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 Jaargang 64   nummer 1  10 januari 2023 

PRAKTISCH 

Volgende editie 24 januari 2023 

Inleveren verslag en kopij zondag 22 januari vóór 19.00 uur via info@kinea.nl 

Krijg je de Kineaan nog niet via de mail, maar wil je dit wel? Mail naar 

info@kinea.nl. Je ontvangt dan iedere twee weken de Kineaan in je mailbox. 
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Flúster Famkes  
 

Beste lezers, 

 

Welkom terug! Om te beginnen willen we iedereen 

een heel gezond, sportief, gezellig en een goed nieuw 

jaar wensen! Misschien dat we elkaar al getroffen 

hebben op de nieuwjaarsreceptie, want wat was het 

weer een feest! Om het nieuwe jaar in te luiden, 

hebben we Mette Steffens geïnterviewd. Ook staat 

er weer een “Wie is het?” klaar en hebben we weer 

een gouden tip voor jullie in petto. Mis de aanwijzing 

van deze week niet! Veel leesplezier. 

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

         Tip: Laat die oliebollen en appelbeignets achter in 2022 en begin  

het nieuwe jaar gezond! Houd als standaard aan om 2 liter 

water op een dag te drinken! Doe je met ons mee? 

 

 

Langs de zijlijn met:  

 

Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Mette Steffens, ik ben 15 jaar, ik speel bij A2 en train de kangoeroes. 
  
Vraag 2: hoe lang ben je al lid van Kinea? 
Ik speel al sinds de kangoeroes bij kinea. 
  
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Ik vind kinea een leuke club vol met gezelligheid en waar ik lekker kan sporten. 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Er zijn veel hoogtepunten. De kampioenschappen samen met je team, de barbecues maar ook alle 
activiteiten van het JAC zijn gezellig. 
 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
Dat het altijd een leuke en gezellige club mag blijven. 
 
Vraag 6: Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Op alle vrijwilligers die het mogelijk maken dat we kunnen korfballen bij kinea schoonmaak, 
trainers, kantinedienst en bestuur. 
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Vraag 7: Nieuwe spelregel 
Dat zou ik even niet kunnen bedenken. 
  
Vraag 8: Heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? ( bijvoorbeeld een geluksonderbroek)  

Ik heb niet echt een vast ritueel. 
 
 

 

 

Wie is het?  

 
In deze rubriek omschrijven wij een lid van Kinea en is het aan jullie om te raden om wie het 
gaat! Hoe goed ken jij je clubleden? Als je denkt te weten wie het is, stuur ons dan een instagrambericht 
naar flusterfamkes_kinea of mail naar flusterfamkeskinea@gmail.com! In de volgende editie maken we 
bekend wie het is.  

 
Gender: Vrouw 
Team: Selectie 
 
Deze jongedame is terug van weggeweest! We kunnen haar goed gebruiken bij de selectie. Grote kans dat 
ze meer spierballen heeft dan jij, want ook is ze te vinden in de sportschool. You go girl! 

 
 
Antwoord vorige editie: Ties Lok 
 
 
 

Wist je dat: 

Kinea lid Maike, die nu al een paar maande voor haar studie op het eiland Sint 

Maarten zit, afgelopen week haar (familie) bezoek heeft uitgezwaaid? Haar 

zusje Jenda en haar ouders hebben haar met oud & nieuw vergezeld, hoe gezellig! 

 

 
Heb jij nou ook leuke momenten/ herinneringen aan kinea? 
Stuur je verhaaltje of foto dan op en wie weet 
zie je het verschijnen in een van de volgende edities! 
Dit mag natuurlijk ook anoniem. 
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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 

 

 

 

 

 

Penningmeester aan het woord  
 

Op mijn vorige bericht in de Kineaan heb ik diverse reacties gehad, maar de meesten hadden toch wel te 
maken met het feit dat ik suggereerde de eerste vrouwelijke penningmeester te zijn. Dit bleek echter niet 
zo te zijn en bij deze dank voor de oplettende lezer om mij hierop te attenderen. Zover mij bekend is 
geworden, zijn er in ieder geval twee vrouwen mij voor geweest. Zo, dat is eruit. De lucht is weer geklaard.  
 
Voor de mensen die denken; gaan we nou elke week een stukje van de penningmeester in de Kineaan 
krijgen? Nee hoor, ik laat het hier wel even bij, de volgende stukken zijn enkel praktisch van aard. Denk ik. 
Probeer ik. Mocht er behoefte zijn, dan wil ik uiteraard wekelijks iets schrijven over de financiën en het 
vakgebied. Zou wel een hoop duidelijkheid geven alvast voor de eerstvolgende ALV. Maar goed dit hoeft 
geen financieel dagblad te worden en papier is duur. Ik laat het hierbij. Tot de volgende incasso! 
 
Marleen.   

mailto:flusterfamkeskinea@gmail.com
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Sponsoren in het zonnetje  

Op zaterdag 21 januari speelt de selectie van Kinea weer een thuiswedstrijd in de Hoekstra hal. De 

wedstrijd en bal worden mede mogelijk gemaakt door Kooiker Logistiek en Juwelier Wiebe Woudstra. 

Onderstaand wat meer over deze sponsoren.  

 

Kooiker Logistiek   
Transport, opslag & distributie zijn een essentieel onderdeel van uw bedrijf. Logistieke opdrachten vragen 

om kwalitatief hoogwaardige oplossingen. Denk aan uw planning, optimalisatie van voorraad, beheersing 

van kosten, wet- en regelgeving, planning en organisatie. 

Bij Kooiker Logistiek weten we dat maar al te goed. Ons team van specialisten hebben door de jaren heen 
aangetoond deskundigheid en ervaring in huis te hebben. Als bedrijf hebben we, naast transport, ons 
gespecialiseerd als een full service dienstverlener in logistiek, opslag & distributie. 

Met bijna 100 jaar ervaring staan bij Kooiker Logistiek de klantvraag en -behoefte altijd centraal. En vanaf 
het begin is het persoonlijk contact met de klant behouden. Persoonlijk contact levert een belangrijke 
bijdrage aan duidelijkheid, samenwerken en het overtreffen van verwachtingen. 

Niet voor niets is onze slogan ‘Daar kunt u op rekenen’. Wij prikkelen onszelf om onze ambities waar te 
maken. En naast het leveren van maatwerk, deskundigheid en ervaring heerst er een heuse hands on 
mentaliteit. 

Kooiker Logistiek 
De Finnen 3 
9001 XW Grou 
0566 - 62 97 00 (Grou) 
info@kooikerlogistiek.nl 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juwelier Wiebe Woudstra  
Juwelier Wiebe Woudstra is gevestigd in het prachtige Gorredijk. De specialist van de regio als het gaat om 

horloges en sieraden. Ook van trouwringen bieden ze een veelzijdig assortiment. Door hun intensieve 

samenwerking met merken bieden ze altijd de nieuwste modellen en de beste service. Met onafhankelijk 

advies voorzien ze u graag van het accessoire dat bij u past. Bezoek hun mooie winkel en ze nemen u graag 

mee in de schitterende wereld van het persoonlijke sieraad. 

 

Juwelier Wiebe Woudstra 

Hoofdstraat 45  

8401 BW Gorredijk  

T: 0513- 461626 

E: wiebewoudstra@hotmail.com 

  

mailto:info@kooikerlogistiek.nl
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Even serieus...  

Wedstrijdschema komende twee weken 
Hieronder staan de wedstrijden voor de komende twee weken. Er kunnen nog wijzigingen optreden. Het 

meest actuele schema staat op www.kinea.nl en in de korfbal app. 

 
  

Thuisteam Uitteam Locatie 

Zaterdag 14 januari 
 

9:00 SIOS/Jumbo Wolvega E2 Kinea E1 De Steense 
 12:10 SIOS/Jumbo Wolvega A1 Kinea A1 De Steense 
 13:30 Kinea D1 WWMD D1 Hoekstra hal 
 14:20 Emmeloord 2 Kinea 2 Bosbadhal 
 14:35 Kinea C1 Oerterp C1 Hoekstra hal 
 15:00 Leonidas F1 Kinea F1 De Duker 
 15:35 Emmeloord 1 Kinea 1 Bosbadhal 
 15:40 Kinea A2 Drachten/Van der Wiel A3 Hoekstra hal 

Zaterdag 21 januari 
 

9:00 LDODK/Rinsma Modeplein F1 Kinea F1 Kortezwaag 
 9:00 Joure E1 Kinea E2 Sportfun 
 9:15 SCO/European Aerosols E2 Kinea E1 De Steense 
 10:00 Heerenveen D2 Kinea D1 Hoekstra hal 
 

12:20 Kinea C2 
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 
C1 Hoekstra hal 

 13:25 Kinea C1 Mid-Fryslân/ReduRisk C2 Hoekstra hal 
 14:30 Kinea A2 SCO/Leonidas A2 Hoekstra hal 
 15:45 Kinea 2 DTG 2 Hoekstra hal 
 17:00 Kinea 1 DTG 1 Hoekstra hal 
 21:20 Kinea A1 Mid-Fryslân/ReduRisk A2 Hoekstra hal 

Zondag 22 januari 
 

13:00 Kinea 3 Vitesse (Be) 4 Hoekstra hal 

 

Uitslagen 
 Wedstrijd Uitslag 

Zaterdag 7 januari 

 LDODK/Rinsma Modeplein D3 - Kinea D1 3 - 5 

 

 

http://www.kinea.nl/

