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Clinic door oud-international Michiel Gerritsen
Beste leden en ouders van leden,
Ook komende zaterdag 21 november hebben we een leuke activiteit op ons kunstgrasveld. En niet
zomaar een activiteit...Oud-international en speler van onder andere NIC Groningen Michiel Gerritsen
geeft een clinic. Michiel speelde 47 officiële interlands namens het Nederlands Korfbalteam. Hij werd
drie keer korfballer van het jaar! Sinds een paar maanden woont Michiel met zijn gezin in Bontebok. En
nu hebben we het geluk dat Michiel een ochtendtraining komt geven. Michiel leert je de fijne kneepjes
van het korfbalvak!
Programma
10.00- 11.00 uur: E's & F'jes
11.00- 12.00 uur: D's
12.00 -13.00 uur: A's & B's
De training is op het kunstgras van KINEA in De Knipe. Er is helaas nog steeds geen publiek welkom.
Kinderen mogen vijf minuten voor aanvang het veld op komen. De kleedruimtes zijn gesloten, dus kom in
sportkleding. De toiletten zijn open. Naderhand graag meteen weer naar huis. Per groep is er naast
Michiel nog een begeleider aanwezig.
Oh ja! En trek lekker warme kleren aan want het kan 's ochtends best nog wel een beetje fris zijn!
P.S: laat je even weten als je NIET komt via jouw trainer?
Vriendelijk groet, Het Bestuur
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Wie maakt het mooiste korfbal/tennis filmpje 2020
Geen Pjuktoernooi, geen kamperen in Noppes, geen P feest, maar wat dan wel?
Het JAC is op zoek naar het leukste/origineelste filmpje 2020
Wordt de nieuwste Vlogger, Influenceer, You Tuber van KINEA
Wat moet je doen. Maak een leuk filmpje van niet langer dan 1 minuut. Je mag van alles bedenken, als
het maar gerelateerd is aan Kinea, korfbal of tennis
Wie mogen er meedoen: Iedereen van 0 tot 100 jaar
Bij leeftijdscategorieën hebben we met een schuin oog gekeken naar de welbekende Eierzoekwedstrijd
0 t/m 7 jaar
7 t/m 12 jaar
12 t/m 15 jaar
15 t/m 30 jaar
30 t/m 59 jaar
59 +++++
Kom, wees creatief en maak een top filmpje.
Uiterste datum 4 december. Je kunt het filmpje opsturen naar kinea.jac@gmail.com
Er zijn leuke kerstprijzen te winnen, bij deze prijzen zit zeker een kerstboom. (aangeboden door Leffert
en Nynke)
Succes!
- Het JAC -
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Wekelijks
Eerste editie (nr. 14) na de zomervakantie
Laatste editie 2020
Eerste editie 2021
Laatste editie voor zomervakantie 2021

>> 25 augustus 2020
>> 15 december 2020
>> 5 januari 2021
>> 15 juni 2021

Inlevering verslagen en kopij
Zondags

vóór 19.00 uur *

info@kinea.nl

(* opmerking: berichten na 19.00 uur worden in de dan volgende editie geplaatst)

AGENDA
Datum:
12-11-2020

KINEA

Activiteit:
Algemene Ledenvergadering

Aanvang:
20:00 uur

“De Kineaan”

Bestemd voor:
Alle leden vanaf 18 jaar

pagina - 2 - van 2

