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 Nog even en 2019 is alweer voorbij, wat gaat de tijd toch snel. Zo sta je het ene 
moment samen met je team een kampioenschap te vieren en het andere mo-
ment ben je alweer druk bezig met het versieren van de kerstboom. 
  
Iedereen is het seizoen enthousiast begonnen met trainen. En Bart van der Burgt 
is flink aan de slag gegaan om de senioren en samen met Ivonne de meiden van 
de B jeugd naar een hoger niveau te brengen. Dit resulteerde in een mooi resul-
taat dat de meiden van Ivonne kampioen zijn geworden.  
Dat was zeker een mooi en goed begin van het seizoen. 
 
Inmiddels heeft ieder team weer een aantal wedstrijden in de zaal erop zitten en 
zijn de Kombifit en Kangoeroe Klup leden enthousiast aan het trainen. 
Het doet ons goed te zien dat iedereen het goed naar zijn/haar zin heeft. 
 
Onlangs hebben we de jaarvergadering gehad, waar wij Marjon Hermanussen als 
jubilaris in het zonnetje hebben mogen zetten voor haar 25 jarig jubileum!! Het 
was een mooie verrassing voor Marjon.  
Tijdens deze jaarvergadering hebben wij als bestuur een voorstel gedaan om te 
gaan werken met commissies. Er hebben zich al diverse mensen opgegeven voor 
verschillende commissies. Waar wij natuurlijk erg blij mee zijn. Helaas is dit nog 
niet voldoende om sommige commissies goed van de grond te kunnen krijgen. 
Zodat wij als bestuur minder met regelen van diverse zaken bezig zijn, maar meer 
met het besturen van de vereniging. De ouders van de jeugdleden, degene die 
niet aanwezig waren en de diverse teams zullen nog een keer benaderd worden 
over deze commissies. En mocht je nu al vragen hebben kun je natuurlijk al eer-
der contact met ons opnemen. 
Na afloop van de jaarvergadering zijn we gestart met het uitdelen van de nieuwe 
kleding. Iedereen loopt er netjes bij en we zijn ook enorm blij dat Leonie en Ellan 
na een lange zoektocht mooie kleding gevonden hebben. In maart zal er een 
nieuwe kleding bestelmoment plaatsvinden. De exacte datum volgt t.z.t. 
 
Al met al kunnen we als Quick-Up zijnde terug kijken op een mooi jaar en gaan we 
er samen een mooi jaar van maken. 
 
Het bestuur wil iedereen bedanken voor het afgelopen jaar en we wensen ieder-
een alvast  
 

Een voorspoedig 2020 

met daarin natuurlijk heel veel sportplezier!  
 

Het bestuur 
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Kangoeroe Klup pietengym 

Dit jaar was weer een super leuk jaar voor de Kangoeroe Klup.  

We zijn iedere keer weer erg blij met de goede opkomst, waardoor we elke keer met de kinderen samen leren spe-

len en een stukje balgevoel leren.  

 

Gelukkig heeft Lena weer ruimte gevonden om de Kangoeroe Klup en school te kunnen combineren. En Sanne is de 

leiding van de Kangoeroe Klup komen versterken.  

Ook zijn er verschillende nieuwe kindjes gestart en ze klimmen, klauteren en rennen alsof ze dit al jaren doen.  

 

Verder hebben we 2019 afgesloten met een echte pietengym. Er waren zelfs 2 echte pieten langs gekomen met 

een cadeautje. Voor 2020 hebben we onderstaande data staan voor de trainingen:  

- 10 januari 

- 24 januari 

- 6 maart 

- 20 maart 

- 3 april 

- 17 april 

- 1 mei 

 

Laten we er met z’n alle een gezellig, leuk en sportief jaar van maken, waarin we veel plezier gaan maken tijdens de 

trainingen! 
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D-jeugd 

Anders dan anders 
Trainen op maandag. Doorloopballen nemen, van afstand schieten, oefenen met verdedigen en overnemen. Goh, 
misschien toch maar eens weer oefenen met gooien want niet alle ballen komen aan! Nog maar eens proberen, 
herhalen, herhalen, herhalen... Want zaterdag hebben we wedstrijd, en dan komt alles wat we geoefend hebben 
van pas! Maar dat is nu even anders..... 
 
Helaas spelen onze meiden van de D in het binnenseizoen geen competitie. Doordat we met te weinig speelsters 
waren hebben we samen besloten om niet mee te doen met de wedstrijden. Dat is wel even wennen hoor. Nog 
voordat we naar binnen gingen werden we aangevuld door nieuwe enthousiaste meisjes, dat wel! 
We zijn nu met Sanne uit Sint Agatha, Annabel, Mirthe en Lieke uit Oeffelt en Niene, Britt, Fleur en Veerle uit Via-
nen. Een leuke, gezellige groep waarin van allemaal dorpjes in de buurt. Nu zijn we dus ook met zijn 8-en, en dat is 
fijn want dan kunnen we partijtje oefenen! Dat gaat al heel goed want we leren graag nieuwe dingen. 
 
Gelukkig trainen we nu wat meer, op maandag onder leiding van Lucienne en op enkele zaterdagen onder leiding 
van Monique en Anne. We worden klaargestoomd voor het echte werk, want buiten mogen we weer het veld op. 
Alles wat we geleerd hebben in de praktijk brengen, daar hebben we al erg veel zin in. We zullen dan ook weer 
eens echte actiefoto's maken, zodat jullie kunnen zien wat wij allemaal al kunnen. Of kom eens een keertje kijken, 
dat vinden wij ook erg leuk! 
 
We zijn met 8-en, maar er kunnen er nog veeeeel meer bij! Dus als je iemand kent die het leuk zou vinden om eens 
een balletje te gooien, zijn ze altijd welkom!  
 
Hopelijk tot snel, 
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B-jeugd surprise 

Dit jaar hebben we surprise bij Lincy gehouden. We hadden het huis alleen, want haar familie was niet thuis. 
Toen we binnen kwamen mochten we de surprises op de tafel zetten. Het B-team had goed hun best gedaan, want 
de tafel lag vol. 
Ook waren er veel lekkere hapjes zoals worstenbroodjes, pepernoten en brownies. Iedereen had zelf wat meege-
bracht. 
Toen iedereen er was begonnen we. We gingen eerst de gedichtjes lezen, toen één voor één de knutsels openen. 
Melissa begon.  
Er was een parfum flesje, Steve (van Minecraft), een sporttas, een pinnata, een champagnefles met chocolade, een 
vogel met bijl,  en nog veel meer. Er kwamen verrassende cadeautjes uit. Leuke cadeautjes zoals sokken, zeep, pe-
pernoten, chocolade en pennen.  
We zongen veel gezellige sinterklaas liedjes, zoals het pepernoten lied en er zaten super grappige en ook veel leuke 
gedichtjes. 
Toen iedereen haar surprise had uitgepakt bleef iedereen nog gezellig kletsen en muziek luisteren tot je werd op 
gehaald.  
Voor mij was het een gezellige eerste sinterklaas met dit team. 
   
Groetjes Dyanne Jilissen. 

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 

De senioren zijn deze binnencompetitie goed van start gegaan. Alhoewel de eerste wedstrijd verloren is van De 
Horst, en we hiermee meteen onze tweede baalwedstrijd van dit seizoen te pakken hebben, zijn we niet bij de pak-
ken neer gaan zitten. Onze tweede wedstrijd, en eerste thuiswedstrijd, tegen Diosa hebben we dik en dik gewon-
nen, namelijk met 17-4!!! We hebben de tegenstander en onszelf verbaasd met onze korfbalkunsten. In onze laat-
ste wedstrijd van dit jaar hebben we ook SVO mooi te pakken gehad en deze wedstrijd gewonnen. Kortom een goe-
de start van het binnenseizoen en we gaan met goede moed 2020 tegemoet. 
 
De ijs- en worstenbroodjes actie hebben we dit jaar ook weer georganiseerd en is weer goed verlopen. Met hulp 
van de B en de Kombifit zijn alle bestellingen weer bezorgd, erg bedankt hiervoor! 
 
Wij wensen iedereen prettige feestdagen en alle goeds voor 2020!  
 
De senioren 
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Midweek 

Midweek buitenseizoen 2019 ‘Lucky 7’? 

De eerste wedstrijd van het buitenseizoen tegen Diosa, begon feestelijk, met de 50e verjaardag van Pauline. Na een 

lang-zal-ze-leven en een Sarah langs de lijn, klonk het fluitsignaal. De spieren nog stijf en de conditie nog niet hele-

maal top gingen we van start.  Het liep nog niet heel vloeiend en daar heeft  Diosa handig gebruik van gemaakt. We 

verloren met 6-7. De volgende wedstrijd tegen Vios waren we alweer veel soepeler. Carola demonstreerde deze 

lenigheid met een prachtige spagaat in slowmotion tijdens de wedstrijd. Het was even schrikken, we wisten niet dat 

ze dit in zich had, en het zag er zeer spectaculair uit. Beide teams gingen gelijk op en Quick-up slaagden  erin om 

het winnende doelpunt in de slotfase te maken. We wonnen met 7-6. De derde wedstrijd was in Wilbertoord tegen 

Klick. Met gevaar voor eigen leven, in het donker, over een hobbelig pad, bereikten we het korfbalveld. Tip voor de 

volgende keer: zaklampen mee! Gelukkig zijn wij ook in het donker in staat om te korfballen en wonnen we met 7-

8, wederom met een mooi doelpunt in de slotfase van de wedstrijd. De vierde wedstrijd was tegen Eendracht. Een 

zeer jong team (tja….) en technisch erg goed. Hier kon onze jarenlanger ervaring het niet winnen van deze jeugdig-

heid en verloren we met 7-4. Na een goede peptalk begonnen we een week later aan onze laatste wedstrijd tegen 

Miko in de vrieskou. Het publiek zat stevig ingepakt onder een dekentje ons aan te moedigen. We speelden onszelf 

warm, hadden de smaak te pakken en wonnen met 7-4. Tot slot hebben we het eerste buitenseizoen feestelijk af-

gesloten met een mooi teamuitje in de feesttent bij van Elst.  



 

 

Pagina 7 

Seniorennieuws 

Jaargang 9— nummer 2, december 

Recreanten 

WIST JE DAT: 
 

 Wij als recreanten best veel meemaken 
 

 Wij nu al voor de 3e keer in een jaar tijd voor niets naar Gennep zijn gereden? Eerst een dubbele boeking, toen een 
brand in de sauna en deze keer een verplaatste wedstrijd, op verzoek van de tegenstander, die dan vervolgens niet op 
komt dagen! 

 

 VIOS absoluut niet bij Fitland in Mill wil spelen. 
 

 Zij er alles aan doen om deze wedstrijden te verplaatsen. 
 

 Als dit dan niet lukt zij niet op komen dagen. 
 

 Wij dit zaalseizoen wel 12 wedstrijden hebben! 
 

 Wij dankzij dit drukke wedstrijdschema pas in maart tijd hebben om samen Sinter-
klaas te vieren! 

 

 Marjon al 25 jaar lid is van Quick Up en zij tijdens de jaarvergadering in het zonne-
tje is gezet. 

 

 Henriëtte deze maand 50 is geworden en we dus een nieuwe Sara in ons team 
mogen verwelkomen. 

 

 Henriëtte haar vinger gebroken heeft tijdens 1 van onze wedstrijden. 
 

 Zij nu 6 weken met ziekteverlof moet en dat dit haar niet zo goed bevalt. 
 

 Wij erg leuke wedstrijden hebben, veel plezier maken samen en zelfs af en toe een wedstrijd winnen?! 
 

 Een aantal van ons weer gezellig kerstbrood gaan smeren voor het kerstconcert? 
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Kombifit 

Zoals iedereen weet bestaat de Kombifit uit zowel mannen als vrouwen. En in verschillende leeftijden. 1 van deze vrouwen in 

de Combifit is Thea, 74 lentes jong!! Een fanatieke fiefe jonge dame. Ze heeft ontzettend veel plezier in het sporten in het erg 

gezellige team.  Ze dacht in eerste instantie dat het een gymclubje was, maar daar is ze van teruggekomen. Trouw staat ze elke 

week klaar in haar verenigingsshirt. Elke week een andere sport. En overal kan iedereen aan mee doen. Dat vind Thea super!! 

Thea heeft vaak de positie van keepster te pakken. Daar is ze ook erg goed in. Na de inspanning in de kantine effe een bakkie 

koffie met een “vuul kuukske” dat maakt haar sportavondje compleet. De kinderen en kleinkinderen zijn trots op Oma.  Klein-

dochter Annabel is ook lid van Quick up. Zij korfbalt bij de D-tjes.  

De reactie van Thea: “We worden ontzettend goed en leuk bege-

leid door Wilma. Iedereen kan op zijn eigen niveau sporten. Ik 

ben blij dat ik deelgenoot mag zijn van deze leuke sportploeg. 
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Nieuws van de sponsorcommissie 
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Marjon jubilaris 25 jaar Quick-Up 

Dit jaar hadden we tijdens onze jaarvergadering een jubilaris in ons midden en die werd natuurlijk in het zonnetje 

gezet! Er werd geïnformeerd bij onze leden om Marjon te typeren: 

 

In 1993 gestart bij Quick-Up in het recreantenteam (haar korfbalbasis ligt bij Miko). Ook is ze van 1996 t/m 2007 
penningmeester van Quick-Up geweest. En natuurlijk korfbalde ze wekelijks met de recreanten mee. Tussendoor 
nog even het 40-jarig bestaan van Quick-Up gevierd.  
1997 samen met Ellan het midweek team opgezet. Vanuit het bestuur was de voorwaarde: minimaal 12 speelsters. 
Geen senioren meenemen. En dat lukte. Nieuw team met 13 speelsters. Nu na 22 jaar bestaat het team nog steeds, 
maar nu in de recreanten, en ook Marjon korfbalt nog steeds. Het team bestaat uit 13 speelsters waarvan alleen 
Marjon en Anja uit St. Agatha komen. Dus gewoon blijven doorkorfballen Marjon!!  
Op zich is Marjon een rustige speelster, die niet snel geïrriteerd is of zich steeds feller op gaat stellen tegenover haar 
tegenstandster. Je jaagt ze niet snel op. Regelmatig pikt ze haar doelpuntjes mee. Meestal door middel van een 
doorloopbal. Ze speelt vaak met dezelfde mensen in het vak, ze weet wat ze er aan heeft.  
Afgelopen seizoen is Marjon even uit de running geweest maar over het algemeen kun je wel zeggen dat Marjon 
weinig tot geen korfbal blessures heeft opgelopen in de afgelopen 25 jaar. Marjon heeft ook regelmatig de feest-
avond voor het team georganiseerd. De laatste staat nog grif in het geheugen. De gehele familie Bloemen en Thoo-
nen was uitgerukt om het team te voorzien van een spooktocht door het dorp. En dan zie je dat zo wel Marjon als 
Hans daar dan ook van geniet. Ook haar 2 dochters zijn van kleins af aan al fanatiek aan het korfballen bij Quick-Up. 
Marjon kan er van genieten als ze de dames aan het korfballen ziet.  
Marjon heeft heel veel jaren mee geholpen met de Kerstactie, Paasactie en Bloemenactie. Tussen door nog even in 
de commissie van het 60-jarig jubileum gezeten. En na dat de Kerst en Bloemenactie afvielen is Marjon voor Quick-
Up in de initiatief groep voor de dorpscoöperatie gestapt waar zij nu nog steeds zich voor inzet.  
Al met al kunnen we wel zeggen dat Marjon de afgelopen 25 jaar altijd bezig is geweest met een vrijwilligerstaak 
binnen Quick-Up. 
 
Vanuit de KNKV is Marjon beloond met een speldje en vanuit Quick-Up met een mooie handdoek. Nogmaals Mar-
jon, van harte gefeliciteerd en we hopen je nog lang als lid te blijven zien! 
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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, Boo-

king.com en Expedia bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar uw sponsordoel. En nog-

maals, het kost jou niets extra!   

 

Dus mocht je nog een online leuke aankopen willen, online eten willen bestellen of je vakantie online willen boe-
ken, 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, thuisbe-

zorgd, booking.com, etc., etc. 

 

 
 

Wil je Quick-Up ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de Spon-

sorKliks pagina van jouw club. Voor jou een kleine moeite, voor Quick-Up directe inkomsten. Stel je eens voor wan-

neer 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! 

 

http://www.SponsorKliks.com
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8713
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Kalender 

 Datum Omschrijving Locatie 

Maart 2020 Kleding bestelmoment   

22-03-2020 Kinderbeurs Café Zaal De Bond 

26-03-2020 Belronde Vriendenloterij MFA 

05-04-2020 Dames Finale Eindhoven 

11-04-2020 Start voorjaarsseizoen   

16-06-2020 Cuijk Kei Goed Cuijk Centrum 
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Flessenactie 

Elk jaar wordt er op een herfstachtige zaterdagochtend, tussen 

de buitencompetitie en binnen competitie door de jeugd hard 

gewerkt om geld binnen te halen. Uitgedost in de o, zo mooie 

hesjes en met bolderkarren gaan een aantal meiden op pad. De 

straten van Sint Agatha worden afgestruind, want het hele dorp 

is ervan op de hoogte, de jeugd van Quick-Up komt langs voor 

flessen en het heitje voor karweitje! De flessen staan bij menig 

huis al klaar en de herfstbladeren worden allemaal opgespaard 

voor die zaterdagochtend. Meestal zijn we gezegend met een 

mooi herfstzonnetje, waardoor het absoluut geen straf is om 

door ons mooie dorpje de straatjes af te gaan. Maar ook de bui-

tenstraten van Sint Agatha worden niet vergeten, per auto 

zetten elk jaar leiding, ouders en jeugdleden zich in om ook daar 

de flessen te halen en klusjes te klaren.  

Menig inwoner doet zijn best om de meiden aan het werk te 

zetten, auto’s worden gepoetst, blaadjes geveegd, eikels ge-

raapt; ze doen het allemaal! Het besef is er ook zeker wel bij de 

meiden, als je ze vraagt waarom ze dit allemaal doen: Om leuke 

dingen te kunnen doen en om te kunnen korfballen! Daarom 

willen wij eenieder die zich dit jaar weer heeft ingezet voor de 

flessenactie weer zeer bedanken. De opbrengst is al jaren een 

mooie steun in de rug voor onze jeugdleden. 

En daarom ook namens de organisatie: Meiden en vrijwilligers 

bedankt, een gezellige actie voor en door de jeugd! 

En namens het bestuur: Organisatie bedankt, heel fijn dat deze 

actie nog elk jaar georganiseerd wordt met zoveel enthousias-

me!  
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Jeugdledenvergadering 

De jeugd heeft de toekomst, daarom is er dit seizoen voor het eerst een jeugdledenvergadering gehouden. Zowel 

de meiden van de B als de D werden uitgenodigd in het MFA om samen dingen te bespreken die belangrijk zijn zo-

als de flessenactie (door en voor de jeugd), de eindactiviteit en wat zou jij doen als de baas van Quick-Up zou zijn? 

We zijn begonnen met het maken van een woordweb om erachter te komen waar de meiden aan denken bij Quick-

Up. Zie de foto’s hieronder! De opkomst was helaas nog niet heel groot, maar wel is besloten hier een terugkeren-

de activiteit van te maken. Op deze manier wordt de jeugd betrokken bij de vereniging en hebben ze ook invloed 

op zaken die voor hen van belang zijn zoals een eindactiviteit.  
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Gelukkig nieuwjaar! 

Wij, als redactie: Nicky & Lara, hopen dat iedereen een mooie kerst heeft gehad.  

 

We wensen iedereen een gezond en sportief 2020 toe! 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.freepik.com%2Fvrije-vector%2Foranje-zonnestraal-achtergrond_839590.htm&psig=AOvVaw3DDNt421Rqktibdh-cH4k2&ust=1576250334064000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCbqqa0sOYCFQAAAAAdAAAAABAD
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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 
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  

 


