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Alle wedstrijden zijn gespeeld, het seizoen 2015 – 2016 zit er alweer op… 

Het seizoen werd op 4 juni voor de jeugd afgesloten met o.a. een ouder/kind 

toernooi , het was een erg warme middag maar zéér geslaagd! De ouders  

waren fanatiek aan het spelen en gingen echt voor hun overwinning. Mooi om 

te zien. Dit vond plaats op ons sportveld. Ook zijn hier weer de speelsters van 

het jaar gekozen, altijd weer spannend! Wie dat zijn, is verderop in de  

nieuwsbrief te lezen. 

Alle speelster hebben goed gespeeld het afgelopen seizoen, we zijn trots op alle 

teams en hun trainsters en coaches! Wel of niet gepaard met winst. Het  

midweekteam heeft het seizoen goed afgesloten, ze werden kampioen!  

Super gedaan dames! 

Wij zijn ook alweer druk bezig geweest om volgend seizoen te kunnen starten. 

Inmiddels zijn alle teamindelingen gemaakt voor het volgende seizoen. 

Voor het komende seizoen staan ons als bestuur nog wel een aantal  

uitdagingen te wachten: 

We zijn hard op zoek naar een trainer/coach voor ons seniorenteam en een 

trainer voor ons E-team. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat dit ons 

gaat lukken. 

Helaas bereikte ons bij het schrijven van dit voorwoord het verdrietige bericht 

dat de vader van Mayke Burgers, Frans, is overleden op een veel te jonge 

leeftijd. Mayke is speelster van het C-team. In de persoon van Frans Burgers 

verliezen wij een zeer gewaardeerde dorpsgenoot die zich voor tal van  

verschillende verenigingen altijd geheel belangeloos heeft ingezet. Ook voor de 

sportverenigingen is hij van grote waarde geweest, zowel actief als passief.  

Tot het einde toe bleef hij ook als supporter betrokken bij het team van Mayke. 

Dit is de wijze waarop wij Frans altijd zullen blijven herinneren. 

Via deze weg willen wij Mayke, haar moeder Wendy, broers Sjoerd en Luke en 

alle verdere familieleden en naaste vrienden en bekenden heel veel sterkte 

wensen om dit grote verlies te kunnen dragen. 

Dan staat voor iedereen de vakantie bijna voor de deur; wij wensen iedereen 

een fijne vakantie toe en we zien elkaar graag weer uitgerust en gezond terug! 

Het bestuur 
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Kangoeroe Klup 

Op dinsdag 24 mei hadden wij de laatste training van dit seizoen. 

De kinderen vinden het altijd erg leuk als er een parcourtje is, dus… 

We hadden een parcourtje opgesteld mét trampo en dikke mat, was super leuk. 

Eén van de kinderen zei na afloop: dit was leukste training ooit! 

 

De kangoeroetjes wensen iedereen een goede vakantie! 

- Dominique, Guus, Lotte, Pepijn, Bert, Jens, Dries  

 - Joop, Sjef, Janet 
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E-jeugd 

Op het moment dat ik dit schrijf ben ik inmiddels gestopt als leiding van de E, 

vanwege een nieuwe baan en al mijn andere korfbalactiviteiten heb ik moeten 

besluiten om te stoppen als trainster/coach van de E. Maar wat heb ik al die 

jaren genoten van de geweldige meiden die ik heb mogen trainen!  

Bij de afsluiting werd dat nog eens duidelijk, bijna alle meiden die aanwezig 

waren heb ik ook mogen trainen. Het voelde erg goed dat ik zo lang bij heb 

mogen dragen aan eerst de kleinste jeugd en daarna de E en de meiden zoveel 

mogelijk heb mogen bijbrengen. 

Ik wens alle meiden voor volgend seizoen heel veel succes en vooral plezier 

tijdens het korfbal, want plezier heb ik ook mogen ervaren al die jaren.  

En Monique, ik ga je hartstikke missen maar ik kom zeker nog eens langs!! 

Succes meiden, Kyra 

De vakantie staat alweer voor de deur en de wedstrijden zijn al even voorbij. Dit 2e buitenseizoen hebben 

 we super gespeeld. Onze eerste wedstrijd werd gewonnen maar daarna hadden we even een dipje en wilden de 

ballen er toch echt niet in. Tegen Miko hadden we een leuke wedstrijd en haalden we weer eens de dubbele  

cijfers, zelf iedereen maakte een doelpunt! Super goed hoor dames, we weten inmiddels allemaal de korf goed te 

vinden. De andere wedstrijden hebben we goed gespeeld maar niet altijd kunnen winnen, maar de meiden blijven 

altijd positief. En vinden ook altijd weer goede punten waar we ‘s maandags weer op kunnen trainen. 

En de meiden hebben deze 2e buitencompetitie zelfs 2 keer getraind! Ron, de vader van Anne-Marie en Richard de 

vader van Renske kwamen met het idee om een extra training te geven gericht op conditie, coördinatie en  

spelvormen.  En na al die rondjes rennen op donderdag zijn ze op maandag blij als we ons even op de  

schietoefeningen op de korf richten. Kortom we hebben een hartstikke leuk seizoen gedraaid, veel gescoord, wel 

eens verloren maar vooral ontzettend veel geleerd! En dat nemen we allemaal mee naar volgend seizoen.  

We zijn trots op jullie dames! 

Ook nemen wij bij de E afscheid van Lynn en Anne-Marie, zij gaan samen door naar de C bij Ivonne en Daniella  

succes dames! We komen jullie zeker eens bewonderen

Afscheid 
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Afsluiting seizoen 

4 juni werd het seizoen weer eens met zijn allen afgesloten. De afgelopen jaren is dit (bijna) elke keer apart  

geweest maar dit jaar is het gelukt om samen met de C er een gezellige dag van te maken. Het weer was ons zeer 

goed gezind, heerlijk zonnetje en goede temperatuur. Misschien was het wel iets té warm…. Maar dat zorgde niet 

voor minder enthousiasme. Allereerst werd de meiden een leuke dans geleerd door de dansschool Chance4dance. 

Dit zorgde al voor veel hilariteit, de een was toch wat leniger en de ander had wat meer gevoel voor ritme.  

Maar het eindresultaat mocht er zijn!! 

Daarna het hoogtepunt van de dag: Korfballen tegen de ouders. En dat is toch leuk, want die ouders weten het 

nog wel eens te vertellen na de wedstrijd, eens zien wat ze er zelf van bakken! En wat bleek, de regels waren toch 

nog wel wat lastig voor de ouders. Lopen met de bal, elkaar niet aanraken, toch best moeilijk!! Maar er werd veel 

gelachen en er was ontzettend veel plezier en dat is het belangrijkste. Dus ouders bedankt voor de inzet! Het was 

een super middag! 

Speelster van het jaar 

Ook werd er tijdens de afsluiting weer een speelster van het jaar 

gekozen. Vooraf even bij alle meiden gepeild wie ze  

dachten dat speelster van het jaar werd, en Femke werd vaak  

genoemd. De goede keuze dus, Femke was onze speelster van het 

jaar! 

Tussenspringen, verdedigen, scoren, afvangen, het lukt jou  

eigenlijk allemaal! Vooral de rust die je in je schot hebt is erg mooi 

om te zien, sta jij helemaal vrij voor de korf dan kun je het  

doelpunt eigenlijk wel tellen.  

Onze speelster van het jaar, proficiat!! 
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Het einde van het seizoen naderde en dan weet je als jeugdleidster dat de uitverkiezing van de Speelster van het 

jaar er aankomt. Iedere jaar hebben we wel een idee of twijfelen we tussen twee meiden. Maar dit jaar wisten we 

het echt niet. Want iedereen had een groei laten zien en inzet getoond. Dan moet je toch kiezen. Zo kwam ik, 

Ivonne, op het idee om het eens aan de meiden zelf te vragen. Ik hoopte dat het mij zou helpen. Maar zij kwamen 

met nieuwe argumenten voor weer vele verschillende meiden in het team. ACHHHHH! Wat moest ik toch! En toen 

was het zo ver. De Seizoensafsluiting van Quick up op zaterdag 4 juni. De dag dat ik bij de afsluiting toch echt een 

naam moest noemen. Dus voor mijzelf maar eens alles op een rijtje gezet en 

uiteindelijk 10 minuten ervoor de knoop doorgehakt:  

MAYKE BURGERS! 

Zij is een dame die altijd inzet laat zien. Die nauwelijks een training heeft gemist. 

Mayke is inzetbaar in elk vak in combinatie van welke speelster dan ook. Zet met vol 

enthousiasme alle systemen in tijdens een wedstrijd. Pakt de kans om mee te denken 

over nieuwe systemen en de inhoud van de training. Heeft inmiddels zoveel inzicht in 

het spel, zodat ze goed begrijpt wat het doel van bepaalde oefeningen is. En komt 

zelf met ideeën hoe je het kunt oplossen, als het systeem niet lukt. Ze vindt het leuk 

om andere meiden te helpen die dingen nog lastig vindt. Maar staat ook open voor 

suggesties van andere op haar spel of schot. Soms is ze ook iets te enthousiast of te 

vrolijk , waarop het bovenste niet helemaal lukt. Maar dat moet natuurlijk op zijn tijd ook kunnen.  

Speelster van het jaar - C-jeugd 

De speelster van het jaar is bekend. Maar, zoals al eerder vermeld, vinden we dat al de meiden het  

verdienen. En dat wil ik aan ieder laten weten. 

Sofia: Jij bent een dame die het kortst korfbalt. Waaraan je ziet dat het een goede korfbalster wordt. Je 

hebt inzicht in het spel en kan goed met de bal omgaan. Pakt tips van de jeugdleiding direct op en laat 

zich ook goed sturen door haar teamgenoten. Nog wel heel onzeker, omdat jij je zich vergelijkt met de 

andere meiden in het team (waarvan iedereen al 3 jaar of langer korfbalt). Maar ik weet zeker dat jij ons 

komend seizoen laat zien wat je allemaal in huis heeft.      

 Vervolg op de volgende pagina 

Hulde aan de meiden van de C! 



 

 

Pagina 6 Jaargang 5— nummer 4, Juni 

Jeugdnieuws 

Debby: Jij hebt dit jaar veel gekampt met lichamelijk ongemakken, waardoor jij je helaas niet altijd vol kon geven. 

Je wil trainen, terwijl dat lichamelijk misschien niet altijd helemaal slim was. Dit liet zien hoe graag je wil korfballen. 

Aan het eind van het seizoen gelukkig weer een hele wedstrijd  gespeeld. Hopelijk lukt dit volgend seizoen bij de 

senioren ook. 

Merel: De dame uit Middelaar die in elk vak kon spelen. Soms ben je onzeker over je eigen vaardigheden, maar je 

liet ook zien wat je sterke punten waren. Je ging er altijd voor om te kunnen trainen, maar helaas door school en de 

afstand werd dit steeds lastiger. Daarom moest je aan het eind van de zaalcompetitie er voor kiezen om te stoppen 

met korfbal.  

Lena: Als je iemand zoekt bij de C-jeugd die een voorbeeld kan zijn voor het schot, dan is dat Lena. Jij doet dit uit 

het boekje. Je krijgt zelf steeds meer vertrouwen om dit in de wedstrijden aan de tegenstander te laten zien.  

Verena: De oudste dame van het team en mede daardoor de aanvoerster van dit jaar. In het begin was je wat ont-

wenning, maar aan het eind liet jij steeds meer van je horen. Je kwam met goede tips voor de wedstrijd. Daarnaast 

ben je gaan meetrainen bij de senioren en deed daar regelmatig met de wedstrijden mee. Mede hierdoor heb je 

een grote groei laten zien. 

Laura: Een dame met veel initiatief in het veld. Je komt met ideeën en stimuleert daardoor de andere uit het vak 

om ook nieuwe dingen uit te proberen. Je werd helaas regelmatig gekweld door blessures, maar jij liet je daardoor 

niet uit het veld slaan. We moesten soms voor jou kiezen om b.v. niet mee te spelen of eerder te stoppen. 

Sanne: Jij denkt mee met het team. Legt graag en goed uit aan je medespeelster. Steunt de meiden die  

oefeningen nog lastig vinden. Je stuurt je vak goed aan. Je wilt het beste voor het vak, maar je bent soms onzeker 

over je eigen kunnen. 

Daniëlle: Wat heb jij veel geleerd! In het begin van het seizoen vond je het nog lastig om over te nemen, maar nu 

doe je dit alsof je nooit anders hebt gedaan! Als je jouw als verdedigster hebt, wordt het lastig voor je, want jij  laat 

je tegenstander niet zomaar lopen. Je zit er bovenop. Je gaat er helemaal voor en speelt zo een hele wedstrijd.  

Terwijl dit vorig seizoen nog lastig voor je was. 

Pleuni: Jij kwam aan het begin van de zaalcompetitie ons team versterken. Het was even schakelen van 1vaks naar 

2vaks. Maar door je inzet en enthousiasme en fanatisme ben je er snel in geslaagd om het spelletje in twee vakken 

onder de knie te krijgen. De systemen draait je makkelijk mee. En, net als je zus, heb je geleerd te vertrouwen op je 

schot. Dus als er een beetje ruimte is, dan waag jij een 

schot op de korf.  

Sofie: Vorig jaar de Speelster van het jaar. En nog steeds 

ben je een voorbeeld voor je jongere teamgenoten. Ook 

jij hebt een prachtig schot, maar ook in de verdediging 

versta jij je vak. Je speelt in beide functies goed. 

Onze eindconclusie is dat we een TOP team hebben.  

Wat het hartstikke gezellig heeft met elkaar. Waarin we 

willen leren met en van elkaar. Helaas moeten we  

afscheid nemen van Verena en Debby. Maar daarvoor 

krijgen we twee meiden erbij: Annemarie en Lynn.   

Groeten Daniëlla en Ivonne 
V.l.n.r. Sofie, Verena, Debby, Sanne, 

Laura, Sofia, Danielle, Mayke 
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Quick Up 1 

Op zondag 5 juni hebben wij het  

korfbalseizoen 2015-2016 afgesloten met 

het geen wat wij het liefst doen; een potje 

korfbal! Wij hebben voor deze dag  

‘’onze mannen’’ uitgedaagd. Onze  

vriendjes, broers, vaders, zoons, etc.  

waren aanwezig!  Aan het begin van de 

wedstrijd” merkten we dat het nog  

behoorlijk lastig ging worden tegen ‘’onze mannen’’. Toch kwamen we 2-0 voor te staan! Hierná kregen we het 

warm, want de mannen maakten zelf ook twee doelpunten. Ze kregen het spel steeds beter door en waren erg  

fanatiek. Vooral de vader van Lara liet van zich horen, misschien wat voor naast het veld volgend jaar?! Het was 

ook behoorlijk warm, rond de 30 graden. Af en toe mochten we een drinkpauze nemen, onder leiding van Wilma 

en coach Hanneke!  Ze streden voor de winst op Quick Up 1!  Maar we hebben de eer hooggehouden en wonnen 

uiteindelijk met 4-2. 
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Quick Up 1 neemt afscheid van... 

Helaas moeten wij dit seizoen afscheid nemen van onze coach; Hanneke en twee speelsters; Ilse en Roos. 

Hanneke, we willen jou bedanken voor jouw positieve energie als coach. Je bent een optimist en stimuleerde ons 

positief te blijven, wat er ook in de wedstrijd gebeurde.  Je wilde niet dat nagativiteit onze wedstrijd zou bepalen, 

daarom mochten we altijd voor-, in-, of na de wedstrijd onze frustraties bij jou kwijt. We hebben ook een aantal 

keer met jou als teamlid samen mogen spelen. Hier kregen we nog meer bewondering voor je, toen we zagen wat 

voor inzicht jij had in het korfbalspel!  We vinden het erg jammer dat je ons als coach gaat verlaten. Toch hopen we 

dat we jou nog wel eens langs de lijn zullen zien als coach of supporter. Of wellicht in het veld als invalster.  

Wie weet….  

Hanneke, SUPER BEDANKT! We gaan je ECHT missen!!! 

Ook gaan Ilse en Roos ons verlaten. De gezusters Jacobs! Tijdens onze laatste wedstrijd tegen ‘’de mannen’’  

hebben ze voor de laatste keer met ons en elkaar in één vak mogen spelen.  

Wij zullen jullie beide erg gaan missen om jullie unieke kwaliteiten.  

 

Ilse, jij bent altijd waar je moet zijn. Je maakt de juiste bewegingen om je dame heel ‘’sneaky’’ voorbij te  

lopen, zo ‘’sneaky’’ en snel dat wij het zelfs niet altijd zagen en je niet konden aanspelen. Ook met afvangen was je 

altijd waar je moest zijn. Ineens was jij er als de bal afgevangen moest worden.  We zullen deze  

kwaliteiten van jou zeker missen. 

Roos, jij hebt al een tijdje niet meer in de competitie meegespeeld. Je bent namelijk zwanger geweest en  

bevallen van een lieve zoon; Thijs. Regelmatig  ging je dit seizoen met ons mee en stond je fanatiek langs de lijn!  

We hebben jouw kwaliteiten binnen het veld al een tijdje moeten missen. We missen jouw rare balletjes, die raar 

genoeg toch zitten, terwijl niemand begrijpt hoe. We missen jouw felheid en fanatisme om de  

wedstrijd te winnen!!! Je ging er altijd voor 100%  en hierbij nam je ons als team mee.  

Roos en Ilse, bedankt voor jullie inzet en alle gezelligheid die jullie met je meebrachten.   

Gaan jullie ons ook zo missen als wij jullie?!  

Er is altijd nog een rokje voor jullie beschikbaar!  

Bij een afscheid hoort natuurlijk een cadeau, vandaar een 

sportief afscheidspakketje. Met deodorant en een bidon 

met onze foto erop! Dan denken ze nog eens aan ons als ze 

zich in het zweet werken….. 
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Midweek 

Wist u dat wij graag het geheim om kampioen te worden willen delen? Dat het eigenlijk een eeuwenoud recept is? 

Met maar drie ingrediënten?  

Dat deze ingrediënten Rust, Reinheid en Regelmaat….zijn. 

Reinheid bij ons hoog in het vaandel staat? Wij in alle rust èn regelmatig tips uitwisselen om 

witte rokjes na een modderige wedstrijd weer stralend wit krijgen. En dat we zelfs in de rust al 

beginnen om de rokjes in het sop te zetten? Dat Mayke zelfs midden in de nacht nog bezig is 

met het reinigen van de rokjes? En dat Ine al heel vaak tevergeefs aan Ronald heeft uitgelegd 

aan welke zijde van het T-shirt de wasknijper het beste bevestigd kan worden om kreuk te 

voorkomen? En dat Marlon zelfs als ze niet mee heeft gekorfbald wèl gaat douchen na  

wedstrijd…  

Tja, dan moeten we wel kampioen worden..  

Dat we naast Reinheid ook Regelmaat erg belangrijk vinden? Dat wij daarom ook  

regelmatig….., 2x per jaar trainen? En dat we regelmatig….., dagelijks, met elkaar  

Whatsappen? En natuurlijk dat we regelmatig hebben gewonnen. We daar heel blij mee zijn, maar dat we onze 

laatste wedstrijd niet kampioenwaardig vonden, omdat we een forse achterstand in de tweede helft goed moesten 

maken. Maar dat misschien ook wel kwam omdat niet iedereen het veld kon vinden en de weg kwijtraakte in het 

Limburgse bos. Tot slot maken we regelmatig gebruik van hele bekwame scheidsrechters en invallers, waar we  

superblij mee zijn!  

Tja, dan moeten we wel kampioen worden… 

Als derde: dat naast Reinheid en Regelmaat ook Rust erg  

belangrijk is. We dus heel rustig aan de wedstrijd beginnen met een 

zeer ontspannen warming-up. Dat we in de rust in alle rust, rustig 

onze thee of ranja drinken en dat we na de wedstrijd nog gerust 

een Radler 0.0 of zelfs 2.0 schenken. En dat we met een gerust hart 

het seizoen hebben afgesloten met een gezellig uitje. Dat  

sommigen wel heel ongerust waren over de onbekende  

bestemming. We uiteindelijk in Oploo Tussen Toon en Harry in een 

opblaasbal zijn beland. Het erg grappig was, vooral om naar te  

kijken. En dat we samen met de mannen heerlijk hebben  

gegeten!  

Tja, dan moeten we wel ongeslagen kampioen worden… 

Iedereen bedankt voor een prachtig seizoen 

en we wensen jullie allemaal  

een mooie zomer! 
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We hebben weer het seizoen erop zitten. Op papier hebben we 14 speelsters waarvan er twee al 2 jaar geblesseerd 

zijn. Zo hebben we wedstrijden waar we veel kunnen wisselen en zo komen we er toch nog te kort. Het tweede  

seizoen buiten hebben we het niet slecht gedaan. Van de 6 wedstrijden hebben we er 2 gelijk gespeeld, 2 verloren 

en 2 gewonnen. Waarvan de laatste wedstrijd tegen Klimop de mooiste was. We kwamen met 1 – 0 voor te staan 

en al snel werd het 1 -1. De rust stand was 2 – 3 voor Klimop. Na de rust was het even schrikken en kwamen we 

zelfs op een achterstand van 2 – 5. Maar onze dames toonde inzet en positieve kracht, kopjes omhoog en gaan.  

En door deze wilskracht wonnen we de wedstrijd met 6 – 5. Wat was dat een mooie wedstrijd dus geef nooit op bij 

een verre achterstand. Nu gaan we na deze wedstrijd een gezellig uitje  

maken want dat hebben de dames wel verdiend. Wat we gaan doen gaat de 

feestcommissie nu van mij overnemen. 

Ja,ja en deze feestcommissie had bedacht om te gaan happen en trappen in 

ons buurdorp Oeffelt. We waren bij Henriette gestart met een kop koffie en 

soep en de dames en heren mochten in de benen naar de Manekino waar 

hun gezamenlijke fiets klaarstond. 22 personen op de fiets, moet lukken.   

Sommige vonden het wel handig. Ook al trapte ze niet mee,  

gingen ze toch vooruit. Door dat de weergoden ons even niet 

gezind waren, had de organisatie bedacht, om te stoppen bij de 

kerk. Onder het afdak van de kerk werd ieder voorzien van een 

voorgerecht en een drankje. Na dat ieder weer op de fiets zat 

werd er getrapt, door paadjes/weien  naar het Veerhuis. Waar de 

kok een heerlijk hoofdgerecht voor ons klaar had staan. Voor het 

nagerecht moest iedereen weer op de fiets en terug naar centrum 

Oeffelt waar het Smulhuukske voor ons een heerlijke Aardbeien Sorbet klaar had staan. Na deze gezamenlijke  

fietstocht werd er nog na geborreld op het dorpsfeest bij de stropoppen. De organisatie vond 

het een geslaagde avond na een super korfbalseizoen!!! 

 

Op onze afsluiting van het seizoen hebben wij natuurlijk onze Anita bedankt voor haar inzet als  

leidster/coach van ons team. Ze probeert elke jaar te zeggen dat ze een keer gaat stoppen, maar na 

welke laatste seizoen dat dan is?? Ja, een kans om haar dat te laten zeggen krijgt ze niet. We leggen ze 

vast voor het volgend seizoen, door middel van een kleine attentie, om te laten zien dat wij zeer  

waarderen wat ze het hele seizoen doet voor ons team. Anita, nogmaals bedankt!!!! 

Recreanten 1 
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Wist je dat: 
  

Wij 4 tegen 4 spelen....... 
heel actief bezig zijn, geen tijd om te rusten... 

we na een time-out wisselen... 
Door terug trekken van verschillende afdelingen wij maar enkele wedstrijden 

gespeeld hebben... 
1 keer  tegen recreanten 1 gespeeld hebben..... 

Ons team heel blij is dat we hulp krijgen van recreanten 1 als we niet genoeg 
speelsters hebben..... 

Het uitje met de mannen in (januari) een gezellige middag en avondje was... 
Ons team gezellig etentje bij de Canthelen hebben gehad... 

fijn dat Ans en Marga er weer bij waren..... 
Jammer dat Joke L. verhinderd was door...wij weten waarom..... 

De laatste avond ipv. van trainen gewandeld hebben.... 
bij Joke L koffie gedronken met iets lekkers erbij..... 

Jan L. de koffie en thee al klaar had staan.... 
Oma Marian de beschuit met muisjes verzorgde....  

afgelopen jaar verschillende leden weer oma geworden zijn ..... 
Na een wedstrijd eventjes naar de Mac.... voor een lekker ijsje.... 

Het veld te nat, dan wandelen... en recepten uitwisselen..... 
Gebakken witlof bijna door iedereen is gemaakt..... 

Bij recreanten 2... creatieve dames zitten..... 
Gonny met klei iets moois kan maken.... 

Marjan mooie eitjes van  geboorte kaartjes kan maken..... 
Dat we het afgelopen jaar diverse keren MFA gepoetst hebben.... 

Het afgelopen jaar verschillende leden hebben moeten missen door ziekte of 
blessure ..... 

We hen veel beterschap hebben gewenst.....en weer wensen voor de komende 
tijd.... 

We eerst vakantie nemen, daarna weer trainer of een wedstrijd..... 
We bestuur en leden met hun gezinnen,  mooie zonnige vakantie toewensen.... 



 

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen. Gebruikelijk is het dan om terug 

te kijken op het afgelopen seizoen. Wij als sponsorcommissie hebben ons doel van 

het seizoen nog niet gehaald. Aan het begin van  

het seizoen hebben we ons als extra taak gesteld om de C-jeugd in het nieuw te  

kunnen steken. Helaas hebben we dit seizoen te weinig tijd kunnen vrijmaken om 

naar een sponsor op zoek te gaan. Dit doel blijft dus nog  voor ons open staan … 

 

Er is wel nieuws te melden over onze sponsor Heldro ijs in Ottersum. Eind maart is de 

Heldro overgegaan naar een nieuwe eigenaar Jan Verbeeten. Wij wensen hem veel 

succes en hopen dat we onze jarenlange samenwerking  

kunnen voortzetten. Henke Heldens en familie willen wij zeer bedanken voor hun 

betrokkenheid bij onze  

vereniging en we wensen jullie alle goeds toe.  

Verder is bij Pauline nog steeds de waardebon af te halen van Decohome te Cuijk. 

Heb je een schilderklus, denk dan even aan Quick-Up.  

 

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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Sponsoren, bedankt! 
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We willen via deze weg Ellan weer van harte  

beterschap en veel succes wensen met de genezing van haar 

voet! Voor de 3 e keer zit Ellan nu in het gips om haar teen te 

laten genezen, wat een pech! Ook willen we onze bewondering 

uitspreken voor de wijze waarop ze hiermee omgaat, super  

positief! Hopelijk geneest het nu voorspoedig en kun je komend 

seizoen ook weer actief op het korfbalveld zijn. 

Helaas hebben we dit seizoen afscheid moeten nemen van: 

Janet: al sinds de oprichting van de kangoeroeklup actief met de allerjongsten. 

Kyra: trainster en coach van de E, al 7 jaar lang zeer actief als jeugdleiding. 

Hanneke: coach van de senioren sinds afgelopen seizoen. 

Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet voor onze verenging in deze rol! Zonder deze inzet 

kunnen wij als club niet bestaan! 

Duidelijk is dus dat we deze functies weer ingevuld moeten hebben voor volgend seizoen. 

Kangoeroeklup: dit is 1 x per 2 weken op dinsdag. Het doel is om balvaardigheid te trainen en samenspel  

te motiveren. 

E-team: Zij trainen op maandagavond van 18.00-19.00 en spelen op zaterdagochtend de wedstrijd.  

De thuiswedstrijden zijn om 10.00uur. 

Senioren: zij spelen hun wedstrijden op zondag, de thuiswedstrijden zijn om 11.00uur. 

Heb je interesse in één van deze functies, neem dan contact op met Jessica Westenbrink, 06-51439535 of 

 jessica.westenbrink@planet.nl. Uiteraard kun je ook bij de andere bestuursleden terecht voor meer informatie. 

Ellan Beterschap! 

Leiding gezocht Kangoeroeklup, E en Senioren 



 

 

Korfbalvereniging Quick-Up 

Sportpark Veldzicht 

Liesmortel 46 

5435 XJ Sint Agatha 

www.quickupagatha .nl 
quickup.sintagatha@knkv.nl 

 

Rabobank NL96RABO 0110515277 

 

     Secretariaat: Janet de Boer-Lamers 

  Liesmortel 11e 

  5435 XH  Sint Agatha 

 

Redactie:  Hilde Bosma     

Kyra Kosman 

Redactieadres:  quickup.nieuwsbrief@gmail.com  
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Sponsoren Quick-Up 

Autobedrijf Jos Bongers  
Autoschadebedrijf Van Eeden  

Autoservice VDB 
Café de S-Bocht  

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 
Plugro sport and fashion 

De Prinsensteek 
Van Rossum Kozijntechniek  

Schrijen Peeters Natuursteen  
‘t Smulhuukske  

Spar, Oeffelt 
Thoonen, ramen deuren serres  

Werkpool Flex   
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Algemene gegevens 

http://www.quickupagatha

