 
we iedere wedstrijd wel winnen.  
 
Iedereen hele fijne feestdagen en een sportief 2018.  
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Sponsors bedankt! 

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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Andre Kuipers van Korfbalstars nodigt ons uit!  
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Op de Jaarvergadering jl. zijn afgetreden binnen het bestuur: Janet de Boer en Jessica Westenbrink. Janet kwam  

in het bestuur als Secretaris en heeft deze taak 8 jaar vervuld. Altijd zorgde ze ervoor dat alles op tijd ingediend 

was, en ze zorgde altijd voor de  samenstelling van de agenda voor de bestuursvergaderingen. Betrokken bij de 

start van de Kangoeroeklup en dit 7 jaar als leidster voortgezet. Daar langs had ze nog diverse taken op haar geno-

men, ook al heeft ze nooit een bal aangeraakt, toch heeft ze zich altijd ingezet voor Quick Up. Wij vinden het heel 

jammer dat ze het bestuur heeft verlaten, maar begrijpen haar keuze.  

Janet, nogmaals bedankt voor jou inzet en betrokkenheid bij Quick Up. 

Jessica heeft na 4 jaar in het bestuur te hebben gezeten aangegeven dat ze wilde stoppen. In de afgelopen jaren 

had ze binnen het bestuur de jeugdzaken op haar genomen. En gezorgd dat er voor zowel de leden als ouders een 

aanspreekpunt was voor de jeugd en zij  communiceerde altijd met de trainers en leidsters van deze teams.   

Daarlangs was ze altijd actief betrokken bij de activiteiten die georganiseerd werden voor onze leden. Jessica blijft 

lid van Quick Up, speelt in de Midweek, fluit wedstrijden en ze is vrijwilligster in de kantine. We hopen dat ze dat 

nog lang blijft doen, en willen haar alsnog bedanken voor haar inzet bij het bestuur van Quick Up. 

Bestuurswisselingen 

4 x 40 jaar 

Op de jaarvergadering jl. had Quick Up de grote eer om 4 leden te 

mogen huldigen. Ine Hulstein, Pauline Thissen, Ellan Kooijmans en 

Tiny Jilessen waren allemaal 40 jaar lid bij Quick Up. Niet alleen 40 

jaar lid bij Quick Up maar ook 40 jaar lid van de Knkv. 

Ine, Pauline en Ellan alle drie  gestart op 6 / 7 jarige leeftijd met 

korfballen bij de jeugd van Quick Up. Door de jaren heen hebben ze 

alle drie diverse teams doorlopen, veel trainers en leidsters voor bij 

zien komen,  regelmatig een kampioenschap mee mogen maken, en 

niet te vergeten de deelname aan de gezellige toernooien,  

sportdagen bij Quick Up, en de leuke teamuitjes na elk seizoen.  

Langs het spelen van de wedstrijden zet ieder zich ook in voor een 

ondersteunende taak binnen de vereniging.  Dat deze 3 dames na 40 

jaar nog steeds lid zijn en mee spelen in de teams is natuurlijk uniek. 

Helaas was Ine verhindert op de jaarvergadering. Zij word binnenkort 

nog gehuldigd. Tiny, is het boegbeeld als scheidsrecht bij Quick Up. 

Na 30 jaar actief geweest te zijn in het bestuur zorgt hij er voor nu 

nog steeds voor dat de materialen onderhouden worden en dat de 

materialen op tijd aanwezig zijn bij de binnen trainingen. Regelmatig 

fluit hij de wedstrijden. Tiny is een man van aanpakken en  

meedenken.  

Wij zijn nog steeds erg blij met alle han en spandiensten die hij voor 

onze vereniging verricht.  

Namens het Bestuur en de leden alsnog gefeliciteerd met jullie 40 

jarig Jubileum! 
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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 

5432 EE Cuijk 
 

Redactie:  Hilde Bosma     

Kyra Kosman 

Redactieadres:  quickup.nieuwsbrief@gmail.com  
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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   
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http://www.quickupagatha

