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 Terwijl Sint en zijn Pieten de laatste voorbereidingen treffen en menig 

huishouden zijn kerstboom al heeft opgetuigd schrijf ik dit voorwoord. December 

is een maand van tradities, zoals Sinterklaas, Kerst, Top2000, kerstborrels, goede 

voornemens en ga zo maar door. Maar december is ook de maand van aftellen 

met advent kalenders en jaaroverzichten waar met weemoed wordt terugblikt op 

hoogtepunten en met en herdacht wordt aan de treurige gebeurtenissen. En 

2020 is toch een jaar waar we liever zo snel mogelijk afscheid van willen nemen 

want wat zijn we als mens, samenleving maar ook als vereniging op proef gesteld.  

Toch mag een terugblik niet ontbreken in onze laatste nieuwsbrief van het jaar, er 

is namelijk gelukkig ook nog heel veel goeds te melden: Wij zijn als vereniging en 

als bestuur namelijk ontzettend trots op onze vereniging en leden. En dat zal 

nooit vaak genoeg gezegd worden.  

Hoe de allerkleinsten al een aantal jaar klimmen en klauteren bij de 

Kangoeroeklup en een aantal jeugdleden, Lena Bloemen en Sanne Graat, zich 

hieraan verbinden als leiding samen met Mariam Lukassen is een compliment 

waard. Hoe belangrijk is het dat de allerkleinsten zich kunnen ontwikkelen door 

middel van sport en spel en we als vereniging hier een mooie bijdrage aan 

leveren is een groot goed en daar zijn we trots op. 

Hoe Laura Meulenbelt en Pleuni Bloemen dit seizoen gestart zijn met een aantal 

meiden bij de F en er inmiddels 6 meisjes elke maandag met plezier trainen en 

kennis maken met ons leuke spelletje. Het is mooi om te zien dat onze jeugdleden 

nieuwe kinderen enthousiast maken en we hopelijk binnenkort weer een F-team 

in competitieverband mogen inschrijven! Daar zijn we trots op. 

Hoe de meiden van de D zich ZO verheugden op hun echte wedstrijd maar 

Corona roet in het eten gooide en ze wederom waren gebonden aan de 

trainingen op donderdagavond. Maar dit uiteraard altijd met plezier werd 

gedaan. Hoe zij zich als team op het veld samen met nieuwe coach Sanne Graat 

en Monique v/d Geijn van hun beste kant lieten zien en punten binnensleepten 

maar wederom de competitie werd gestopt en nu op maandagavond onder 

leiding van Lucienne Caspers flink trainen om klaar te zijn voor de nieuwe start. 

Daar zijn we trots op! 
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Vervolg Woordje bestuur 

Hoe de meiden van de B groeiden, onder andere door de tomeloze inzet van Ivonne Berends-Coenen en Bart van 

de Burgt. Dubbele cijfers werden regelmatig bewerkstelligt en een kampioenschap kwam in zicht, maar ook hier 

werd dit abrupt beëindigd. Hoe zij elke week met plezier staan te trainen en elkaar sterker maken en alle dames 

zich ontwikkelen tot completere korfballers. Hoe dit begin ook dit seizoen weer vorm kreeg met een 

kampioenswedstrijd in het vooruitzicht, maar ook die helaas werd geschrapt. Daar zijn we trots op! 

Hoe de senioren zich in korte tijd ontwikkelden en zelfs hun coach Bart v/d Burgt verraste met een 10-0 voorsprong 

in 10 minuten. Hoe dit team haar eigen spel is gaan ontwikkelen en de meiden eindelijk doorkregen wat het 

spelletje nou eigenlijk inhield. Hoe tweemaal een kampioenschap voor het grijpen lag maar dit werd 

gedwarsboomd. Hoe Bart v/d Burgt deze meiden het plezier in korfbal teruggaf. Daar zijn we trots op! 

Hoe de midweek nog steeds als een collectief week naar week op het veld staat ondanks tegenslagen met blessures 

en af en toe wat jonge tegenstanders. Hoe zij plezier maken in en naast het veld. Hoe zij in coronatijd een 

bloemenactie met groot succes op poten hebben gezet. Daar zijn wij trots op! 

Hoe de recreanten samen blijven sporten en plezier blijven maken. Hoe creatief zij omgingen met de beperkingen 

van het trainen onder leiding van trainster Daniella Graat die wekelijks ontzettend leuke trainingen in elkaar zette. 

Daar zijn wij trots op! 

Hoe de Kombi-fit onze vereniging verrijkt door een nog grotere doelgroep te kunnen laten sporten bij Quick-Up. 

Hoe Wilma Peters deze groep met al haar enthousiasme leidinggeeft werkt aanstekelijk. Hoe fijn het is om te zien 

dat zij elkaar vinden alle spelvormen van knotshockey tot frisbeeën. Daar zijn wij trots op!  

Hoe onze vrijwilligers die zich niet per se binden aan een team onze helpen door wedstrijden te fluiten, kantine te 

draaien of een andere bijdrage te leveren. Daar zijn wij trots op!  

En tot slot, hoe wij als bestuur er toch in geslaagd zijn om jullie onderdeel te laten zijn van onze belangrijke 

ledenvergadering. Dat wij op onze leden mogen rekenen als wij daarom vragen en dat ondanks dat we met zoveel 

beperkingen te maken hebben ieder ons een warm hart toedraagt. Daar zijn wij trots op! 

Hopelijk wordt 2021 een spetterend jaar met een terugblik met meer hoogtepunten en wat minder dieptepunten. 

Geniet van de feestdagen en een gezond 2021. 

 

Het bestuur.  
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Kangoeroe Klup 

Ik ben al een tijdje begeleider bij de kangoeroeklup en ik vind het nog steeds heel leuk. Alle kinderen doen altijd erg 
enthousiast mee. We doen allemaal leuke spelletjes, zoals tikkertje en een leuk parcour.  Vorige week kwamen er 
zelfs 2 pieten meehelpen omdat het natuurlijk bijna sinterklaas is. Dit vonden de kinderen erg leuk. De kinderen 
hebben op het eind zelfs cadeautjes gekregen van de pieten. Ook gaan we in het nieuwe jaar regelen dat er een 
vriendjes- en vriendinnetjestraining komt, meer info volgt daarover. 
 
Groetjes, 
Lena 
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F-jeugd 

Zoals vele weten is Sinterklaas weer in het land en onze training heeft hij ook zeker niet overgeslagen. We kregen 

maandag 23 november namelijk bezoek van twee pieten! De kinderen vonden het in het begin nog een beetje 

spannend, maar stiekem toch wel leuk. We hadden een parcourtje uitgezet om te kijken of de kinderen net zo lenig 

en sportief waren als de pieten, en lieten ze vervolgens samen met de pieten er overheen lopen.  

Het parcour bestond uit een blok waar ze op moesten klimmen en dan vervolgens nog een hoger blok waar ze ook 

weer op moesten klimmen. Vanaf daar moesten ze een pittenzakje in een korf gooien die langs het blok op de 

grond stond. Dan liepen ze met behulp van een van de pieten op een schuin lopende bank naar beneden en 

kwamen ze uit bij paaltjes waar ze omheen moesten slalommen. Daarna kwamen ze bij een matje aan waar ze een 

koprol moesten maken. Als ze dat hadden gedaan, moesten ze door een buis heen kruipen, springen van hoepel 

naar hoepel, springen op een springplank en als laatste scoren in de korf.  

Toen iedereen het parcour begreep, gingen we een wedstrijdje doen om te kijken wie van de kinderen het snelst 

was. Iedereen was enorm snel, maar uiteindelijk hebben Lola en Nicole gewonnen. Beide met een tijd van 30 

seconden. Als beloning kregen ze van de pieten wat pepernoten.  

De volgende activiteit op de planning was Chinese muur. Eén kindje stond in het midden van het veld en de andere 

moesten proberen naar de overkant te rennen. Werd je getikt? Dan ging je aan de rand van het veld staan met je 

benen wijd. Zo vormde zich langzaam een muur van getikte kinderen, wat het steeds lastiger maakte om naar de 

overkant te rennen voor de overige spelers.  

Als laatste spelletje gingen we in de korf schieten. Bij iedere korf stonden twee meisjes die samen een team 

vormden. Ze moesten binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk ballen in de korf schieten. Als beloning daarvoor 

kregen ze voor elke keer dat ze hadden gescoord een pepernoot. Daarna gingen de pieten ook nog tegen ons (de 

leiding) een wedstrijdje doen wie het vaakste kon scoren. Dat eindigde met een mooie winst voor ons. Wij hadden 

45 gescoord en de pieten 35 keer. 

Het einde van de training naderde en toen vertelden de pieten dat ze nog een verrassing hadden. Ze hadden een 

zak vol kadootjes voor alle kinderen. Enthousiast ging iedereen in een kringetje bij elkaar zitten en werden de 

kado’s een voor een uitgedeeld. Toen iedereen een kadootje had, kon het uitpakken beginnen. Alle kinderen 

kregen een klein knuffeltje en bellenblaas. Ze waren er erg blij mee! Al met al was het een erg leuke training en 

heeft iedereen ervan genoten! 

 

Laura en Pleuni 
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D-jeugd 

Hallo allemaal, hier een kleine update van onze D-meiden. 

Deze keer met wat “Wist u datjes”…. 

want WIST U DAT: 

 we nog steeds geen wedstrijden spelen, maar we gelukkig  nog wel mogen trainen. 

 we weer lekker binnen trainen 

 we ook wel klaar waren met in de regen te trainen…. 

 wij nog steeds met veel plezier trainen en ook nog dingen leren om straks te knallen als we weer wedstrijden 

mogen spelen. 

 wij weer leuke spelletjes doen, die we buiten eigenlijk nooit doen, zoals grote pionnen trefbal 

 wij laatst een parcourtje kregen wat Sanne bedacht had en we bij sommige spelletjes lekker hard de bal 

tegen pionnen mochten gooien ( effe lekker alle boosheid eruit !!!) 

 wij een pietenparcours gedaan hebben op 30 november 

 de dames toen geholpen hebben om (bijna) ALLE GYMTOESTELLEN de gymzaal in te sjouwen om samen een 

parcours uit te zetten. 

 het best wel moeilijk is om met een pittenzakje op je hoofd dit parcours af te leggen. 

 we hieronder er wat foto’s van laten zien. 

 Het heel knap is om springend op een trampoline de bal in de korf te schieten en dat dat aardig wat dames 

lukte. 

 de dames na afloop alles ook weer hebben opgeruimd ZONDER te klagen !!! 

 de dames namens Quick Up een cadeautje van Sint en Piet gehad hebben. 

 Er na afloop ook nog lekker strooigoed uitgedeeld en opgegeten is. 

 Er deze keer geen razende reporter was en wij als leiding zelf dit stukje in elkaar gezet hebben. 

En WIST U DAT: wij iedereen hele “rare, nooit te vergeten”, mooie feestdagen toewensen en wij hopen dat wij  

iedereen in het nieuwe jaar weer zien trainen op ons korfbalveld!!! 

Groetjes, Veerle, Fleur, Lieke, Niene, Britt, Baelana, Lucien, 

Sanne en Monique     
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Foto’s D-jeugd 

Wij vonden het een zeeeeeeer geslaagd Pietenpar-

cours. 

Meiden bedankt voor het maken van zo’n schitteren-

de,uitdagende,spannende baan!!! 

En wat zijn jullie snel, behendig en goed in evenwicht!!! 

Op naar een leuk, goed, gezond en GEZELLIG 2021 !!! 

 

              Groeten jullie trainsters van ons D-team. 
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B-jeugd 

Hoe gaat het met de B-jeugd? 

Het B-team: 

 bestaat dit seizoen uit 9 meiden. 

 traint dit seizoen op dinsdag en donderdag.  

 krijgt wisselend training van Ivonne, Kyra en Bart. 

 heeft dit seizoen nog maar 5 wedstrijden gespeeld. 

 won er daar 4 van.  

 heeft 1 wedstrijd moeten aflassen, omdat er te 

weinig speelsters waren ivm Covid-19. 

 heeft tot nu toe 44 doelpunten gemaakt. Waarbij de meeste speelsters wel 1 of meerdere doelpunten 

hebben bijgedragen.  

 stond in het najaarsseizoen op de 2e plek toen Corona de competitie stopzette. 

 had graag nog de competitie afgemaakt om revanche te nemen op Diosa en zo mogelijk gedeeld 1ste te 

worden.  

 had graag weer een kampioensfeestje gevierd! 

 mag nu 2x per week binnen trainen. Ze doen dat in De Jachthoorn in St. Hubert en in het Merlet in Cuijk. 

 heeft nu veel tijd om nieuwe systemen te leren en op het schot te oefenen totdat de competitie weer wordt 

opgepakt. 

 hoopt dat dit zo snel mogelijk gaat gebeuren. 

 

Sinterklaas toch op bezoek bij de B-jeugd: 

Traditiegetrouw viert dit team Sinterklaas met elkaar. Via internet worden lootjes getrokken en vervolgens wordt 

er thuis veel tijd besteed aan het maken van een surprise en gedicht. Dit jaar was het onzeker of het wel door kon 

gaan. Maar gelukkig kregen we toestemming van het bestuur om in de gymzaal van De Agaat bij elkaar te komen 

om toch Sint te vieren. Een grote ruimte waar we voldoende afstand konden houden en met goede ventilatie. En 

natuurlijk werden vooraf door iedereen de handen 

gedesinfecteerd.  

Iedereen had weer goed zijn best gedaan. Onder het genot 

van een drankje en hapje (Corona-proof) werden alle 

gedichten om de beurt voor gelezen en surprises 

uitgepakt. Er kwamen o.a. een Ajax-quiz, mega-bal, korfbal 

veld en een levensgrote kartonnen teamgenoot voorbij. 

Het was weer een gezellige avond! 
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Foto’s B-jeugd 
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Quick Up 1  

Kerstquiz Quickup 2020 
 
Beste leden op de kerstgroet zien jullie de jeugdfoto’s van onze speelsters 
De foto’s zijn enige tijd geleden genomen 
Raad wie is wie en zet de juiste naam bij het nummer en win  
de overheerlijke slagroomtaart 
Onder de goede inzendingen zal de taart worden verloot 
Graag de oplossing versturen naar secretaris.quickup@gmail.com 
 
Succes de dames van 1 en Bart 
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Midweek 

Herfstbloemen… ? 

 

Na een paar jaar een gezellige succesvolle voorjaarsbloeiersactie 

gedaan te hebben, was ook deze actie dit voorjaar verslagen door 

corona. Dubbel pech: geen gezellige actie voor ons team, geen mooie 

voorjaarsbloemen in de tuin, maar bovenal geen inkomsten voor de 

vereniging.  

In de zomer begon onze creativiteit toch te borrelen en tijdens onze 

‘einde-van-het-seizoen’ borrel bij de S-bocht zijn we voorzichtig 

plannen gaan maken voor een herfstbloemenactie. 

De zomer voorbij en iets meer vrijheid verder, hebben we op de meest zwoele zomeravond in augustus de eerste 

stappen gezet op weg naar een nieuwe actie. Nadat we alle teamgenoten enthousiast gemaakt hadden, zijn we ons 

samen met De Kroon in Milsbeek gaan verdiepen in populaire herfstbloeiers. We werden langzaam maar zeker 

steeds enthousiaster: wat een mooie planten konden we nog gaan verkopen!   

                                     

Alles werd in het werk gesteld om de nieuwe actie onder de aandacht te brengen bij de leden en de dorpsgenoten 

en er natuurlijk voor te zorgen dat de actie coronaproof uitgevoerd zou worden. Het werd nog wel even spannend 

doordat het aantal positieve coronatesten snel toenam, maar op 3 oktober was het dan toch zo ver: onze 1e 

herfstbloemenactie!  

 

In de stromende regen gingen we in de vroege ochtend in kolonne de bloemen ophalen in Milsbeek. Bij De Agaat 

werden de bloemen en de taken verdeeld en daar gingen we, op weg naar de eerste verkoop! 

De regen stopte en de kopers kwamen uit hun huizen. Wat hebben we veel bloemen mogen verkopen aan veel 

enthousiaste mensen! Ons ‘flexibel team’ kreeg het bijna niet aangevuld… 

Door de vele verkoop en enthousiaste reacties hebben we een hele succesvolle actie gehad. Via deze weg willen we 

iedereen die bloemen of bloembollen van ons gekocht heeft, ontzettend bedanken.   

Hopelijk geniet iedereen nog volop van de plantjes.  

Nu de kersttijd bijna aangebroken is, is het natuurlijk tijd om de kerst in huis of in de tuin te 

halen. Hiervoor kun je terecht bij De Kroon Flowers in Milsbeek, zij hebben een ruim 

assortiment aan kerstartikelen. En als je herfstbloemen bij ons gekocht hebt, kun je met 

10% korting lekker shoppen. Vergeet niet je kortingsbonnetje (=visitekaartje van De Kroon 

met daarop de naam van Quick-Up) mee te nemen.  

Met fleurige groet, 

Pauline en Jessica 

namens de midweek  
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Recreanten 

Alweer de laatste nieuwsbrief van 2020, 

Wat een raar jaar is dat geweest, maar we blijven positief en 

gaan ervan uit dat we elkaar in het nieuwe jaar weer treffen op het veld. 

Ondertussen hebben we onze vrije uren ook alweer nuttig besteed. 

Er wordt bij sommige dames in huis, aardig gesloopt en weer mooi opgebouwd. Ook de zolders 

zijn weer opgeruimd en onze honden en katten zijn nog nooit zo blij geweest met al die baasjes 

die thuiswerken. Ach ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel….. 

 

Dus we gaan rustig verder, helaas zonder trainingen en wedstrijden,  

maar we trekken soms toch effe  ons Quick Up trainingspakkie aan en  

kruipen lekker op de bank om een mooie sportwedstrijd te kijken.  

Zijn we toch een beetje sportief bezig…. 

Ondertussen heeft een stel dames van ons team de kantine  

een goeie poetsbeurt gegeven, dus als hij weer open mag,  

komt alles u glanzend tegemoet. 

We gaan gezellige, knusse dagen tegemoet en maken er met ons 

huishouden er het beste van. 

Wat we gaan eten en met hoeveel familieleden en vrienden blijft 

nog even afwachten, maar wees gerust en staan ook weer 

feestdagen gepland in 2021 !!! 

Voor nu, wachten we geduldig op goed nieuws vanuit Den Haag. 

In de tussentijd zorgen we goed voor elkaar. Maken een extra 

praatje met onze ouderen op een veilige afstand. En hopen wij, 

de dames van het recreantenteam elkaar straks allemaal weer in 

een goede gezondheid op het veld te treffen. 

Voor nu het beste voor iedereen en sluiten we af met onze 

kerstgroet…. 
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Kombifit 

WRAPS MET GEGRILDE ZALM EN KNOFLOOK-

DILLESAUS 

Typisch Kerst kunnen we dit recept niet noemen. Het is 

misschien zelfs een knipoog naar de heerlijke zomer die 

nog niet zo lang geleden hoogtij vierde. Maar een goed 

Bereidingstijd 35 minuten 

 

2 personen 

2 teentjes knoflook 

25 gr fritessaus 

75 gr yoghurt 

1 tl gedroogde dille 

2 augurken (ca. 40 gr) 

200 gr zalmfilet 

1 gele paprika 

1 rode paprika 

100 gr taugé 

3 wraps 

Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Hak de teentjes knoflook fijn en fruit ze zachtjes aan in een scheutje olie. 

Meng de fritessaus met de yoghurt en dille. 

Snijd de augurken in kleine stukjes. Niet zo klein als een fijngesnipperd uitje. 

Schep de knoflook uit de pan en zorg dat de olie achterblijft. Zet het vuur uit. 

Meng de knoflook met de augurk door de yoghurtsaus. 

Maak de saus op smaak met peper, zout en augurkennat. 

Bestrooi de zalm met peper en zout. Smeer dun in met olie. Leg de zalm 

in een ovenschaal en zet voor ongeveer 15 minuten in de oven. 

Was de paprika’s, verwijder de zaadjes en zaadlijsten en snijd in dunne 

reepjes. 

Overspoel de taugé met kokend water en laat uitlekken in een vergiet. 

Verhit de pan waar de knoflook in aangefruit is opnieuw. Voeg indien 

nodig nog een klein beetje extra olie toe. 

Bak de paprikareepjes enkele minuten op hoog vuur. Bak de taugé 1 à 2 

minuten mee. Bestrooi met peper. 

Verwarm de wraps volgens de instructies op de verpakking. 

Haal de zalmfilet uit de oven en trek met twee vorken in grove stukken 

uit elkaar. 

Zet een klein beetje saus apart en verdeel de rest over de wraps. 

Verdeel vervolgens de groenten en zalm over de wraps. 

Top iedere wrap af met een laatste dotje saus. 

Rol de wraps op en serveer direct. 
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Nieuws van de sponsorcommissie 

 



 

 

Pagina 14 

Bestuursmededelingen 

Jaargang 10— nummer 2, december 

Sponsorkliks 

Denken jullie er nog wel eens aan om je favoriete pizza of die mooie schoenen te bestellen via Sponsorkliks? Zo 

niet, lees dan even de onderstaande uitleg en ontvang in ruil onze eeuwige dankbaarheid! 

Draag je Quick-Up een warm hart toe en wil je wat extra’s doen voor de vereniging? Dat kan! Het is namelijk 

mogelijk om Quick-Up GRATIS te sponsoren! 

Hoe doe je dat? Ga de volgende keer dat je online iets wilt kopen naar:  

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8713&cn=nl&ln=nl 
 

Daar vind je de SponsorKliks-pagina van Quick-Up waarop linkjes staan naar tientallen webwinkels, zoals Bol.com, 

Coolblue, Wehkamp of Zalando. Elke aankoop die je bij een van deze online winkels doet, levert Quick-Up een 

commissie op, terwijl je wel dezelfde prijs betaalt. Het kost je dus niks extra! En wees gerust, niemand kan zien 

welke aankopen je gedaan hebt!Elke aankoop die je bij een van deze online winkels doet, levert Quick-Up een 

commissie op, terwijl je wel dezelfde prijs betaalt. Het kost je dus niks extra! En wees gerust, niemand kan zien 

welke aankopen je gedaan hebt!  

Daarnaast kun je Quick-Up ook sponsoren als je een weekendje weg wilt (o.a. booking.com) of als je een keertje 

geen zin hebt om te koken. Via de SponsorKliks-pagina kun je ook terecht bij allerlei bezorgrestaurants zoals 

Thuisbezorgd.nl. Zo is een keertje niet koken toch een stuk minder erg! 

 

 
 

Een geweldige manier van sponsoring. Daarom is het ook leuk dat we mede dankzij jullie aankopen kunnen 

mededelen dat we sinds we aan zijn gemeld (april 2018) al een bedrag van € 500,00 hebben mogen ontvangen. 

 

Laten we dit samen tot een succes maken! 

 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8713&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8713
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Vacature MFA 
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F-team oproepje 
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Clubsupport 

Wij bedanken iedereen die actief mee heeft gedaan aan de jaarvergadering door middel van het antwoordformu-
lier op te sturen. Wij hopen dat iedereen zich betrokken heeft gevoeld ondanks dat we helaas voor een andere 
vorm hebben moeten kiezen. Wij hopen dat er snel een moment komt dat wij als vereniging elkaar weer kunnen 
ontmoeten!  

Jaarvergadering 

Bloemenactie Midweek 

 

Wij bedanken iedereen die zijn stemmen heeft gegeven aan 
Quick-Up! Hiermee kunnen wij weer stappen zetten binnen onze 
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Redactie 

Jaargang 10— nummer 2, december 

FIJNE FEESTDAGEN 

 

 

Wij, als redactie: Nicky & Lara, wensen iedereen een fijne Kerst toe. 

 

We wensen iedereen een gezond en sportief 2021 toe! 
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Algemene gegevens 

Jaargang 10— nummer 2, december 

Sponsoren Quick-Up 

Autobedrijf Jos Bongers  
Schadenet Van Eeden  

Autoservice VDB 
Café de S-Bocht  

C & C Administratieve en Fiscale Dienstverlening 
Van Elst Containerverhuur, Transport en Afval Inzameling 

Excel Music Instruments  
Gerard Smits Grondwerken 

Heldro IJs  
Hans Lemmens Tweewielers 

La Tertulia  
Lamers & Visser 

Linders Administratie en Advies 
Marc Sport 

De Prinsensteek 
Van Rossum Kozijntechniek  

Schrijen Peeters Gedenktekens  
De Smul Cafetaria & Lunchroom 

Spar Boere te-, Oeffelt 
Thoonen, ramen deuren serres  

De Verfzaak 
FietsenMakery 

Toonen Advocatuur 

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  

 


