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Zeer Zuper Zerieuze Zaterdag en clinic van Michiel Gerritsen
De afgelopen zaterdagen was er gelukkig weer veel activiteit op ons kunstgrasveld. Kinea organiseerde 'Zeer zuper
zerieuze zaterdag' voor haar jongste jeugd (F tot en met D). Met: hoe kun je scoren met de slappe lach? Hoe scoor
je op de kop? En hoe werkt dat als je tegenstander aan je vastgeplakt zit? 's Middags kon de oudere jeugd
kennismaken met tennis. Oftewel: Maak kennis met tennis. De A's en B's gingen hun balgevoel trainen op de
tennisbaan. Hierbij kregen ze les van (inval)tennistrainers Remco en Alexander.
Clinic
En afgelopen zaterdag hadden we weer een leuke activiteit op ons kunstgrasveld voor onze jeugdleden. En niet
zomaar een activiteit. Oud-international en speler van onder andere NIC Groningen, Michiel Gerritsen, gaf een
clinic. Michiel speelde 47 officiële interlands namens het Nederlands korfbalteam. Onze leden konden
zaterdagochtend de fijne kneepjes van het korfbalvak van hem leren. Hoe leuk was dat! Michiel ging enthousiast
met onze jeugd aan de slag, met hulp van Siepie en Remco. Ondanks de regen had de jeugd een mooie ochtend,
stilstaan was geen optie! Dank Michiel!
Gelukkig traint onze jeugd (de meesten zelfs twee keer per week) ook gewoon in de zaal. Als de competitie weer
begint zijn wij er klaar voor! De Kangoeroes zijn ook om de twee weken druk bezig in De Barte (je kan ze horen op
onze Facebookpagina)
En heb je de oproep van het JAC al gezien?
Wie maakt het mooiste korfbal/tennis filmpje 2020? Het JAC is op zoek naar het leukste/origineelste filmpje 2020.
Wordt de nieuwste Vlogger, Influencer, You Tuber van KINEA. Kijk voor meer informatie op onze Facebookpagina!
Er komt weer een tijd dat er weer publiek langs de kant staat en Noppes weer vol staat. Maar tot die tijd maken we
er zo het beste van. Iedereen bedankt die bovenstaande mogelijk heeft gemaakt. Van het materiaal weer bij
Noppes brengen tot de begeleiding.
Pas goed op jezelf en elkaar!
Groet, Het Bestuur
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Foto van de clinic door Michiel Gerritsen op zaterdag 21 november 2020.
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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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Verhuisbericht van Uilke & Willy Haanstra

Wij gaan na 45 jaar verhuizen

Per 1 december 2020 is ons adres: J.P. Engelmanstraat 1, 8442 GE Heerenveen.
Tel: 0513 626143 0617124826 Mail: u.haanstra7@gmail.com

Uilke en Willy Haanstra

Van → naar

Verschijningsdata De Kineaan in 2020 - 2021






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
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Bestemd voor:
Alle leden vanaf 18 jaar
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