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Noud en Luuk hebben een kerstboom. Hij staat in de hoek van de kamer. Hij is nog kaal,
maar mama heeft een doos met mooie gekleurde kerstballen. Die gaan ze in de boom
hangen. Noud pakt een bal en gooit hem in de lucht. Niet doen! roept mama. Maar het is
al te laat. De bal valt kapot. Het is niet zo erg, zegt mama. We hebben er genoeg. Maar
het is beter als Noud even gaat slapen. Mama stopt Noud in bed. Welterusten, Noud!
Luuk mag helpen om de boom te versieren. Hij pakt een kerstbal. Even wachten, zegt
mama. Eerst moeten de lampjes erin. Daarna mag Luuk de kerstbal ophangen. Hij wil
hem heel hoog in de boom hangen. Maar de bal stoot tegen een tak en valt op de grond.
Hij is kapot. Luuk is er verdrietig van. Mama vindt het niet zo erg. We hebben er nog genoeg! zegt mama. Er zijn ook zilveren slingers, houten hartjes en dennenappels met wat
sneeuw. Ze hangen alles in de boom. Ze doen het heel voorzichtig.
Papa komt ook even kijken. Hij tikt zachtjes met zijn vinger tegen een kerstbal. Hij vindt
de boom al erg mooi worden. De bal valt op de grond. Hij is kapot! Papa schrikt ervan. En
mama lacht. Nu zijn er al drie kerstballen kapot! Als het zo doorgaat hebben we er straks
geen meer over! Nee, zegt Luuk. Nu doen we heel voorzichtig! Mama steekt een
stekker in het stopcontact. De lichtjes gaan branden. Wat een mooie boom! Nu is het tijd
om Noud uit zijn bedje te halen. Papa heeft nog een doos ronde koekjes met een gat erin.
Kerstkransjes. Noud mag ze samen met papa in de boom hangen. En dan is de boom
klaar. Wanneer gaan we de kerstkransjes opeten?
vraagt Luuk. Als het kerst is, zegt mama. Duurt dat nog
lang? Nog een paar dagen. Luuk en Noud gaan op een
stoeltje voor de boom zitten. Ze kijken naar de mooie
ballen én naar de koekjes. Luuk zucht. Wat mooi! Maar
het is wel moeilijk om naar koekjes te kijken, als je ze
niet mag opeten.

Het bestuur van Quick Up
wenst u fijne feestdagen en
een sportief 2019!
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Jeugdnieuws
Kangoeroeklup

2018 was weer een heel mooi 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 spelen en een
stukje balgevoel leren. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Lena als leiding. Ze kan het voorlopig helaas niet meer
combineren met haar school. Dank je wel Lena voor je inzet en leuke trainingen.
Verder zal er dit jaar nog 1 training zijn. Voor 2019
kunnen we helaas nog geen volledig rooster geven
wanneer de trainingen zullen zijn. Zodra er meer
bekend is laten we dit zo spoedig mogelijk weten.
Maar voor nu hieronder de data wanneer jullie weer
mogen komen trainen:
28 december
4 januari
18 januari
1 februari
8 februari
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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Jeugdnieuws
Sinterklaas
Sinds dit seizoen train ik, Anne, voor het eerst een jeugdteam. Afgelopen buitenseizoen heb ik ook met plezier naar de
wedstrijden van de meiden gekeken om te zien hoe ze de geleerde dingen uit de training toe zijn gaan passen. Het D-team is
een erg leuk, gezellig en leergierig team. De maandag voor sinterklaas hebben we dan ook een leuke sinterklaastraining gehad.
Door allerlei verschillende opdrachten die met korfbal te maken hebben moesten de meiden binnen 3 minuten een bepaalde
score halen die wij gesteld hadden. Wanneer dit lukte kregen zij een letter en wanneer dit niet lukte moesten zij een opdracht
doen, zoals opdrukken of een aantal rondjes rennen om de letter alsnog te kunnen bemachtigen. Van alle letters die we
uiteindelijk hebben verzameld kon er een woord gemaakt worden. De meiden hadden al vrij snel door dat dit het woord
‘speculaas’ was. Aansluitend hebben we gezellig wat gedronken, pepernoten gegeten en kregen de meiden ook nog leuke cadeautjes. Doucheschuim, zodat zij geen excuus meer hebben dat ze niet kunnen douchen na de training of
wedstrijd en een slijm stuiterbal. Het was een erg geslaagde avond. Op naar een goed binnen seizoen!
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Jeugdnieuws
De B-jeugd en surprise
Maandag 19 december hadden wij weer de jaarlijkse sinterklaasavond. Deze keer georganiseerd door Pleuni en Lena. Wij
moesten allemaal iets te eten of te drinken meenemen dus we hadden veel te snoepen. Er waren super leuke dingen gemaakt
zoals een camera ,een pringle bus en een honden hok .Ook de gedichten waren erg leuk en grappig. Natuurlijk had Yvonne
weer het langste gedicht van iedereen gemaakt! Het was een erg leuke avond en we hebben erg gelachen om de leuke surprises en gedichten. We hebben nu al weer zin in volgend jaar!

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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Seniorennieuws

Quick Up 1
We zijn dit seizoen erg goed begonnen. Ondanks de een na laatste plek in de eerste helft van de buitencompetitie, hebben we
toch erg goed gespeeld. 1 wedstrijd gewonnen en de rest hebben we tegen allemaal moeilijke tegenstanders maar net
verloren. Om deze reden zijn wij ook met goede moed aan het binnen seizoen begonnen. Binnen is het voor ons op de een of
andere manier toch altijd makkelijker spelen. Waarschijnlijk zit het weer en de wind ons meer tegen buiten?! We trainen dit
binnen seizoen voor het eerst in jaren niet meer in de zaal in Sint Hubert, maar in het Merlet College. Hier trainen we samen
met de B-jeugd, zodat we van elkaar kunnen leren en zodat het voor hen ook makkelijker wordt om af en toe een keertje bij
ons in te vallen, waar wij natuurlijk erg blij mee zijn. We zijn begin november al op toernooi geweest bij de Korfrakkers, hier
hebben we ons van onze beste kant laten zien en een goede prestatie neergezet. Ook zijn we op dit moment weer druk bezig
met de kerstactie om iedereen voor de kerst te voorzien van heerlijke Heldro-ijs en lekkere worstenbroodjes.

De laatste wedstrijd werd overtuigend gewonnen!
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Seniorennieuws

Midweek
Schrijf de letters in de paarse
vakjes achter elkaar op en er
ontstaat een nieuw woord! De
Midweek wenst jullie allemaal veel
speelplezier in 2019.

Antwoorden (als je ze nodig hebt
natuurlijk) zijn terug te vinden in de
volgende nieuwsbrief
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Seniorennieuws

Het seizoen van de recreanten
Wat vliegt de tijd!! Alweer een stukje tekst schrijven? Alweer een nieuwsbrief??
En wat blijkt, het seizoen zit al bijna op de helft. Ja weer tijd voor nieuws.
Nou dat hebben wij wel.
Met de wedstrijden wisselen we nogal eens van teamspeelsters. En gelukkig hebben we ook wat te wisselen!! Dames genoeg…
maar op het moment zitten er een aantal langdurig in de ziekenboeg. Enkele zijn aan het herintreden en maken per wedstrijd
meer speelminuten. Fijn dat we regelmatig Nicky, Verena en Leonie tot onze beschikking hebben. Dank je wel dames!!
We doen mooi mee in de competitie. Niet dik verliezen en soms NET niet winnen. Maar niet getreurd, want hoe de uitslag ook
is, na de wedstrijd hebben we altijd lol en is alles vergeten, want soms gaat het er best fel aan toe tijdens de wedstrijden!!
Laatst liep één wedstrijd letterlijk en figuurlijk in het water. Aangekomen in Gennep bij Pica Mare voor een wedstrijd tegen
Vios uit Ottersum, blijkt er nog een andere tegenstander te zijn. Niet Vios, maar SDDL kwam opdagen. Vreemd want wij moesten toch tegen Vios? Iets klopte er niet. Het hele gebouw stond op tilt. Het brandalarm ging zelfs af. We werden verzocht allemaal naar buiten te gaan, inclusief de zwemmers in badkleding. Wij waren nog steeds aan het overleggen wie er nu tegen Vios
zou spelen, komt er plots 1 ambulance aangereden, ook nog 3 politie-auto’s en ja daar zijn ze…de 2 brandweerwagens. Er
bleek een brandje in de sauna van het gebouw. Gelukkig hadden ze het snel onder controle. Uiteindelijk heeft er niemand gespeeld die avond en hebben we alleen van de derde helft genoten in een kroegje.
We maken van alles mee, langs een potje korfbal spelen en hebben dan ook een sterrenteam! Dat bleek wel op de jaarvergadering. Ellan en Anita hebben de stokjes van hun bestuursfuncties overgedragen aan andere leden, die we hierbij veel succes
toewensen met deze taken.
Ellan en Anita hebben het erg druk gehad met Quick Up. Niet alleen voor gewone zaakjes rondom korfbal, maar juist heel veel
randzaken. Voordat het mooie MFA de Agaat werd gebouwd, tijdens de bouw en daarna hebben ze heel wat vergaderingen bij
moeten wonen, om alles in goede banen te leiden, zodat wij gewoon lekker kunnen korfballen, zonder ons zorgen te hoeven
maken over de toekomst.
Ellan werd zelfs in het zonnetje gezet door wethouder Maarten Jilisen van gemeente Cuijk, die hier vroeger zelfs ook regelmatig met een familie-korfbaltoernooi mee heeft gedaan. Dit speldje van verdienste heeft Ellan dik verdiend, ondanks dat ze niet
in de gemeente Cuijk woont. Dat was ook nog een dingetje. Ellan woont in de gemeente Boxmeer, dus daar moest het aangevraagd worden, terwijl ze al haar vrijwilligerswerk in Sint Agatha, gemeente Cuijk verricht.
Anita en Ellan hartstikke bedankt voor jullie
jarenlange inzet voor onze mooie vereniging. Wij, als teamgenoten zijn trots op jullie. We hopen dat jullie nog lang met ons
samen een balletje gooien of coachen!! Immers zouden jullie nu meer tijd over hebben!!! Maar niets is minder waar. Anita is
weer in de boeken gedoken en bezig met
een studie. Hopelijk gaat ze ons, na het behalen van haar diploma, snel weer coachen.
We wensen een ieder hele mooie Kerstdagen en een mooi, gezond en sportief 2019!!!
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Seniorennieuws

Kombifit
14 fanatieke mensen uit Sint Agatha, een enthousiaste trainster: de Kombi fit kon eind September van start gaan. De trainster
Wilma is voor Quick Up geen onbekende. Zij is ongeveer 8 jaar de trainster/coach geweest van de senioren van Quick Up.
Nadat ze aangegeven had te gaan stoppen als trainster hebben we haar benadert voor de Kombi fit. Zij was meteen enthousiast en zag het wel zitten om deze trainingen te gaan verzorgen. Maar nu de deelnemers nog. Het eerste doel was om te kijken of we dit konden opzetten met deelnemers uit het dorp.
Na een flyer verspreid te hebben waren we natuurlijk benieuwd of er mensen op af kwamen. Tot onze verbazing stonden er
de eerste training al 8 mensen te popelen om mee te gaan doen, 3 weken later
konden we zeggen dat de groep uit 14 deelnemers bestond en deze allemaal fanatiek waren en lid wilden worden van de Kombi Fit.
Kombi fit een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor mannen en
vrouwen. En jawel ook sporten er 4 mannen in de kombifit mee. Het was zelf zo dat
het eerste nieuwe verenigingsshirt overhandigd werd aan Jan Thoonen. Hij stopte
na 55 jaar gevoetbald te hebben bij VCA. Maar Jan is niet stil blijven zitten en sport
hij nu wekelijks mee bij de Kombi Fit. Bij zijn afscheid ontving hij zijn nieuwe
sportshirt voor bij de Kombi Fit.
Dit seizoen is het een pilot die Quick Up opgezet heeft in ons dorp. Wilma zorgt dat
we een gevarieerd aanbod krijgen. Na een goede warming up heeft ze elke week
iets voor ons van Trefbal, korfbal, walking voetbal, frisbeeën en ga zo maar door.
Na de training, onder het genot van een bakkie koffie, word de training besproken
en kan ieder aangeven of het voor herhaling vatbaar was of verwijdert word uit de
opties.
Het mooie van de Kombi fit is toch wel dat iedereen, die graag actief bezig is, op
zijn eigen niveau mee kan doen. Met een gevarieerde groep van mensen, kunnen
we wel zeggen, word er wekelijks een lekker uurtje gesport. Soms zijn we zo
fanatiek dat we de tijd vergeten en Piet komt vragen of we nog wel koffie komen
drinken. Dat geeft dan weer aan dat de training voor herhaling vatbaar is. De bedoeling is dat we het hele seizoen buiten blijven sporten. Tot nu toe is dat nog
steeds mogelijk geweest. We hopen dat dit ook zo blijft. We zullen het zien.

Het verenigingsshirt overhandigd aan
Jan Thoonen.
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Nieuwjaarsgroet

Pagina 9

Pagina 10

Jaargang 8— nummer 2, december

Bestuursmededelingen

Jaarvergadering
De jaarvergadering dit jaar stond het een teken van afsluiten en nieuwe gezichten. Zo hebben Anita
Thijssen en Ellan Kooijmans afscheid genomen als bestuursleden. Wij willen hen ook in deze nieuwsbrief nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet. Met een mooie ingestudeerde afscheidsspeech
namen zij afscheid als bestuurslid. Zo bleef Hanneke alleen over aan de tafel. Gelukkig zijn er 3 nieuwe
bestuursleden gevonden en samen gaan wij met vertrouwen de toekomst van onze mooie club
tegemoet. Als klap op de vuurpijl was er nog een verrassing voor Ellan. Een vrijwilligerspenning voor al
haar jaren bloed, zweet en tranen voor Quick Up. Een mooie waardering. Na met zijn allen een
drankje te hebben gedaan is de avond afgesloten.

Nieuwe bestuursleden
Daniella Graat — Penningmeester
Leonie Goossens — Bestuurslid
Kyra Kosman — Bestuurslid jeugdzaken
Samen met Hanneke Berndsen-Wolf vormen zij nu het
bestuur van Quick Up

Verenigingsshirts
Met trots zijn ook de nieuwe verenigingsshirts uitgedeeld na de jaarvergadering. We zijn erg blij om te zien dat deze
ook veelvuldig gedragen worden door onze leden, zoals ook in de nieuwsbrief te bewonderen
is. Een mooie manier om onze club te promoten!

Bedankje van Ellan
Ja, daar stond ik dan. Nadat ik het bestuur verlaten
had en dacht klaar te zijn, met de bestuurstaken op de
jaarvergadering, werd ik compleet verrast door Wethouder Jilissen met een overhandiging van de vrijwilligerspenning. Totaal niet zien aankomen en helemaal
niet verwacht. Maar wel een super leuke verrassing!!
De dagen erna kwamen er alleen maar bloemen,
kaartjes en berichtjes binnen.
Iedereen dan ook ontzettend bedankt!!

Raboclubkascampange
Ook dit jaar weer een mooi bedrag, 395,04,- euro ,
binnengesleept. Bedankt voor alle stemmen!!
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Bestuursmededelingen

Sponsorkliks
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief 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!
Een geweldige manier van sponsoring. Daarom is het ook leuk dat we mede dankzij jullie aankopen het eerste sponsor geld van
€ 56,51 hebben mogen ontvangen.
Dus mocht je nog een leuk kerstcadeautje willen kopen, 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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Redactie

GEZOCHT!!
De redactie is per direct op zoek naar vervangers. Na jaren met veel plezier het nieuws bij onze leden te brengen vinden wij het
tijd om het stokje over te dragen. Dus, vind jij het leuk om op een creatieve
manier je bijdrage te leveren aan Quick Up? Infomeer dan bij het bestuur of bij Hilde Bosma of Kyra Kosman. Bekijk ook de
andere vacatures eens op de website van Quick Up om te zien of je een steentje kan bijdragen.

Kerstgroet
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Algemene gegevens

Sponsoren Quick-Up

Autobedrijf Jos Bongers
Autoschadebedrijf Van Eeden
Autoservice VDB
Aypen
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
‘t Smulhuukske
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:

Hilde Bosma
Kyra Kosman
Redactieadres: quickup.nieuwsbrief@gmail.com

