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Het seizoen 2019/2020 is inmiddels begonnen en iedereen is weer gezellig druk bezig met korfbal,
sporten en gezellig samen zijn.
Dit is de eerste nieuwsbrief van het korfbalseizoen en velen zijn alweer met de trainingen bezig om
een zo goed mogelijk resultaat te behalen met de wedstrijden. Het is ons wederom weer gelukt om
alle teams van start te laten gaan. We zijn dit seizoen begonnen met de volgende teams: Kangoeroe
Klup, D-team, B-team, senioren, midweek, recreanten en KombiFit.
De Kangoeroe Klup gaat dit jaar van start met 8 kindjes onder begeleiding van Miriam, Laura en
Lena. Inmiddels hebben we weer nieuwe aanmeldingen gekregen en zijn ze tijdens de trainingen
met een gezellig groepje van 9 kinderen.
Het D-team is druk en enthousiast begonnen met trainen. Ze vinden het ook erg leuk om samen te
spelen. Het is ook mooi om te zien dat iedereen goed haar best doet. Wij wensen hen veel succes
en plezier hiermee.
Net als vorig jaar doen wij weer mee met Sjors Sportief, een project voor kinderen van de basisscholen uit de Gemeente Cuijk, groep 1 t/m 8 (dit jaar ook voor de Kangoeroe Klup), bedoeld om
deze kinderen kennis te maken met bepaalde sporten. De eerste inschrijving is alweer ontvangen.
We hopen daarom ook dat er nog vele zullen volgen om een kijkje te komen nemen bij Quick Up.
Vorig jaar speelden de meiden van Ivonne het eerste seizoen als B-team. Ze hebben duidelijk laten
merken dat ze hun mannetje wel staan en zich niet zomaar gewonnen geven. Voor dit jaar gaan de
meiden weer met veel energie en enthousiasme van start en zij zullen op donderdagen aansluiten
bij de training van de senioren. Helaas is de eerste wedstrijd verloren, maar we hebben het volste
vertrouwen dat ze nog vele punten zullen behalen. Heel veel succes meiden.
De senioren gaan dit seizoen beginnen onder de leiding van Bart van der Burgt. De voorbereidingen
zijn al begonnen sinds half augustus. Er wordt druk getraind op de dinsdagen en donderdagen. Het
is echt top om te zien dat de trainingen zo druk bezocht worden. Met de komst van Bart is er zelfs al
deelgenomen aan de bekercompetitie. Helaas is deze wedstrijd, ondanks de leuke acties en goed
spel, verloren. Dit beloofd wat voor de rest van het seizoen. Wij wensen Bart en de meiden ook heel
veel succes dit seizoen.
De dames van de midweek en recreanten zijn dit seizoen fanatiek begonnen. Zo is er door een aantal van de midweek al een aantal keren mee getraind met de senioren. Ook zij hebben helaas de
eerste wedstrijd verloren. Maar ook bij hen verwachten wij dat er nog vele punten behaald zullen
worden. En de recreanten staan ook al een aantal weken op het veld om te trainen. En dat ziet er
fanatiek en gezellig uit. Dames allemaal heel veel succes en plezier dit seizoen.
Vorig jaar is onder leiding van Wilma Peters gestart met KombiFit. Kombifit is een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor mannen en vrouwen. Ook hier wordt er alweer gezellig,
maar ook zeker bloed fanatiek, gesport.
Al met al beloofd het voor iedereen een fanatiek, leuk en gezellig seizoen te gaan worden.
We wensen jullie daarom ook veel (korfbal) plezier voor komend seizoen.
Het bestuur
Het bestuur

Jaargang 9— nummer 1, oktober

Pagina 2

Jeugdnieuws

Kangoeroe Klup
Mijn naam is Mariam Lucassen en ben 44 jaar. Dit jaar zal ik leiding geven aan de jongste leden van Quick Up, namelijk de Kangoeroe Klup.
Ik ben geboren in Cuijk en woon inmiddels alweer 5 jaar met mijn gezin in St. Agatha. Ik heb 2 zoons van 12 en 14 jaar.
Verder heb ik veel vrijwillig op de basisschool gedaan. Van luizenmoeder, leesmoeder, knutselmoeder tot overblijfmoeder.
Als trainster van de Kangoeroetjes wil ik de trainingen gezellig en gevarieerd houden. Wel met een vast begin van de training
(een liedje en een tikker spelletje), zodat ze herkenning hebben en ook meteen een goede warming up.
Ik heb er heel veel zin in en ga mijn best doen om er weer een gezellig en sportief seizoen van te maken.
Groeten
Mariam Lucassen
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Jeugdnieuws

D-jeugd
We zijn alweer wat weken in training, nu de ´´grote´´ meiden weg zijn blijven we met 5 meiden over. Door onze goede prestaties van het afgelopen jaar mogen we ook dit jaar tegen goede teams spelen. Dat is leerzaam maar soms ook wel wat moeilijk.
Toch hebben we plezier met elkaar en proberen we zoveel mogelijk te doen wat we leren in de trainingen. Al snel zijn we versterkt door een nieuw lid, Annabel en daar zijn we erg blij mee! Vanaf de zaalcompetitie gaat Nore ons helaas verlaten, dat
vinden we erg jammer.

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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Seniorennieuws

Even voorstellen...
Mijn naam is Bart van der Burgt, 56 jaar en dit jaar de trainer / coach van Quick Up 1.
Al een aantal jaren wonen wij, Inge, Laura, Maaike en ik, in Langenboom.
Zelf kom ik uit een korfbalfamilie; mijn moeder, broers en zus korfbalden bij Sirene uit Uden. Maaike korfbalt tegenwoordig bij Korloo en Laura bij de midweek van Miko’76.
Als trainer ben ik begonnen bij Miko’76 en daar heb ik meerdere (jeugd)teams
mogen trainen. Na deze periode ben ik actief geweest bij de Merels, Miko ‘’76, SV
Oxalis en de laatste drie jaren ben ik trainer geweest van Korloo uit Loosbroek,
Ik ben een trainer die volgens een bepaalde speelwijze wedstrijd gericht traint.
Het ontwikkelen van een groep en ook een individu. Ik wil graag het beste uit de
speelsters halen. We hebben te maken met breedte korfbal dus plezier neem ik als
basis wat prestatie zal opleveren. Communicatie is een speerpunt van mij.
Ik kijk er naar uit om de speelsters samen te werken.
Als doelstelling wil ik graag samen met deze groep gaan spelen in het wedstrijdkorfbal.
Met vriendelijke groeten,
Bart van der Burgt

Eerste overwinning van het seizoen, 14-8!
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Seniorennieuws

Feestelijke start midweek
Het is woensdagavond 11 september 2019. Lachend en vol verwachting staat het midweekteam op de trappen naar de kleedkamers te wachten op de, jarige Pauline. Als Pauline uit de auto stapt begint iedereen luidkeels te zingen ‘lang zal ze leven..’.
Pauline wordt compleet verrast. Ze is vandaag 50 jaar geworden en daarmee de eerste Sarah in ons team. Dat moet natuurlijk
gevierd worden. Na de felicitaties en vele foto’s beginnen we aan onze eerste wedstrijd van het seizoen. Meteen al een pittige
wedstrijd tegen Diosa, Balgoy. Het kost ons moeite om in de wedstijd te komen en met de rust staan we achter. In de tweede
helft worden we beter, maar lukt het ons niet meer om te winnen. Eindstand 6-7. Na de wedstrijd vieren we Paulines verjaardag verder in de kantine. Wat een feestelijk begin van het seizoen!
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Seniorennieuws

Recreanten
Na dat we allemaal hebben genoten van een mooie zomer-vakantieperiode kwam ons groeps-appje alweer in beweging. We
hebben het seizoen nog afgesloten met een gezellig feest bij Henriette en Peter. Beide bereiken dit jaar de 50 e verjaardag.
De eerste trainingen zitten er al weer op. Rustig alle spieren gerekt en gestrekt en de ballen richting korfje proberen te gooien.
Na de 2e training zijn we toch maar eens gaan bespreken wat de taakverdeling gaat worden.
Nu onze Anita gestopt is als coach/leidster zullen we allemaal een taakje erbij moeten gaan doen.
Anita bedankt voor al je werkzaamheden!!
Nu snappen we waarom jezelf niet meer aan korfballen toe kwam!!
Gelukkig hebben we Ellan en Daniella in het team, die nogal wat af weten van het reilen en zeilen bij Quick Up.
Vanaf 11 September spelen we elke woensdag (5 weken op rij) een buiten-wedstrijd.
De 1e wedstrijd is bij de Playing Girls in Niftrik. Daar spelen we 4 x 4, in 1 vak. ( normaal 2 vakken en 8 speelsters)
Best intensief spelen in 1 vak en dat voor de eerste wedstrijd van het seizoen.
Heel fijn is het dat we genoeg speelsters hiervoor hebben en regelmatig kunnen wisselen.
Maar onze reservebank is niet meer zo heel dik bezet en daarom kunnen we nog wel wat dames erbij
gebruiken die ons team willen komen versterken.
18 Sept. En 2 Okt. Spelen we onze thuiswedstrijden bij de Agaat om 19.30uur.
Wil je komen kijken en/of ons aanmoedigen?? Graag…
Je bent van harte welkom.
Vanaf november gaan we binnen in een sporthal in de buurt spelen.
Wij gaan er weer een gezellig en sportief korfbalseizoen van maken !!

Jaargang 9— nummer 1, oktober

Pagina 7

Seniorennieuws

Kombifit
Het kombifit team is ook weer van start gegaan op de donderdagavond op de inmiddels drukke,
maar gezellige grasmat van Quick up.
Na een gezellige tapas afsluiting van het 1e seizoen zijn we enthousiast begonnen aan het 2e.
Nog niet iedereen is terug van vakantie of gaat nog met vakantie maar dat houdt ons sportievelingen
niet tegen om er weer vol voor te gaan. Er is weer voor elk wat wils en naast het sportieve gedeelte hebben we het ontzettend
gezellig.
Toch hebben we naast Jos ook afscheid moeten nemen van Gerda. Haar blessure speelt nog teveel op.
Gelukkig zien we haar nog regelmatig in de kantine voor de 3e helft.
Ook hebben we een paar recreanten te gast gehad die volgens info wel 3 dagen spierpijn hebben gehad.
Ja een uurtje kombifitten is goed voor je lijf en leden en blijf je toch actief met sport bezig op eigen niveau, maar vooral ook
een stuk betrokkenheid en gezelligheid.
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Sponsornieuws

Nieuws van de sponsorcommissie
Samen met de start van het korfbalseizoen, start onze jaarlijkse taak om de nieuwsbrief-adverteerders persoonlijk
te benaderen met de vraag of ze ook dit seizoen onze vereniging weer financieel willen ondersteunen middels een
advertentie in onze mooie nieuwsbrief. En zoals jullie kunnen zien is dat weer gelukt. Adverteerders dank daarvoor!
Het is een intensieve klus, maar altijd leuk om weer contact te hebben met onze sponsoren.

Denken jullie nog aan de waardebon van Deco Home Peeters te Cuijk? Heb je een schilderklus, meld je dan bij Pauline. Je krijgt dan een waardebon ter waarde van € 20,- en het bedrag komt ten goede aan Quick-Up.

Onze sponsor Van Elst Containerverhuur is verhuist. Wij wensen hen veel succes op de nieuwe locatie in Haps.

Voor iedereen dit seizoen weer veel korfbalplezier. Zowel op als naast het veld!

Tot de volgende keer.

Groeten,

Pauline en Carola
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Bestuur mededelingen

Rabo clubsupport
De RaboClubKasCampagne is terug! Vanaf dit jaar gaat het door als de Rabo ClubSupport. Vanaf 27 september mogen alle leden van de Rabobank weer hun stemmen uitbrengen aan verenigingen die zij een warm hart toedragen. U mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 per vereniging.
Met de opbrengst van deze actie willen wij als vereniging gaan investeren in de toekomst: door ons te richten op nieuwe materialen, promotie van onze vereniging en
ledenwerving. Denkt u bij het stemmen uitbrengen ook aan andere verenigingen binnen ons dorp?

Flessenactie
Bijna is het weer zover en dan komen wij de statiegeldflessen weer ophalen in St. Agatha huis-aan-huis. Dit zal zijn op zaterdag
26 oktober tussen 10.30 – 12.00uur. Als u in St. Agatha woont en u bent niet thuis op deze dag, dan kunt u de lege flessen ook
bij uw huis neerzetten. Ook bestaat de optie om ze in te leveren bij De Agaat vanaf 10.00uur.
Als u niet in St. Agatha woont, maar wel lege statiegeldflessen voor onze jeugdleden heeft, dan zijn wij natuurlijk bereid om
deze op te halen. Hierover kunt u contact opnemen met Jessica: jessica.westenbrink@planet.nl of op 06-51439535.
Hopelijk helpt u ons hiermee geld in te zamelen voor onze jeugd om diverse jeugdactiviteiten te kunnen organiseren voor en
door de jeugd. Dus: bewaar uw statiegeldflessen voor ons en wij halen ze gratis bij u op!

Wijziging datum jaarvergadering
Helaas waren de eerder gecommuniceerde data niet meer mogelijk. Daarom nodigt het bestuur alle leden en ouders van onze jeugdleden uit voor de jaarvergadering op 13 november. Deze zal plaatsvinden in het MFA vanaf
19.30u. Er volgt nog een mail met uitnodiging. Wij zien jullie allemaal graag deze avond.
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Bestuur mededelingen

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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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

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

