
 

 

Nieuwsbrief Quick-Up Mei 2021 

Jaargang 10, nummer 3 

Inhoud 

Woordje bestuur      1 

Woordje bestuur      2 

Woordje bestuur      3 

Jeugdnieuws       4 

Jeugdnieuws       5 

Jeugdnieuws       6 

Jeugdnieuws            7 

Seniorennieuws      8 

Seniorennieuws      9 

Seniorennieuws      10 

Seniorennieuws      11 

Bestuursmededelingen      12 

Bestuursmededelingen      13 

Bestuursmededelingen      14 

Bestuursmededelingen      15 

Bestuursmededelingen      16 

Redactie       17 

Algemene gegevens      18 

 

Voorwoord 

Copy voor de volgende 

nieuwsbrief graag  

aanleveren vóór  

1 juli 2021 

quickup.nieuwsbrief@gmail.com 

 Het vers gemaaide gras, de meiden op het veld, ouders langs de lijn. 

Duimen erachter! Vrijlopen! Schiet! 

Limonade uit de kantine, peptalk van de coach, op naar nog een helft. 

Lachende gezichtjes, juichende teams, dat is waar ik zo van geniet. 

 

De muziek uit de speakers, het veld opbouwen, op hoeveel meter moet de paal ook 

alweer? 

O nee, dat meisje is niet aardig! De vorige keer wonnen we met 10-5!  

Het is veel te koud, ik heb geen zin om te rennen, hoe lang nog voor het begint? 

Maar vanaf het eerste fluitsignaal iedereen scherp en gaan ze als een speer. 

 

Ik ben 5 minuten later, ik ben onderweg, wie heeft de shirts tas? 

Dat was misschien toch een wijntje te veel gisteravond, zenuwachtig voor de wedstrijd! 

Inspelen maar, wie neemt de vrije worp? O ja, stippen zelf nemen, even oefenen nog. 

Kom op, we hebben er zin in! We winnen tegenwoordig toch van aartsrivaal NAS? 

 

O nee die meiden zijn nog wat jong, hadden onze dochters kunnen zijn! 

Korte mouwen, een hemdje of lange mouwen? Ik heb nog helemaal niet getraind! 

Kom op, wie gaat er alvast mee warmlopen? Is de scheids er al of moeten we nog even 

appen? 

Maar uiteindelijk staat iedereen gedreven op het veld en binnen de lijn(en). 

 

O de tegenstander kan niet, wat gaan we vanavond samen doen in plaats hiervan? 

Lekker trainen samen, laten we lekker het veld op gaan! 

Wie weet er nog een leuke oefening? Rustig aan hoor, kletsen is ook gezellig. 

O wat lekker dat we toch even zijn gegaan, toch fijn dat dat zo kan! 

 

De kangoeroetjes zijn flink in de weer op vrijdag, de F hun eerste partijtjes op het veld, de 

kombifit de oefeningen aan het klaren.  

De acties lopen heerlijk, de kantine goed gevuld, vrijwilligers fijn aan de gang.  

Kampioensbloemen zijn al vergeven, de doelpunten vallen volop, plezier op en naast het 

veld.  

Samen voelt alles weer als normaal, genieten we van het spelletje, vergeten we 

voorzichtig waar we aan jaar eerder waren. 

 

Een beeld voor de toekomst wat ons hopelijk snel is gegeven, 

Nog een aantal maanden wachten, de laaste loodjes,  

Terug naar normaal maar nu nog anders samen aan de gang. 

Laten we ons vizier vooruit richten, samen er tegen aan, kom op! Nog even.  
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Woordje bestuur 

Beste leden, 

 

Terugkijken 

Inmiddels is het een jaar geleden dat Corona dagelijkse kost werd en onze competitie stop werd gezet. Een jaar 

waarin veel van ons gevraagd is en we constant ons aan moeten passen aan de realiteit van de dag. Ook als bestuur 

worstelen we met de gevolgen die corona met zich meebrengt, dit zorgt ervoor dat er soms snel keuzes gemaakt 

moeten worden, maar soms ook dat er dingen blijven liggen waar we juist graag stappen mee wilden maken. Via 

deze brief willen we jullie kort meenemen in wat er speelt, vooral nu we elkaar zo weinig zien en spreken.  

 

Na de zomer leek corona wat naar de achtergrond te gaan, hoewel duidelijk was dat er met aanpassingen gespeeld 

zou gaan worden, waren we toch erg blij dat de competitie gestart werd. Echter zijn er veel dingen die gevraagd 

worden, protocollen voor competitie, training, kantine, communicatie met MFA gemeente en de bond. Soms ging 

het over zoveel schijven dat het lang duurde voordat er duidelijkheid was en toen eindelijk alles geregeld was en de 

meeste teams een groot deel van de competitie gespeeld hadden kwam daar toch weer het bericht: Per direct 

stoppen met sporten. Wat een domper. Toch werd ook gevraagd om vooruit te kijken, want uitgangspunt van KNKV 

was om binnen weer competitie te kunnen gaan spelen. Dus waar bijv. de scheidsrechterscommissie alle 

scheidsrechters voor buiten moest afzeggen werd tegelijkertijd ook voor binnen weer gevraagd wie wat kon fluiten. 

 

Schakelen en kosten maken 

Daarbij kwam ook het stukje zaalinhuur waar het wedstrijdsecretariaat altijd wel een grote taak aan heeft. Wie mag 

wel trainen, hoe ziet het eruit, wat heb je dan nodig, wat als er weer versoepelingen komen? Constant schakelen 

waar eerst een mooie routekaart kwam vanuit het KNKV werd al snel duidelijk dat spelen geen optie was de 

komende maanden. Gelukkig was er voor de jeugd nog ruimte om binnen te sporten en hebben zij een aantal 

weken binnen kunnen trainen en bijv. Sinterklaas kunnen vieren. Maar ook voor hen was het op een gegeven 

moment klaar. Dat betekende weer dat alle zalen afgezegd moesten worden. Zalen weer afzeggen en met elkaar in 

gesprek over kosten, niet alle uren zijn afgenomen maar je bent ook een overeenkomst met elkaar aangegaan. 

Gelukkig hebben we met alle partijen een overeenkomst kunnen maken waar we blij mee zijn.  

 

Ook is er contact geweest met de KNKV. De contributie richting KNKV loopt gewoon door, is door hen aangegeven 

dat deze niet teruggevorderd kan worden. Voor de zaal competitie hebben we toch wel enkele tientjes terug 

kunnen krijgen, maar dat is maar een schijntje van wat wij aan hen af moeten dragen. Daarnaast is ook bij iedereen 

bekend dat wij als vereniging veel halen uit onze jaarlijkse acties, complimenten voor alle teams die ondanks de 

omstandigheden de acties op hebben gezet! Maar wij zien ook de acties minder opleveren dan andere jaren. Naast 

deze ''negatieve'' cijfers is er ook goed nieuws en hebben we een vergoeding vanuit de overheid ontvangen, echter 

is nog niet bekend of dit definitieve bedrag is en kan er nog een naheffing komen waardoor we nog wat terug 

moeten betalen.  

 

Dit alles zorgt ook meteen voor twijfel bij ons, want we hebben dus ervoor gekozen om wel contributie te innen bij 

onze leden. Hoewel we begrijpen dat het nu wat raar voelt om te betalen terwijl er niet gesport kan worden. 

Doordat we wel de contributie af moeten dragen aan de KNKV en het nog onduidelijk is voor ons wat voor extra 

kosten dit seizoen met zich mee zullen gaan brengen, kunnen we nu nog geen duidelijk beeld vormen over de 

contributie.  

 

Wij zijn in overleg hoe we dit volgend seizoen willen compenseren. 

Graag willen we de door ons opgestelde opties met jullie bespreken tijdens de eerstvolgende jaarvergadering. 
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Vervolg Woordje bestuur 

De toekomst? 

Wat zal de toekomst ons brengen? We weten het niet, gelukkig is het vaccineren begonnen en wordt het weer 

beter weer. Langzaam hopen we deze periode af te kunnen gaan sluiten. Omdat wij ook zien dat het belangrijk is 

om te kunnen blijven sporten en gelukkig vanuit de overheid ook weer meer ruimte komt hiervoor zijn we blij dat al 

onze jeugdteams alweer een aantal weken aan het sporten zijn. Heel fijn dat alle trainers dit weer op hebben 

gepakt! De senioren zijn een week geleden ook begonnen en er zijn mogelijkheden voor de midweek, recreanten 

en kombifit als daar behoefte is om te sporten.  

 

Ook zijn we bezig om wat dingen op te zetten zoals een kleurwedstrijd voor de jeugd en een Bingo in samenwerking 

met VCA. De kaartjesactie is inmiddels ook in gang en hopelijk een opmaat naar steeds meer contact tussen onze 

leden! Daarnaast is de kleding bijna binnen en kunnen we deze binnenkort hopelijk weer uitdelen. Ook zijn we aan 

het bekijken hoe we zichtbaarder kunnen zijn voor onze sponsoren in deze periode. 

 

Hierbij wil ik ook een kanttekening maken van onze kant, enkele van ons zijn ook in hun privésituatie 

geconfronteerd met corona en in hun werkomgeving. Dit zorgt er soms ook voor dat zaken binnen het bestuur 

blijven liggen of langer duren, hoe vervelend ook is dat nu wel de realiteit waar we in zitten.  Als laatste willen we 

als bestuur aangeven dat we het belangrijk vinden dat onze leden zich gehoord voelen, dus schroom ook niet om 

ons aan te schrijven per mail/telefoon. Ook niet als je ideeën hebt of ergens mee wil helpen. Alles is welkom! 

Hieronder zijn onze mailadressen nog eens benoemd.  

 

Wij willen iedereen bedanken die op hun manier hun steentje bij hebben gedragen aan Quick-Up! Wij hopen dat 

iedereen in goede gezondheid is en blijft en we elkaar snel weer mogen en kunnen ontmoeten op en naast het 

veld, 

 

Met vriendelijke groet,, 

Bestuur Quick-Up 

 

Hanneke Berndsen-Wolf - secretaris.quickup@gmail.com 

Daniella Graat - penningmeester.quickup@gmail.com 

Leonie Goossens - algemenezaken.quickup@gmail.com 

Kyra Kosman jeugdzaken.quickup@gmail.com 

 

mailto:secretaris.quickup@gmail.com
mailto:penningmeester.quickup@gmail.com
mailto:algemenezaken.quickup@gmail.com
mailto:jeugdzaken.quickup@gmail.com
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Kangoeroe Klup 

Door het mooie weer zijn we de laatste paar keren buiten gaan sporten met de kinderen. Af en toe was het heet en 
soms waaide het hard, maar dat weer hield ons er niet van om lekker te bewegen. 
De laatste keer lekker buiten sporten hebben we afscheid genomen van Miriam. Zij was een heel steun bij de 
kangoeroeclub. Miriam maakte het altijd gezellig en de kinderen vonden het altijd leuk. Samen met Sanne en Lena 
heeft Miriam de kangoeroeclub de laatste tijd goed geholpen. Buiten sporten was af en toe nog een gedoe omdat 
het meer ruimte is dan binnen en de kinderen graag rond rennen. Buiten was het soms dus meer roepen.  
 
Zoals ik net zij hebben we de laatste keer afscheid genomen van Miriam. We hebben eerst lekker gesport. Zijn 
begonnen met een liedje (baby shark) daarna hebben we tikkertje gedaan en stoelendans maar dan met hoepels. 
Hierna hebben we ranja gedronken en hebben wij Miriam bedankt voor alle leuke keren samen. Na het drinken 
hebben we nog een parcourtje gedaan. 
 
Miriam bij deze willen we je nog heel erg bedanken voor alles wat je gedaan hebt en wij en de kinderen zullen je 
heel erg missen met het sporten. Veel succes nog met alles en misschien zien we je nog een keer verschijnen op de 
vrijdag middag. 
 
Sanne, Lena en Miriam 
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F-jeugd 

Gooien en vangen, alsof ze het al heel lang doen. We trainen nu al meer dan een half jaar. En het beginnen echte 

talenten te worden. De een schiet de bal zo in de korf en de andere sprint zo naar de andere kant van het veld. Ook 

de partijtjes gaan enorm goed het is bijna onmogelijk te scoren door de goede verdediging. Met Pasen waren er na 

afloop ook nog paaseitjes te vinden, er werd enorm hard gerend om ze te zoeken. Ook afgelopen maandag was een 

bijzondere training. We hebben een vriendinnentraining gehad, iedereen mocht iemand meenemen. En dat deden 

ze ook, van nichtjes tot beste vriendinnen iedereen kwam mee. Met z’n alle hebben we er een gezellige training 

van gemaakt. We geprobeerd om ze een klein kijkje te geven in onze training en wat korfbal is. Maar natuurlijk 

hebben we vooral veel leuke spelletjes gedaan. Van muizentikkertje tot pionnenroof. We blijven lekker door 

trainen en oefenen om ons voor te bereiden voor de toekomstige wedstrijden. En natuurlijk voor nog meer 

gezelligheid en gelach op het veld!!! 
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D-jeugd 

Hallo allemaal, hier weer een update van ons D-team. We zijn nog steeds buiten lekker aan het trainen en de 

handschoenen hoeven we al een paar trainingen niet meer aan. Want het was soms wel koud hoor!!! Maar dat 

maakte ons niets uit, want gewoon weer even lekker trainen met je korfbal- vriendinnetjes maakt al snel alles goed. 

We leren steeds meer bij en we hebben zelfs een training gehad van Bart, jullie kennen hem wel, die meneer die 

zoveel dingen en trucjes weet over korfbal !!! 

Nou we vonden het geweldig !!!  We konden gelukkig allemaal (niemand moest verplicht thuis blijven, omdat de 

corona-uitslag nog niet binnen was). Het weer zat mee, dus kom op en beginnen maar !!! 

Hieronder zie je wat foto’s en kunnen jullie zien wat we allemaal gedaan hebben. 

We hebben wat oefeningen herhaald ( vierkantje) en kregen uitleg waarom sommige dingen zo moeten ( blijft 

moeilijk hoor). Ook hebben we geleerd om een “stevige” hand te geven.. 

en we moesten uit proberen of we elkaar konden omduwen !!! Maar meneer Bart, mag dat eigenlijk wel in een 

wedstrijd ?? Want wij zijn hele “brave meiden”, wij weten niet of dat wel lukt. 

Op de foto’s kan je zien dat we toch meer durfden dan we dachten !! 

Hier staan wat foto’s van de “rare” oefenin-

gen die we gedaan hebben. 

Het leek zo makkelijk, maar sommige oefe-

ningen waren toch best moeilijk. 

Probeer ze maar eens na te doen…. 

…als je durft !!! 
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Vervolg D-jeugd 

We hebben 4-kantje geoefend. 

en schot vanuit je nek 

en natuurlijk die moeilijke doorloopbal 

En dit zijn wij:  

      Britt, Lieke, Baelana, 

               Niene, Tedje (onze mascotte), Fleur en Veerle 

Wij zijn de meiden van het D-team van Quick-Up. 

Allemaal met weer een mooi “passend” shirt. 

Laat die wedstrijden maar snel beginnen, 

Wij zijn er klaar voor !!!!!!!! 

Bart heeft  hele leuke 

oefeningen met ons 

gedaan. 

We hebben verschillende 

trucjes bijgeleerd 

Bart REUZE bedankt, de 

meiden vonden het 

SUPER !!! 
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Quick Up 1  

Na regen komt zonneschijn!  
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Midweek 

Bloemenactie 

Zaterdag 24 april. Met een prachtig zonnetje 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! Wat hebben we veel bloemen mogen verkopen aan veel enthousiaste mensen! Ook hadden we veel 
bestellingen. Het was gezellig om dit samen met het team te doen. Door de vele verkoop en enthousiaste reacties 
hebben we een hele succesvolle actie gehad. Via deze weg willen we iedereen die bloemen van ons gekocht heeft, 
ontzettend bedanken. Hopelijk geniet iedereen volop van de plantjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe huisgenoot 

Sinds een jaar hebben we een nieuwe huisgenoot. 

Zwart, niet te klein en niet te groot. 

Hij staat regelmatig in de hoek, 

wordt door niemand gemist en weggemoffeld voor het bezoek.  

Soms heb ik zin om hem uit de hoek te trekken,  

en samen naar de groene velden te vertrekken.  

Soms ruik ik er ook wel eens aan. 

Hij ruikt niet fris, maar muf van het lange staan.  

Ik droom erover hoe het lang geleden was,  

Wij samen, ik en mijn korfbaltas.  
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Recreanten 

Hallo allemaal, 

Een stukje van het in normale tijden o zo gezellige team de recreanten. Na een jaar geen wedstijden gespeeld te 

hebben, breekt ons het niet wekelijks bij elkaar komen toch wel een beetje op. Desondanks dragen wij als team 

zorg voor de paasactie en pakken wij de mogelijkheden om te trainen gretig aan. 

Paasactie:  

Wij als recreanten mochten de paasactie organiseren. Met wat 

startproblemen werden de flyers rondgebracht door Ellan, Henriette, 

Gonny, Karin en Anja. Deze keer geen paaseitjes, maar alleen het 

heerlijke Heldro ijs. De mensen uit Sint Agatha waren blij dat zij vooral 

online hun ijs konden bestellen. Daniella hield alle bestellingen en 

betalingen in de gaten. 

Maandag 29 maart mochten Monique, Femke, Inge, Gonny, Marjon, 

Jessica, Anja, Ellan, Daniella en Sanne het bestelde ijs rondbrengen. 

Heerlijk om al die vrolijke gezichten van de mensen te zien tijdens het 

bezorgen van het ijs. Wat wij als team wel gemist hebben is de 

gezelligheid tijdens het inpakken van de eitjes. Ook bij het rondbrengen 

was er weinig tijd voor een praatje. Nee het ijs moest worden rondgebracht.  

Als team hebben de recreanten er weer een geslaagde actie van weten te maken. Extra dank voor Femke en Sanne 

voor hun hulp en de niet ingezette Ine. 

Weer de wei in: 

De trainingen zij langzaamaan weer gestart. Het mag weer….de corona-maatregelen worden beetje bij beetje 

versoepeld. De mogelijkheden zijn er nu om met 4 volwassenen per groepje buiten te trainen. 

Enkele van ons team hadden er weer veel zin in en durfde het ook aan gezien alles rondom corona, in combinatie 

met gezondheid, werk, etc. Wat voelt het weer goed om elkaar weer te zien en samen te kletsen én te sporten!! 

Samen (op afstand) wat conditietraining en balgevoel op bouwen. Heerlijk 

is het!!  

Onze vaste trainingsavond is de woensdagavond. Enkele van de midweek 

trainen dan ook en Hanneke en Kyra hebben wat trainingen in elkaar 

gezet, zelfs geplastificeerd en in het materialenhok gelegd voor gebruik. 

Kyra en Ine hebben de trainingen geleid. Na de 1e training voelden we 

duidelijk welke spieren er allang niet meer “gebruikt” waren. Met het 

balgevoel ging het redelijk goed na vele doelmomenten. En ja….zo gauw 

het met een oefening gaat over, welk groepje de meeste ballen of 

pionnen scoort, dan blijkt wel dat de wedstrijdspirit er ook nog steeds in 

schuilt. 

Wedstrijden zullen er voorlopig nog niet inzitten, maar het samen sporten/bezig zijn en lol maken is al een 

geweldig gevoel! 
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Vervolg Recreanten 

Team: 

Helaas hebben een aantal mensen van ons team aangegeven om volgend 

seizoen te willen stoppen. Jammer, maar ook begrijpelijk. Wij willen deze 

personen via deze weg alvast bedanken voor hun jarenlange inzet en zullen 

hun binnen het team persoonlijk bedanken zo gauw het weer kan. 

Hierdoor zijn wij wel op zoek naar nieuwe dames voor ons team. Kijk in je 

omgeving en breng de dames in contact met Quick-Up, zodat zij dit seizoen 

nog vrijblijvend kunnen meetrainen met het gezellige recreanten team.  

 

De recreanten (Anja en Daniella) 
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Lever zelf ook een financiële bijdrage 
Met Sponsorkliks kan je nu zelf ook een financiële bijdrage leveren aan onze vereniging, zonder dat het jou extra 

kost! 

 

Bestel bijvoorbeeld online een pizza via Thuisbezorgd en Quick-Up ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Via de 

webwinkel links die allemaal op de Sponsorkliks webpagina van Quick-Up staan, kan je dorklikken naar een van de 

vele webwinkels en daar gewoon bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan automatisch naar 

Quick-Up. En normaals, het kost je niets extra! 

 

Uiteraard zijn wij voorstander van kopen bij de lokale middenstand, waaronder ook meerdere van onze eigen 

sponsoren vallen, maar als je onvermijdelijk dan toch iets online besteld, of bv. een hotelkamer boekt, zorg er dan 

voor dat je dat voortaan doet via de Sponsorklikspagina van Quick-Up. Voor jou een kleine moeite, voor ons directe 

inkomsten. Stel je eens voor wanneer alle leden, supporters en overige betrokkenen van Quick-Up dit zouden 

doen? 

 

Hoe werkt het? 
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via Sponsorkliks.com gedaan wordt. Deze 

commissie wordt vervolgens op de bankrekening van Quick-Up bijgeschreven. Of je nu rechtstreeks naar 

bijvoorbeeld booking.com gaat of je gaat via Sponsorkliks.com naar de site van booking.com, je betaalt hetzelfde. 

Alleen in het laatste geval keert booking.com ons dus een commissie uit en profiteert onze vereniging hier direct 

van! 

1. Ga naar onze Quick-Up sponsorkliks webpagina, door onderaan deze pagina op de afbeelding / banner te 

klikken. 

2. Klik daar vervolgens op de webshop van je keuze en je wordt dan automatisch doorgestuurd naar de 

betreffende webshop. 

3. Plaats je bestelling zoals je dat normaal ook doet. Quick-Up krijgt dan automatisch het commissie bedrag 

gestort van Sponsorkliks. 

De enige extra “handeling” die je dus moet doen, is de webshop waar je iets wilt bestellen, te benaderen 

via de Sponsorklik website. 

Zo simpel is het. Bedankt voor jouw bijdrage! 

KLIK HIER OM NAAR SPONSORKLIKS WEBSITE TE GAAN 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8713&cn=nl&ln=nl
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KLIK HIER OM NAAR SPONSORKLIKS WEBSITE TE GAAN 

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

De coronatijd is ook een tijd van verandering geweest. Ook binnen ons bestuur zullen er enkele veranderingen 
plaatsvinden. Hanneke heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen als secretaris de volgende jaarvergadering. 
Kyra heeft besloten om terug te treden als bestuurslid jeugdzaken en zich verkiesbaar te stellen als secretaris. Op 
deze manier hopen we de continuïteit binnen ons bestuur te behouden. Dit betekent wel dat er een plek vrij komt 
en hiervoor zoeken wij 1 of 2 personen die interesse hebben om ons te komen versterken. Heb je nog vragen, 
interesse of wil je gewoon eens sparren neem dan contact op met Kyra (jeugdzaken.quickup@gmail.com) of een 
ander bestuurslid. 

mailto:jeugdzaken.quickup@gmail.com
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PUZZEL MEE EN WIN! 

 

Stuur de oplossing van de puzzel en uw naam voor 31 mei 2021 naar: secretaris.quickup@gmail.com o.v.v. ”Puzzel” 

En maak kans op een te goed bon voor overheerlijke bonbons van Leonidas in Cuijk t.w.v. € 10,00 

Onder de juist toegezonden antwoorden worden de winnaars geloot en uiterlijk 6 juni bekend gemaakt. Prijzen kunnen niet 

worden geruild of in geldwaarde worden uitgekeerd, ook niet gedeeltelijk.  

Door deel te nemen, gaat u ermee akkoord dat uw naam kan worden vermeld op website, sociale media en/of andere uitin-

gen van Quick-Up. Per persoon accepteren wij één inzending. Quick-Up neemt contact op met de winnaars. Over de uitsla-

gen kan niet worden gecorrespondeerd. Alle verkregen persoonsgegevens 

vanwege de puzzel worden alleen gebruikt in het kader van de bekendmaking 

van de winnaars via website, sociale media en/of andere uitingen van Quick-

Up. Zie voor meer informatie over het privacy beleid van Quick-Up op 

www.quickupagatha.nl  

Zoek de woorden volgens de gegeven omschrijvingen. Wanneer je een woord hebt ingevuld, zet je de letters van dat woord 

over naar de gelijk genummerde vakjes in de rest van het diagram. Probeer, steeds gebruikmakend van de reeds gevonden 

letters, het diagram in te vullen en achterhaal zo de oplossing. Deze vind je terug in de gemarkeerde vakjes, die je altijd van 

boven naar beneden leest. 

mailto:secretaris.quickup@gmail.com
http://www.quickupagatha.nl
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Bestuursmededelingen 

Jaargang 10— nummer 3, mei 

Kaartjesactie 

In februari hebben wij iedereen gevraagd of men deel wilde nemen 

aan een kaartjesactie.  

 

Met deze actie wilden we onze leden wat meer in contact brengen 

met elkaar, want in deze tijd zijn de contacten helaas beperkt. Waar 

we normaal plezier hebben op en naast het veld hebben we ons 

mooie spelletje helaas tijd moeten missen. Tevens ook om zo op onze 

eigen manier bij te dragen aan het tegengaan van eenzaamheid. In 

deze lastige periode moeten we extra op elkaar letten en elkaar een 

hart onder de riem steken.  

 

We hebben er zeker met elkaar wat moois van gemaakt.  

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van de creativiteit binnen 

Quick-Up. Erg leuk om te zien dat er door alle leeftijden werd deelge-

nomen aan deze actie.  

Waarvoor onze dank!!  
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Redactie 

Jaargang 10— nummer 3, mei 

Contactpersonen 

 

Beste leden, 

 

Hopelijk lezen jullie met net zoveel plezier de nieuwsbrief als wij hebben met het in elkaar zetten. 

 

Toch zouden wij graag van ieder team de gegevens van de contactpersoon voor 

de nieuwsbrief ontvangen. 

 

Team: 

 Naam 
 E-mailadres 
 06-nummer 
 

Alvast bedankt! 
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Algemene gegevens 

Jaargang 10— nummer 3, mei 

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  

 


