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NieuwjaarsreceptieBingo
Helaas dit jaar geen lange rijen nieuwjaarswensen en
ongemakkelijke situaties met welke kant begin je met kussen,
geen kerstboomspringen, geen kilo’s patat en snacks, geen
ontzettende katers.
Het nieuwe jaar starten zonder de traditiegetrouwe bingo kan
natuurlijk niet. Dus, na het denderende succes van vorig jaar
gaan we daarom wederom online! zelfde tijd, en weer bij jou
thuis. Wij hopen dat dit een manier is om gezamenlijk (op
afstand) het nieuwe jaar met veel plezier te starten.

Op 1 januari 2022 om 16.00 uur start de
nieuwjaarsbingo!
Hoe doe ik mee?
Ga naar https://www.kinea.nl/nieuwjaarsbingo-2022
Klik op de knop "tickets" om je aan te melden en je bingokaarten te
kopen.
De bingo bestaat uit 3 rondes, met vele mooie prijzen!
Ook bieden wij in samenwerking met een aantal sponsoren weer een
lekker borrelpakket aan. De gewonnen prijzen en borrelpakketten
worden bij jou thuis worden bezorgd mits je binnen een straal van 5 km
van de Knipe woont. De bingokaarten ontvang je per e-mail, deze zijn
niet interactief dus je kunt ze prima uitprinten.
De bingo zal met livestream te volgen zijn via Youtube, de link naar dit
kanaal vind je terug op de bingokaarten en in je e-mail.
Op 30 of 31 december ontvang je van ons nog een e-mail met daarin de
laatste instructies.
Let op!
Het borrelpakket is uiterlijk te bestellen tot zondag 26 december 2021 23:00 uur. Bingokaarten kun je tot 1
januari 2022 15:50 uur bestellen.

De Kineaan

2

Flúster Famkes
Beste lezer,
Welkom terug! Helaas mogen we nog niet trainen in de avond. Maar er zijn weer
genoeg alternatieven bedacht! Zo trainen bijvoorbeeld de selectie en de Ajunioren op woensdagmiddag op ons eigen veld.
Deze week hebben we onze barman Douwe Minkema geïnterviewd! Daarnaast vertelt Remco Nawijn
over zijn dreamteam. Ook hebben we weer een horoscoop, en een aanwijzing naar wie wij zijn. In deze
editie kun je in ieder geval lezen wie wij niet zijn! Heb jij al enig idee? Mail ons dan of stuur een privé
bericht naar ons Instagram account!
Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een gezond en sportief 2022, maak er wat moois van!

Tip van de Flúster Famkes:
Sportieve kerst? Ga een luchtje scheppen
De hele dag binnen zitten, daar wordt niemand blij van. Stel daarom eens een lange
wandeling met de familie voor! Iedereen dik ingepakt en even lekker het bos in of
naar het strand. Het eten smaakt daarna ook veel lekkerder en het is een goede
manier om toch nog even wat beweging te krijgen!

Langs de zijlijn met: Douwe Minkema
Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Douwe Minkema, 54 jaar en woon met Roelien en dochters Nynke
en Femke aan de Tramweg.
Hoe lang ben je al lid bij Kinea?
Op mijn 6e (ongeveer) ben ik gaan korfballen bij Kinea; dus al bijna 50
jaar een Kineaan. Naast speler was ik enkele jaren penningmeester en jeugdtrainer; daarnaast regel ik al
vele jaren de inkopen voor de kantine en sinds 2 jaar heb ik de eer om erelid te zijn van Kinea.
Wat betekend Kinea voor jou?
Een groot deel van mijn sociaal leven wordt beïnvloed door Kinea (leden);
met (ex) Kineanen gaan we jaarlijks naar Oerol en al vele jaren te skiën naar Frankrijk of Oostenrijk (in
januari naar ???).
Kinea is dus zeker niet alleen belangrijk voor de sport.
Wat is je hoogtepunt bij Kinea?
Ik heb heel veel mooie herinneringen aan- of dankzij Kinea; wat korfbal
betreft was er een Fries kampioenschap bij de pupillen, later enkele beslissingswedstrijden in Marum met
het 2e van de senioren. Natuurlijk de vele feestjes in het oude- en het nieuwe Noppes.
De bouw van Ny-Noppes was voor mij een prachtige, maar ook nuttige periode; lekker de kop leegmaken
tijdens het werk
(meestal scheppen en sjouwen).
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Wat zijn je ambities voor de club?
Momenteel beleef ik nog steeds veel plezier aan het regelen van de inkopen
voor Noppes en allerlei andere klusjes;
Ik kan genieten van momenten achter de bar tijdens feestjes waarbij
iedereen uit het dak gaat. Ook erg leuk zijn de wedstrijden van de Midweek, waarbij de spelers,
tegenstanders en eventuele tennisleden een hapje en drankje wel kunnen waarderen; mooi om dan ook
achter de bar te staan en om later aan te
schuiven. Waarschijnlijk ga ik dat dan ook nog wel even volhouden; hoewel ik vernieuwing /verjonging
binnen de club ook erg belangrijk vind; geen probleem
dus als er iemand zich aanmeldt die het ook prachtig lijkt om kantinezaken
te regelen.
Op wie van de club ben je het meest trots en waarom?
Natuurlijk ben ik trots op Nynke en Femke; ook als zij in het veld staan,
maar dat is natuurlijk logisch.
Verder ben ik trots op alle (oud) leden die veel voor Kinea betekenen. Ik
noem geen namen, want dan doe ik degene die ik niet noem tekort. Deze mensen zijn belangrijk om een
vereniging draaiende te houden. Kinea is een korfbalvereniging met een geweldige sfeer; die sfeer is
belangrijk en daar moeten we met z’n allen ook ons best voor doen om dit zo te houden.
Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit zijn?
Op dit moment zou ik geen nieuwe spelregel kunnen bedenken; wel mooi dat
“voetbal” geen overtreding meer is, dit was wel een regel waar veel ergernis door ontstond.
Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.)
Volgens mij heb ik heel lang altijd met een zakdoek in de broekzak gespeeld
en de wc werd altijd vaker gebruikt voor een wedstrijd, maar dat zal meer door de spanning zijn geweest.
Nou heb ik als ritueel om eerst de muziek achter de bar aan te zetten en dan het koffiezetapparaat.
Tot slot, voeg een foto toe van iets of iemand die jou doet denken aan Kinea!

Mooi weer, veel mensen op het veld
en in en om Noppes (tijdens een
serie dag volgens mij); prachtig
beeld.
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Horoscoop:

BOOGSCHUTTER (22 november – 20 december)
Energie en beweging maken de boogschutter blij. Zeker als het ook buiten is. Korfballen op het veld vind jij
het allerleukste wat er is.

Dreamteam van de week:
Kinea A1 is een dreamteam omdat ze met zon grote groep met iedereen samen kunnen spelen. Of er nou
heren nodig zijn bij het 2e of dames bij het 3e de A1 staat altijd klaar. Ook binnen de jongere jeugd is het
team actief als coach of als trainer. Als spelers leren ze steeds meer zelf keuzes maken in het veld en
ontwikkelen zichzelf meer en meer wat echt super is om mee te maken. Goeie sfeer en auwehoeren
afwisselen met fanatiek trainen en concentratie bij de wedstrijden. Dit is wat de A1 een dreamteam maakt
om te mogen trainen en coachen.
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Wist je dat?

Aanwijzing Flúster Famkes:

Mochten er nu interessante weetjes of
nieuwtjes bij je te binnen schieten,
deel ze dan met ons!
Wij zijn namelijk graag op de hoogte over
van alles wat er speelt.
Mail: flusterfamkeskinea@gmail.com

Instagram: Flusterfamkes_kinea

XOXO
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Wedstrijdverslagen
18-12-2021

DTG D1 - Kinea D2

6 - 10

Vandaag (18 december) hebben wij gespeeld tegen DTG in Balk. Het was de eerste wedstrijd van het
zaalseizoen. Zij waren heel goed, maar toch hebben wij gewonnen. 6-10 is het geworden. Tijdens de
pauze was het 2-2. Na de pauze hebben we nog veel gescoord. Het was een leuke wedstrijd.
Groetjes Hanne
11-12-2021

WWC F1 - Kinea F2

9 - 5 (2 - 4)

In de dichte mist moesten wij 's ochtends vroeg door de dichte mist naar Easterein afreizen om daar
tegen WWC te spelen.

Groeten,
Bauke
11-12-2021

Westergo C1 - Kinea C1

12 - 11

We moesten deze week naar Westergo.
Het was een superspannende wedstrijd.
We hebben helaas met 12-11 verloren.
We zijn namelijk sowieso een jaar jonger en een halve meter kleiner
Dus we zijn trots dat we zo goed hebben gespeeld tegen ze
Het stond namelijk best wel vaak gelijk.
En onze ouders konden gewoon live meekijken
En onze coach was ziek dus hadden we de Nienke en Geke als coach
Ze hebben ons erg goed gecoacht dankjewel daarvoor.
Groetjes Elle
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Even serieus...
De komende weken zijn er geen wedstrijden. Dus we hebben eigenlijk ook niets serieus te melden. “Even
serieus” is nu dus wel super even. Je zou het ook oneven kunnen noemen. Wellicht volgende keer beter!

Vrijwilligers gezocht
Ben je lid, ouder/verzorger, broer of zus of gewoon betrokken bij Kinea en zou je graag iets voor de club
willen betekenen? Dit is je kans!
Vele handen maken weinig werk en dat is ook de reden dat een aantal commissies op zoek zijn naar
versterking. Lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen, meld je aan via info@kinea.nl.

Uit de oude doos
Deze keer een oude doos uit 1993. Met daarin ook stukje dat toen al oude doos was. Dat klinkt heel oud,
maar valt mee. Want in 1993 hadden ze een oude doos uit 1983. Dat is niet eens zo lang geleden. Toen
hadden ze al mobieltjes. Het waren mobieltjes met een draaischijf en een draad uit de muur. Maar maakt
niet uit het werkte wel.
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Stichtelijk woordje redactie

Uw redactie wenst u
gelukkige kerstdagen en
een voorspoedig en
vooral gezond 2022!
En voor de puzzelaars onder ons:
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