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We naderen de zomervakantie en de competities zijn beëindigd in mei.
Dat wil echter niet zeggen dat het korfbalseizoen er voor iedereen op zit. We zijn
met zijn allen afgelopen seizoen letterlijk in beweging geweest maar ook de
afgelopen maanden en de komende maanden blijven we lekker ‘in beweging’.
Alle teams hebben hun 2e helft van de veldcompetitie gespeeld. Er is met veel
sportief plezier gespeeld door alle teams en we hebben zelfs een dubbele
kampioensprestatie! Zowel de recreanten 1 als het midweek team werden op 31
mei kampioen! Beiden van harte gefeliciteerd.
Voor het volgende seizoen hebben we ook (bijna) alles rond. We starten het
komende jaar met een seniorenteam, een midweekteam, een recreantenteam,
een C- en een D-team. Hier zijn we erg blij mee, ondanks het feit dat er veel
veranderingen gaan plaatsvinden.
Wilma stopt als trainster van de senioren na 8 jaar. Via deze weg willen we Wilma
hartelijk bedanken voor haar inzet en tomeloze energie die ze heeft gebruikt om
de meiden een mooi potje korfbal te laten spelen. We hopen Wilma nog vaak te
zien. Rein van Vught gaat haar plaats innemen; Rein en de dames veel succes
samen. Helaas heeft het recreantenteam 2 te kennen gegeven dat ze gaan
stoppen met korfballen als team. Dit is een begrijpelijke keuze maar is voor de
vereniging erg jammer! Dames allemaal bedankt voor alles!

Copy voor de volgende
nieuwsbrief graag
aanleveren vóór

Naast de sportieve activiteiten, zijn we ook op andere vlakken veel in beweging
geweest. Zo hebben we in april meegedaan met de vriendenloterij, de paasactie
en de bloemenactie zijn geweest, de Rabobank Clubactie heeft plaats gevonden,
we hebben deelgenomen aan Cuijk Kei Goed sinds lange tijd en we zijn volop
bezig met het organiseren van het jubileum!

10 september 2017

Kortom: Quick-Up beweegt!

quickup.nieuwsbrief@gmail.com

Ook de komende zomermaanden is het belangrijk voor iedereen om in beweging
te blijven zodat we elkaar in augustus weer fit ontmoeten! Fijne zomermaanden
gewenst.
Groet, Bestuur Quick-Up
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Jeugdnieuws
E-jeugd
Alweer het eind van het seizoen. We hebben
ondertussen de jaarafsluiting met onze meiden
gehad en het was een gezellige zaterdag.
We hebben eerst de hamer ter hand genomen en
daarna met gekleurd touw mooie creaties neergezet.

Daarna hebben we even onze buik gevuld en toen natuurlijk nog iets sportiefs gedaan. Namelijk kleine wedstrijdjes
met gemengde teams, met ons team en het C-team. Dit hield ook in, dat er soms zussen tegen elkaar moesten,
maar dat er ook geboren coaches langs de lijn stonden....Dit gaf een leuk extra element tijdens de wedstrijdjes !!!!!
We moesten de wedstrijdjes even onderbreken voor een stevige regenbui, maar dat
vonden we niet erg, want we konden toen even onze buiken vullen met een speciaal
gemaakte taart "60 jaar Quick Up", die was gewonnen door Renske!
Op het einde nog onze speelster van het jaar bekend gemaakt en dat was bij ons team
Quinty. Onze meiden hadden unaniem besloten dat zij het worden moest !!!! Ik had
namelijk hun hulp ingeschakeld, want ik wist het echt niet, het zijn eigenlijk één voor
één super meiden !!! De meiden hadden het volgende over Quinty opgeschreven : Ze
blijft maar rennen in een wedstrijd. Ze geeft nooit op. Durft steeds meer te schieten op
de korf...en dan zitten ze gewoon ook !!! Blijft goed aan haar meisje plakken.....en is
altijd vrolijk en goedgemutst !!!
Tot slot... er gaat wat wijzigen in ons team..... Zoë
gaat helaas stoppen. Renske en Femke gaan door
naar het team van Ivonne. Femke zal dit team wel
blijven helpen met wedstrijden als dat mogelijk is.
Richard moet er helaas om gezondheidsredenen ook
mee stoppen. Ik ga alleen nog de conditietrainingen
op de donderdag doen. Maar Lucienne blijft gelukkig
op de maandagen de meiden trainen en heel veel
bijleren!!!! We gaan nu eerst allemaal lekker
vakantie houden en na de vakantie gaan we met zijn allen weer lekker knallen !!!

Speelster van het jaar: Quinty!

Fijne vakantie allemaal! Groeten Monique
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

Jaargang 6— nummer 4, Juni

Pagina 3

Jeugdnieuws

Buiten seizoen C-jeugd
En het seizoen is alweer voorbij. Wat vliegt de tijd! Voordat je het weet,
begint alweer het nieuwe seizoen. Maar eerst een korte terugblik op het
afgelopen buiten seizoen van de jeugd.
Wist je dat:


wij ontzettend blij waren met het vele publiek bij de
thuiswedstrijden?



dit buitenseizoen er verschillende wedstrijden bij ons
verschoven zijn?



het voor ouders en meiden niet altijd meer goed te volgen was?



uiteindelijk maar bij 1 wedstrijd 1 dame niet wist dat we moesten korfballen?



zij gelukkig wel thuis was en zonder ontbijt toch de hele wedstrijd gespeeld heeft?



Het ons in 5 wedstrijden is gelukt om 2 x de shirt/rokjes tas te vergeten?



dit gelukkig 1x tijdens een thuis wedstrijd was en snel worden konden opgehaald door Laura in Cuijk?



we de 2e keer minder geluk hadden, omdat deze wedstrijd in Esch werd gespeeld?



we de eerste helft toen in onze eigen (spijker)broeken en T-shirts van de tegenstanders hebben gespeeld?



maar dankzij de vader van Daniëlle de tweede helft gelukkig in onze eigen tenues gespeeld kon worden?



dit ook de laatste wedstrijd voor Sofie in ons team was?



Zij de beste wedstrijd van het seizoen gespeeld heeft?



en we haar gaan missen?



we ook afscheid moeten nemen van Daniëlle? Zij gaat waarschijnlijk dansen.



wij ook haar gaan missen?



we volgend jaar versterking krijgen van Renske en Femke?



zij al veel hebben geleerd in de E?



we ontzettend blij met hen zijn?



wij volgend seizoen in de C blijven spelen?



wij, Daniëlle en Ivonne, volgend jaar heel bij zijn deze meiden nog een seizoen veel te mogen leren!
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Jeugdweetjes
Tijdens de seizoensafsluiting voor de jeugd op 3 juni verraste Tanja
Barten, de moeder van Renske Barten van de E-jeugd, iedereen met
een prachtige heerlijke taart!
Maar… dit was niet zomaar een taart. Deze taart is speciaal
gemaakt voor het 60-jarig bestaan van Quick-Up. Tanja heeft deze
gewonnen bij de Taartster in Gassel via een Facebookactie.
Tanja: super bedankt voor deze spontane actie en we houden ons
aanbevolen voor de volgende keer!

De trainsters en coaches van de C werden door hun
dames letterlijk in de bloemetjes gezet met de
seizoensafsluiting. Ze hebben een goed korfbalseizoen
achter de rug met een team dat heel veel geleerd
heeft en ook toegepast heeft wat ze geleerd hebben.
Ivonne en Danielle: bedankt voor jullie inzet weer!

Op 3 juni nam het E-team afscheid van hun coach Monique
met mooie bloemen, een mooie kaart en handjes. Iedereen
vindt het jammer dat Monique stopt, bij deze nogmaals veel
dank Monique!
Ook Richard gaat stoppen met de donderdagavondtraining.
Ook hij werd bedankt met een mooi cadeau, kaart en handjes.
Ook vanuit hier dankjewel voor je inzet en succes.

Het E-team speelde op 13 mei tegen De Treffers uit
Neerkant. Na de wedstrijd kwam De Treffers met 2
vlaggen van De Ulewappers aan. Wat bleek nu? Zij
hebben ook een carnavalsvereniging met de naam
“De Ulewappers” en zij hebben ooit de vlag van onze
“Ulewappers” gekregen. Deze hadden ze dus allebei
meegenomen om een gezamenlijke foto te maken,
super leuk!!!
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Seniorennieuws

Afscheid bij Quick Up 1
Helaas moeten wij afscheid nemen van onze coach/trainer; Wilma
en onze aanvoerster; Lotte.
Wilma, wij gaan jouw fanatieke instelling echt missen. Je hebt ons gepusht om altijd het
beste uit onszelf te halen. Altijd wil je de punten meer naar huis nemen! Door lekker te
spelen en met twee vingers in de neus te verdedigen! Graag zien we je nog eens langs de
lijn verschijnen!
Lotte, ook jou gaan we missen, als speelster in het team. Je was altijd fanatiek en positief!
We zullen jouw ’’truckje’’ niet vergeten en ook niet jouw mooie balletjes in de korf; met 1
hand. We zullen jou niet alleen missen als speelster en aanvoerster in het veld, maar ook
jouw bijdrage aan de goede sfeer in het team.

Wilma en Lotte sluiten de laatste wedstrijd af

Quick Up 1 staat klaar voor de laatste wedstrijd van het seizoen
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Seniorennieuws

Afscheid Wilma bij Quick Up 1
8 jaar geleden kreeg ik een telefoontje, ik herinner met het als de dag van gisteren;
“Je spreekt met Pauline Toonen van korfbalvereniging Quick Up en we zijn op zoek naar een trainer voor onze
aspirantenploeg, want ze willen zo graag echt leren korfballen.”
Of ik zin en tijd had om dit op me te nemen. Ik was op dat moment al trainer/coach bij een andere vereniging en tja
daar moest ik toch wel even over nadenken. Toch voelde ik me wel gevleid om een nieuwe uitdaging te starten.
Dus wilde eigenlijk wel weten waar dat team stond, in hoeverre ik ze wat zou kunnen leren. En zo de stoute
schoenen aangetrokken en maar eens een paar wedstrijden van de dames gaan kijken.
De dames, eigenlijk toen nog kleine dametjes, waren gemotiveerd en ja het leek me ontzettend leuk om de
uitdaging aan te gaan om het nieuwe seizoen te starten met dit ploegje. En zo werd ik in 2009 de nieuwe trainer
van korfbalvereniging Quick Up.
De allereerste trainingen, doorloopballen, uitwijkballen, afstand en strafworpen. Strafworpen nemen was lastig,
daar wisten de meiden niet zo goed raad mee.
Het eerste seizoen ging met vallen en opstaan. Ik ben een trainer/coach die, misschien op dat moment de lat wat
hoog had liggen, waardoor we wat wrijving kregen. Na een paar open gesprekjes was de lucht snel geklaard en
stonden de neuzen dezelfde kant uit.
Doordat de ploeg graag wilde leren, kregen we ook de strafworpen onder de knie. De afstandsschoten werden
uitgebreid van vanaf 3 meter schoten naar voor sommige zelfs vanaf de middenlijn. In het eerste seizoen verliepen
de wedstrijden al aardig goed en speelden we gelang de seizoenen voorbij gingen steeds leukere, mooiere
korfbalwedstrijden. Verdedigen werd een specialiteit, nee ze lieten niet zomaar de kaas van het brood eten.
De dames werden steeds meer gebrand om de wedstrijden te winnen en probeerde zelfs de trucjes uit die in hun
ogen jaren geleden eigenlijk niet zo sportief waren. Maar de eens zo “lieve ploeg” kreeg toch ook wel in de gaten
dat het af en toe ook niet anders kon.
Een wedstrijd staat me nog op het netvlies: de wedstrijd Quick Up 1- MIKO 3.
Zelf was ik toen ook trainer/coach van MIKO 2, dus kende ik de meiden van MIKO als mijn broekzak. Voor het eerst
hebben we toen alle dames van MIKO goed doorgelicht en zelfs uitgekiend wie er tegenover wie stond. Met als
laatste vraag van de speelsters: “Wilma voor wie ben jij as zondag en wie coach je dan?” Natuurlijk voor Quick Up,
want ik sta er voor jullie niet voor MIKO. Was mijn antwoord. En met al onze energie hebben wij toen in een
geweldig mooie en spannende wedstrijd, gewonnen. Ik was een super trotse coach.
8 jaar verder, 2017, kan ik met recht zeggen dat ik geweldig mooie jaren bij Quick up heb gehad, ik ben trots op dit
team, wat volgend seizoen wordt getraind en gecoacht door Rein van Vugt. We hebben samen hard gewerkt,
mooie en minder mooie wedstrijden gespeeld, we stonden er voor elkaar en met elkaar.
De laatste wedstrijd die ik als trainer/coach mocht coachen was de uitwedstrijd tegen VIOS 2. En wat hebben jullie
mij een geweldige afscheidswedstrijd gegeven. Alles klopte, alles liep, van 4-0, tot het rebounden uit beweging of
uit stand, de diagonale bal, de steun eruit halen, heerlijk om dit te mogen zien. Jullie hebben laten zien dat jullie in
de 8 jaren dat ik jullie heb mogen begeleiden, jullie een volwaardig seniorenteam zijn geworden en nog steeds
groeien.
Jullie zullen me zeker nog eens zien maar
dan als supporter langs de lijn.
Heel veel succes het komende seizoen.
Veel groetjes , Wilma Peters
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Seniorennieuws

Van welp naar senior
“Lotte, zou je net als Anne willen korfballen?”; dat was de vraag die ervoor zorgde dat ik 13 jaar lid ben geweest bij
Quick-up. Toch handig die moeders, want door die vraag van mijn mama heb ik 13 jaar met plezier gekorfbald. Drie
keer op rij kampioen geweest en de jaren daarna hard gewerkt om met het team zo hoog mogelijk te eindigen. In
veel verschillende teams gezeten, altijd met plezier. Saskia, Bertine, Roos, Eleona, Heleen, Jessica, Hanneke, Rein en
niet te vergeten Wilma als train(st)ers gehad. Ieder had zijn of haar eigen ideeën over het spel en door deze ideeën
te koppelen heeft me dat tot een mooie basisspeelster gemaakt. Maar helaas, mijn leven bestaat niet alleen meer
uit veel vrije tijd. Toen ik afgelopen jaar aan de studie rechten ben begonnen op de Radboud Universiteit in
Nijmegen, moest ik keuzes gaan maken. Mijn werk, studie, muziekles, vrienden en korfbal kon ik niet meer
combineren. Daarom heb ik moeten besluiten dat ik na 13 jaar stop bij Quick-up. Het korfballen en het team heeft
me veel mooie herinneringen geven. Een paar heb ik op een rijtje gezet.

Nieuwe shirts!
Mijn eerste team bij Quick-up

Teamfoto vóór de wedstrijd, dan zagen we er
nog mooi uit…
Wedstrijd tegen broertje Wout en het kandinsky college.
We hebben even goed laten zien wat we kunnen!

Laatste wedstrijd van het seizoen, met 7-2
gewonnen!

Mijn aller laatste wissel..

IJsje eten op de overwinning
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Seniorennieuws

Beelden zeggen meer dan woorden
Omdat beelden zo veel meer kunnen zeggen dan woorden, gunnen wij jullie deze keer een kijkje ‘achter de
schermen’. We hebben een kort maar geslaagd buitenseizoen gehad wat we hebben afgesloten met een
kampioenschap! Ons kampioenschapsfeestje hebben we gevierd in het voetbalstadion van PSV in Eindhoven.
Voor de gelegenheid hebben we ook Guus Meeuwis uitgenodigd. Supergezellig! We willen iedereen bedanken die
ons dit seizoen met wat dan ook heeft geholpen en zien jullie graag terug na de zomer.

Kampioen worden met een 7-8 overwinning bij Vios
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Recreantennieuws

Het sportief einde van recreanten 2… en herinneringen
De laatste tijd waren we met het trainen op de woensdagavond met steeds minder
dames en ook voor competitie spelen waren we met te weinig actieve speelsters .
Het was niet dat er geen animo van ons was, maar door verschillende
omstandigheden konden we geen team meer bij elkaar krijgen waarna we
besloten om te stoppen met korfbal. Dit was geen gemakkelijke keuze omdat wij
ons altijd zeer betrokken voelen met Quick-up. Dit blijkt wel uit alle activiteiten en
acties die wij in onze recreanten tijd hebben ondernomen zoals: meedoen
Playback show, organiseren feestavond, trainingen geven, poetsen, paaseitjes inpakken, loten verkopen,
bloemenactie, clubblad maken, korfbaltoernooien spelen, vuilnis ophalen en ijstaarten verkopen. Ook is het
recreanten team in 1980 mede opgericht door Silvia van Elst, Christine v .d Boogaard en Maria Thoonen. Hierbij was
ook Tiny Jilisen die daarna meer dan 25 jaar trainer en coach van ons team is geweest. Tiny bedankt!
Speciaal in ons team is Christine omdat zij bijna van het begin van de oprichting van
Quick-up lid is. In 1964 werd haar team voor het eerst kampioen waarna een
feestelijke intocht plaatsvond, begeleid door de fanfare. En ook in 1976 was Christine
erbij toen zij met haar team het landelijk kampioenschap 1e klasse behaalde. Door
haar lange korfbalcarrière was ze voor ons in het team heel belangrijk en wist vaak te
scoren. Blij waren we ook met onze sponsor die ons vanaf het begin tot nu voorzag
van kleding en extra’s . Syl en Cor hartelijk dank!
Het koffie drinken na trainen of na een wedstrijd hoorde er altijd bij en meestal was er wel wat te vieren (uiteraard
met gebak). Piet en Gerda, we gaan jullie gastvrijheid in de Agaat missen . Om af te bouwen komen we nog een
jaar in de Agaat poetsen.
Om onze “sportcarrière” geleidelijk af te bouwen hebben we besloten om 1 x per maand een sportieve wandeling
te maken. Maar zeker ook om aandacht voor elkaar te houden want in al die jaren hebben we ups en downs
gedeeld: huwelijken meegemaakt, kinderen gekregen, oma’s geworden maar ook dierbaren verloren, kortom
“we zijn en blijven een hecht team”. Tot slot willen we het bestuur een pluim geven voor hun fantastische en
actieve inzet voor Quick-up. En zeker ook voor ons zoals enkele weken geleden toen wij als verrassing een avondje
uitgenodigd werden voor een workshop schilderen in Mill. Onze welgemeende dank.
Wij wensen iedereen nog heel veel sportieve jaren toe.
Groeten van Ans, Christine, Fien, Gonny, Joke, Maria M, Maria T, Marianne en Syl
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Recreantennieuws

Recreanten 2 werden in de watten gelegd
Op de Jaarvergadering kregen de dames van recreanten 2, een potje met watjes erin,
aangeboden door het bestuur van Quick Up. Het bestuur had de dames naar
Bert Verweijen in Mill gestuurd. Daar werden ze een avond in de watten gelegd en werd
er onder het genot van een wijntje door onze creatieve dames een mooi schilderij
gemaakt. Het resultaat mag er wezen.

Wij hopen dat de dames genoten hebben van deze avond!!

Helaas zullen zij na, 37 jaar, volgend seizoen niet starten in de competitie. De blessures
bij diverse dames maakt het niet mogelijk om te kunnen starten in het volgend seizoen.
Het bestuur vind het erg jammer om deze actieve sportieve dames, na zo lange tijd, niet
meer te zien korfballen, maar natuurlijk zien we ze op ons jubileum in September.!!!
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Sponsornieuws

Sponsor in de spotlight
In deze laatste editie van seizoen 2016-2017 willen we extra aandacht besteden aan Autobedrijf Jos Bongers.
Het autobedrijf is gevestigd in Oeffelt bij de stoplichten richting Gennep/Beugen. Ze bestaat dit jaar 10 jaar, maar
is al ruim 34 jaar actief in het Land van Cuijk. Een mooie mijlpaal en felicitatie waard.
Bosch Car Service Jos Bongers is een merk-onafhankelijk BOVAG autobedrijf dat alle werkzaamheden en
oplossingen voor uw auto onder één dak biedt. Voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto, onderhoud,
reparatie en advies, bent u bij Bosch Car Service Jos Bongers aan het juiste adres.
Bosch Car Service is de grootste merkonafhankelijke serviceformule voor autobedrijven in Nederland.

Wilt u meer informatie over Autobedrijf Jos Bongers, kijk dan snel op hun website:
http://josbongers.boschcarservice.nl Daar zie je ook dat er een speciale Jos
Bongers App is die het de klanten makkelijk maakt met diverse moderne snufjes en
informatie over je auto. Nieuwsgierig geworden …. Kijk snel.

Overig sponsornieuws
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen. Gebruikelijk is het dan om terug te kijken op het
afgelopen seizoen. Wij als sponsorcommissie kijken terug op een geslaagd seizoen want aan het
begin van het seizoen was er nog één jeugdteam dat in sterk verouderde shirts speelde.
Maar inmiddels is dat gelukkig verleden tijd. Want ook het C-team heeft nu mooie shirts dankzij
sponsor Lamers&Visser. En dat staat toch een stuk leuker als we tijdens ons 60-jarig jubileum op de
foto gaan!
Rest ons tot slot alle sponsoren te bedanken voor hun interesse en bijdrage het afgelopen
korfbalseizoen en we wensen jullie en je familieleden een hele fijne vakantieperiode toe.
Na de zomervakantie zullen we u weer benaderen
voor advertentie- of overige sponsoring.
Groeten, Pauline en Carola
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Quick Up op de kaart

Cuijk kei goed
Zondag 11 juni waren we met een mooie stand vertegenwoordigd op Cuijk Kei Goed op het beweegplein. We
wilden hiermee naamsbekendheid genereren in de regio als dè korfbalclub in het Land van Cuijk maar uiteraard
ook leden werven voor alle teams. Kyra en Hilde hebben het initiatief genomen. Vervolgens zijn Kyra, Hanneke en
Hilde met ondersteuning van het bestuur enthousiast aan de gang gegaan met de invulling van de dag. En het was
echt top geregeld: een TV met filmpjes van korfbal en foto’s, een mooie flyer van Quick-Up, heuse goody bags
gevuld met informatie en een stressbalsleutelhanger, veel folders met informatie, mooie foto’s van de teams,
de sponsoren in beeld gebracht met hun advertenties en shirts, etc.. En natuurlijk werd er ook live gekorfbald door
vele ledenvrijwilligers gedurende de dag.
Wij waren super trots op de wijze waarop Quick-Up gepresenteerd is! Dames, super bedankt voor jullie
enthousiaste inzet en natuurlijk ook alle korfbalvrijwilligers. Op naar volgend jaar!
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Bestuursmededelingen

Quick Up viert feest met jullie!!!!
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al aangekondigd dat we 1 september 2017 60 jaar
bestaan!! Dat gaan wij vieren, samen met jullie: onze (ere)leden en partners, trainers,
scheidsrechters, vrijwilligers, sponsoren en overige aanverwanten op zaterdag 16 September.
Overdag zijn er activiteiten voor alle leden. Vanaf 19.00 uur is er gelegenheid tot feliciteren om
vervolgens om 20.00uur te beginnen met …… met terug van weggeweest…
Dé Playbackshow voor jong en oud.
Dus….ga op zoek naar een leuk nummer, vorm een artiestengroep (je team..) of doe mee als
individu en geef je vóór 31 juli op via playbackquickup@hotmail.com
of tel. 06-27650776, Anja Thoonen.
Wacht niet te lang, want VOL = VOL !!!
Een leuke playback-act uit de oude doos kan ook hilarisch zijn !!
Wie mag er meedoen??
Alle leden van Quick Up, aanverwanten van de vereniging en inwoners van het dorp: van jong
tot oud. Aansluitend willen we er met zijn allen een gezellig feestje van maken!
Waar is het feestje?? In MFA de Agaat, Liesmortel 46 Sint Agatha.
Wij hopen iedereen op deze dag te mogen ontmoeten om samen deze mijlpaal te kunnen vieren!
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Bestuursmededelingen

Vriendenloterij
Op donderdag 13 April 2017 heeft het belpanel van Quick-Up zich weer super ingezet om zoveel mogelijk leden te
werven voor de vriendenloterij. Met telefoons en tablets in de aanslag hebben we ruim 80 nieuwe leden geworven.
Dit resulteert in een heel mooi bedrag voor onze vereniging aangezien de helft van het lot ten bate komt voor
Quick-Up!
Maar, daarnaast hebben we samen met VCA ook nog een flinke bonus verdiend! Op 8 mei kwam de Vriendenloterij
ons nog een mooie cheque overhandigen ter waarde van € 1.250,00! Dit is een belprijs die extra uitgereikt werd ivm
het 10e jubileum. Dit hebben we maar mooi weer bereikt met zijn allen!
Belpanel, super bedankt! En natuurlijk iedereen hartelijk bedankt
voor het kopen van loten en het steunen van onze vereniging!

Rabobank Clubkas Campagne
Maandag 12 juni jl. was de avond van de
Rabobank Clubkascampagne.
Na een gezellige avond in de schouwburg
in Cuijk ontvingen we een mooi bedrag
van:

€ 402.05
Iedereen bedankt voor het stemmen!!!
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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
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

Contactgegevens
Korfbalvereniging Quick-Up
Sportpark Veldzicht
Liesmortel 46
5435 XJ Sint Agatha
www.quickupagatha .nl
quickup.sintagatha@knkv.net
Rabobank NL96RABO 0110515277
Secretariaat: Janet de Boer-Lamers
Liesmortel 11e
5435 XH Sint Agatha
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Hilde Bosma
Kyra Kosman
Redactieadres: quickup.nieuwsbrief@gmail.com

