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Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2016, wat gaat de tijd toch snel.
De laatste dagen van dit jaar… Een drukke periode voor de meesten van ons.
Sinterklaas hebben we net uitgezwaaid en overal zie je alweer iedereen druk in de
weer met de voorbereiding voor de kerstdagen. Kerstverlichting binnen en
buiten: ons dorp wordt steeds mooier.
Naast het korfballen zijn we ook actief geweest met andere activiteiten. Het
Sinterklaasfeest werd gevierd in diverse teams en ieder team heeft het op zijn
eigen manier ingevuld. De kangoeroe klup heeft dit feest dit jaar samen met de
jongsten van VCA gevierd. De jeugd heeft zich ingezet voor de flessenactie. Verder
hebben we deze maand nog de jaarlijkse kerstactie, er kunnen weer ijs en
worstenbroodjes worden besteld. Ook hebben we een nieuwe activiteit op
vrijdagavond 23 december voor onze seniorenleden samen met VCA.
Wij zijn enorm blij met alle vrijwilligers die voor Quick Up zoveel doen , zonder uw
hulp zijn al deze acties niet mogelijk.
Ook zijn we in november dubbel koninklijk geworden: we hebben maar liefst 2
prinsessen in ons midden dit jaar. Prinses Carola (midweekteam) heerst dit jaar
samen met Prins Willie over de Peelleuters in Landhorst en Jeugdprinses Pleuni
(C-team) zwaait samen met Prins Brian de scepter over de jeugdulewappers. Wij
willen beide prinsessen van harte feliciteren met hun uitverkiezing en ze heel veel
plezier wensen in hun nieuwe tijdelijke ambt.
Maar voordat de carnaval losbarst, kunnen we eerst genieten van de feestdagen.
Daarna gaan we ons voorzichtig opmaken voor een heel bijzonder feest:
wij vieren in 2017 ons 60-jarig jubileum! Hoe bijzonder is dat in deze tijd?
Wij gaan hier en mooi feestje van maken samen met jullie.

Copy voor de volgende
nieuwsbrief graag
aanleveren vóór
20 maart 2017
quickup.nieuwsbrief@gmail.com

Het bestuur wil iedereen bedanken voor het afgelopen jaar
en we wensen iedereen alvast een voorspoedig 2017!
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Jeugdnieuws

E team
We hebben alweer wat binnen wedstrijden achter de rug, en de meiden van ons E-team gaan
lekker !!! Noor heeft alweer wat binnen trainingen verzorgd en we leren weer foefjes om in de
zaal toe te passen. Het is bij sommige uitwedstrijden even goed opletten wat de lijnen van het
veld zijn. Soms zijn het zoveel verschillende kleuren, dat we dan per ongeluk met onze voeten
buiten het veld staan… Geeft niets, we springen er gewoon tussen en hebben de bal weer in ons
bezit.

Ook hebben we ondertussen weer 5 december achter de rug, we hebben dit gevierd met een
pieten-parcours en piet had de zak met cadeautjes verstopt op de w.c. De meiden kregen
allemaal een heerlijk verwen pakketje voor onder de douche. Onze meiden hebben de
scrubspons meteen na de training met zijn allen uitgeprobeerd onder de douche! Er zat ook nog
een lekker maskertje bij en is al gebruikt door sommige meiden. We konden dit allemaal volgen
met mooie foto's in onze Whats-app groep!
Sanne heeft ook alweer 2 keer mee mogen spelen tijdens een wedstrijd, ze doet lekker mee met
ons team. We gaan helemaal super. Kijk maar eens naar de foto met de tussenstand....WE STAAN
BOVENAAN !!! Wel een wedstrijdje meer gespeeld dan de tegenstander....maar daar kijken we
effe niet naar.
Ja, en gewonnen van SPES 2 !!! Van SPES hebben we nog nooit
gewonnen, dus dit is een extra "BOOST" We gaan lekker, spelen TOP en
gaan zo hopelijk het hele seizoen door. Nu even uitrusten en vakantie
houden, dan kunnen we er 7 januari weer vol tegenaan als we nog een
keer tegen ...SPES moeten! Tiny, niet te streng fluiten hoor!!!!
We hebben extra geoefend op het NIET lopen met de bal !!!!
WE GAAN ZE EEN POEPIE LATEN RUIKEN!!!

Groeten van Monique en Noor
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C-jeugd
Op zaterdag 26 november hebben wij sinterklaas gevierd onder het genot van een HIGH TEA.
Deze ochtend waren wij te gast bij de ouders van Pleuni en Lena Bloemen. Iedereen had deze
ochtend gezorgd voor wat lekkers en het zag er allemaal super leuk en lekker uit.
We hadden van te voren via Lootjestrekken.nl de verlang lijsten ingevuld.
Nadat iedereen dat had gedaan wist je wie je had en wat die gene wilde hebben. Iedereen had
super mooie dingetjes gemaakt voor de ander. We hadden afgesproken dat de jongste mocht
beginnen en die moest dan een surprise pakken voor iemand anders en die moest het dan
uitpakken. Met een gezellig vuurtje waren we aan het uitpakken. Iedereen had iets moois
gemaakt voor de ander van een luchtballon tot toilettas en van een Make-up doos tot
Kattenmand. Het was een lekkere en gezellige ochtend met veel plezier en gelach.
Groetjes Lynn
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Seniorennieuws

Quick Up 1 teambuilding
Dinsdag 6 december stond er een leuke activiteit gepland voor de senioren. Het is een erg divers
team en om de teamspirit wat te versterken was er een heuse teambuilding activiteit georganiseerd
vanuit het bestuur. Onder leiding van Rik Weren van R-Adventures hebben we in 2 teams
verschillende spellen gespeeld waar samenwerking voorop stond, een erg leuke avond.
En het resulteerde de zondag erna in een 11-6 winst!
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Seniorennieuws

Midweek in het jubeljaar
Met maar liefst 32 graden, speelden we 14 september onze eerst wedstrijd, op deze zeer zwoele zomeravond.
Auto twee was met een fikse vertraging, nog net op tijd in Merselo. Met 8 speelsters, met een nog zomerse
conditie, speelden we de wedstijd goed uit en wonnen met 8-15. Reden voor een feestje! Omdat de kantine
gesloten was, zijn we op het terras van het café in Merselo neergestreken bij ons Marianneke. Een erg gezellig
begin van het seizoen. 21 September speelden we tegen Miko en gewonnen met 14-7. Vervolgens 28 september
gewonnen met 5-12 tegen Klick in Wilbertoord. Waar Ine alias Hetty een hattrick scoorde en wij allemaal een
ranja. Waar Carole heel snel kan plassen en het heel donker is op smalle paadjes langs het veld. 12 Oktober
verloren we helaas van Vios. Na vele jaren van winst tegen deze Ottersumse club, viel nu het doek; nipt verloren
met 8-9 na een superspannende wedstrijd. Na dit verlies raapten we de moed bij elkaar voor de volgende
wedstrijd tegen Oranje Wit. Dat viel tegen. Oranje Wit speelden ons goed uit en we verloren helaas met 13-7.
De laatste wedstrijd tegen Spes hebben we gewonnen.
Het binnen seizoen is inmiddels begonnen en Hanneke speelt sinds kort vast in ons team, daar zijn we heel blij
mee. Hanneke is begin oktober bevallen van een prachtige zoon Noud. Hanneke gefeliciteerd! Zondag
11 december jl. mochten we ook Carola en Willie feliciteren als prinsenpaar in Landhorst, bij de Peelleuters.
Als team gehuld in blauwe Van Elst shirts, hebben we een proclamatie met een knipoog voorgedragen in het
gezellige en bomvolle cafe in Landhorst.

Recreantennieuws
Wij, recreanten 2 trainen ook in de winter buiten, behalve als door slecht weer het veld niet begaanbaar is. Je moet
niet denken dat wij dan thuis bij de kachel gaan zitten, nee hoor, dan komen de wandelschoenen uit de kast en
wordt er een uurtje lekker gelopen waarbij tevens het nieuws van die week wordt doorgenomen. En op het einde is
er natuurlijk koffie met meestal wat lekkers, want er is altijd wat te vieren. Zo ook brachten op 3
november Sint en zijn Pieten pepernoten, speculaas, chocola en banketstaaf mee waar wij allemaal smakelijk van
smikkelden. Bovendien was er voor mij een mooi cadeau en van de rijmpiet een lief gedicht waarin het hele jaar lief
en leed van recreanten 2 in dichtvorm ter sprake kwam.
Dames, heel hartelijk dank hiervoor. Het trainen doe ik door jullie enthousiasme
met plezier en het is zoals in het gedicht staat: “alles in beweging want dat is
gezond ,de heupen, de enkels, de buik en de ….”. Zodoende dames, ga ik nog
even door met trainen (aangepast aan onze leeftijden) waarbij de hartslag
omhoog gaat, maar het wel mogelijk blijft om te praten.
Trainster recreanten
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Memoriam

In Memoriam
In deze tijd van het jaar blikken wij terug op 2016. Het jaar waarin wij 2 trouwe,
sportieve, geliefde leden van onze vereniging hebben verloren. Joke en Marga worden
zeer gemist bij onze vereniging en zeker bij onze recreanten 2.

Woorden voor zoveel verdriet zijn er niet!!!
Joke is op donderdag 14 Juli jl. op 63-jarige leeftijd overleden. Ze was sinds 2004
lid van onze vereniging. Gestart als speelster, later als leidster van de Recreanten
2.Quick Up heeft een zeer gewaardeerd lid verloren.
Wij wensen Jan en de kinderen veel sterkte toe.
.

Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder
persoon!!!

Op 17 Augustus jl. ontvingen wij het bericht dat Marga op 67
jarige leeftijd is overleden. Marga was al 55 jaar lid van onze
vereniging en sinds vele jaren lid van de Recreanten 2. Naast
het altijd zelf korfballen, heeft ze zich ook altijd ingezet voor
diverse vrijwilligerstaken binnen onze vereniging. Wij zullen
haar inzet en gezelligheid zeker gaan missen.
Wij wensen Guus en de kinderen veel sterkte toe om dit
verlies te dragen.

Namens het Bestuur

Ellan, Janet, Anita, Jessica
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Prinsessennieuws

Proclamatie van het midweekteam voor Prinses Carola
Wej, ut midweek team van Quick-Up uut St.Aagte, okwel ut ouwe urst, teamgenoten van Prinses
Carola, geducht tegenstander van korfbalvereniging Klick oftewel het ouwe Ajola, vriendinnen vur ut
leve en vriendinnen van strakke Willie, maken hierbij ut volgende bekend:
Ten urste:

Vur ollie stoan un poar Nölers, un Geitenbok, un Leemkneijer, un Bobakkes, un
Heimus en unne Maaslander mar mit veul Ulewappers bloed.

Ten twedde:

Prinses Carola is al joaaaaaren de aanvoerdster van dit kampioenenteam, dit duut
ze kei goed. Nadeel is wel da ge altied als laetste douchen moet

Ten derde:

Prins Willie makt bijna alle cadeautjes zelf, dit kost altied een hoop tied en poen.
Maar het moiste EN snelste dè zien toch wel de prinsenkiender Jelle en Koen.

Ten vierde:

Ons Carool is van de cijfers en actief in de sponsorcommissie. Help ons een handje;
geef mar snel deur, hier komt ons collectemandje.

Ten vijfde:

Dit joar niet op de buhne als oma Klets; gelukkig blieven wij bij de
midweek altied van alles op de hoogte dur al het gezwets.

Ten zesde:

Na joaren dromen mag Carola eindelijk als prinses op het podium stoan.
Maar vur de Prins zijn ze nie 1, nie 2, nee zelfs geen 3, maar maar liefst 4 keer op de
knieën gegoan.

Ten zuvende:

Carola hèt bij verschillende korfbalvereningen veul schik.
Maar met Quick-Up hèt Carola wel de meeste Klick.

Ten achtste:

Willie hèt zien strakke box, kistjes en leren jacky uut gedoan.
Miranda om dit joar bij de Peelleuters in zwart pak vurop te goan.

Ten niggende: De uutnodiging was un lel papier.
Bedankt hiervur, noa het lezen waren we nog maar net op tied hier.
Ten tiende:

Gullie stoat er sjiek op doar op het podium,
Prinses Carola hèt der twintigste penti um.

Ten ellufde:

Loaten gullie ouw mit dees daag mar flink goan,
as ge mar op beide bene blieft stoan.
En dan sluuten wij het af met onze liefspreuk:
Jell, jell, jell, Willie wel, Willie niet, Geniet!

Alaaf !!!
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Prinsessennieuws

Prinsessen
Zoals op de eerdere pagina’s al enkele keren te lezen is geweest hebben we dit jaar maar
liefst 2 prinsessen binnen onze club! Namelijk Prinses Carola bij de Peulleuters en Prinses
Pleuni bij de jeugd Ulewappers. Wij wensen hen en al onze andere leden en lezers een hele
fijne carnaval !
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Sponsorcommissie
Alleen maar goed nieuws te vermelden in deze laatste editie van 2016. We hebben namelijk een nieuwe
advertentiesponsor uit Oeffelt gevonden; cafe-zaal Piepkes. Ouderwetse gezelligheid is weer terug in het Oeffelts
café bij de rotonde. Frits Piepenbrock en Wim Repkes hebben onlangs het dorpscafé een nieuwe start gegeven en
het de naam Piepkes gegeven. Op de vraag van ons of ze zich als sponsor wilden aansluiten bij Quick-Up, werd niet
getwijfeld en was een volmondig Ja te horen. Welkom bij de club Frits en Wim en veel succes met jullie café.
Je kunt bij Piepkes niet alleen terecht voor een drankje, maar een feest in de aanliggende zaal is ook mogelijk.
Zie hieronder hun advertentie met daarop vermeld de openingstijden.
Daarnaast kunnen we melden dat de nieuwe shirts van het C jeugdteam zo goed als gereed zijn. De verwachting is
dat we in het begin van het nieuwe jaar de officiële overdracht kunnen doen, waar we weer een leuke happening
van gaan maken. Dus meiden van de C, nog heel effe geduld.

En tot slot, we hebben sinds 13 november een bijzondere sponsor in ons midden. Een
prinses nog wel. Mijn mede sponsorcommissie lid Carola (die ook sponsor is van
Quick-Up), is samen met haar prins Willie, HET prinsenpaar van de Peulleuters uit
Landhorst. Heel veel plezier toegewenst en geniet van dit bijzondere carnavalsjaar.

Wij willen alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage het afgelopen jaar. We wensen
jullie en je familieleden fijne feestdagen toe en een heel gelukkig en bovenal gezond 2017.
Groeten,
Prinses Carola en Pauline

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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Flessenactie
Op zaterdag 29 oktober zijn de meiden van ons C- en E-team, vergezeld van hun leiding en enthousiaste ouders en
broertjes, weer met bolderkarren en auto’s door de straten van St. Agatha getrokken om honderden lege flessen in
te zamelen bij de mensen huis-aan-huis.
We hadden wederom prachtig weer, mede daardoor was het ook een gezellige
geslaagde dag. Zakken vol flessen stonden weer klaar, bolderkarren waren te
klein en we hadden leuke heitjes voor karweitjes.
3 Dames van de E: Renske, Femke en Fatima hadden wel een originele klus:
zij mochten een hele aanhangwagen zand mee leegscheppen voor heel veel
geld. En ze hebben hem helemaal mee leeggeschept, top hoor!

Winteractiviteit

Clubheld verkiezing

Op Vrijdagavond 23 December organiseren
Quick Up en VCA een gezellige winteractiviteit
voor alle Senioren/Veteranen/midweek en
Recreanten teams van Quick Up en VCA.

Bij de jaarlijkse clubheld verkiezing van de
Gelderlander was dit jaar een genomineerde
binnen onze club: Ellan Kooijmans! Met al haar
inzet en enthousiasme is zij een inspiratie voor
anderen. Er werd dan ook massaal campagne
gevoerd via Facebook, Whatsapp. Ook stond er
een mooi artikel in de Gelderlander. Met een 6e
plaats en een gemiddelde van 9.69
waardering mag je erg trots zijn. Voor ons ben je
sowieso een winnaar!!

De activiteit is een avondvullend programma!!!

Doe gezellig mee en meld je om 19.30 uur
in de Agaat.
Tot dan!!
De commissie
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Oliebollen
Op 31 december zullen er weer heerlijke oliebollen en appelbeignets verkocht worden in De Agaat.
Tussen 13.30uur en 15.30uur is iedereen van harte welkom om de bestelling op te halen en/of voor
een gezellig samenzijn onder het genot van een glaasje glühwein, warme chocolademelk of koffie/
thee.
U kunt t/m 28 december oliebollen en appelbeignets bestellen via:
mail: oliebollen.agatha@hotmail.nl of telefonisch bij:
- Wilma Bosma 06-15611818
- Anja Thoonen 0485-318257
Wij hopen velen van u op de laatste dag van 2016 te ontmoeten!
De oliebollencommissie
Wilma Bosma, Wendy Burgers, Jacolien Litjens, Anja Thoonen en Jessica Westenbrink
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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
Plugro sport and fashion
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.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

