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Laatste editie van De Kineaan voor 2020
Deze editie is de laatste voor 2020. Een bizar jaar is bijna ten einde waarbij COVID-19 er flink heeft
ingehakt en een grote impact heeft op ons leven. Veel mensen maken zich (ernstige) zorgen over de
gevolgen van de coronacrisis. We hebben elkaar het afgelopen jaar nauwelijks gezien op de
korfbalvelden of bij andere (Kinea) activiteiten of evenementen. Hopelijk wordt 2021 weer “normaal”.
Voor nu wensen wij iedereen alvast hele fijne feestdagen, hou vol en blijf vooral gezond!

BINGO op 1 januari 2021
Er wordt regelmatig gevraagd, hoe komt het met de BINGO op 1 januari. Er is geen nieuwjaarreceptie Dus
geen Bingo??
Het JAC heeft het volgende bedacht en gaat toch op 1 januari een bingo organiseren.

Hoe gaat het dit er dan uitzien. Via Social media of
toch nog live, we gaan er wat leuks van maken. En
afwachten wat Rutte en de Jonge ons de komende
weken weer gaan vertellen.
Maar noteer alvast de datum 1 januari 2021. Tijdstip
zal rond 16.00 uur zijn
Hou de social media van Kinea in de gaten, zo
informeren we je.

Groeten en fijne feestdagen,
Het JAC
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Kangoeroes | overzicht trainingen 2020/2021
We trainen van 9.30 tot 10.30 uur in de gymzaal van de Barte.
De kangoeroe trainingen zullen zijn op:
9 januari 2021
23 januari 2021
6 februari 2021
20 februari 2021
6 maart 2021
20 maart 2021

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)
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