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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 lezer, 

 
Welkom terug bij de Flústerfamkes! Hopelijk is iedereen al wat bijgekomen 

van het geslaagde survivalweekend in ons dorp. We hebben namelijk weer 

genoeg leuke dingen voor jullie in petto deze week, waaronder een nieuwe 

rubriek! Vanaf nu kunnen jullie als lezer een mooi kinea moment (verhaaltje 

of foto) insturen! Dit moment kan van een paar jaar geleden zijn, of van afgelopen week, alles is welkom! 

Jouw speciale kinea moment is dan te zien in de kineaan. Dit mag natuurlijk ook anoniem, dus bedenk wat 

leuks zou ik zeggen! Deze keer is er een interview te lezen met Jenda Vermeulen en komen we weer met 

een gouden tip die je niet wilt missen! Daarnaast hebben we weer een ''wie is het?'' en onthullen we het 

antwoord van vorige week. Ook hebben we weer een aanwijzing, heb jij al een idee wie wij zijn? Veel 

leesplezier! Vergeet niet een mooi kinea moment te sturen naar flusterfamkeskinea@gmail.com of via onze 

instagrampagina! Tot snel! 

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

Omdat de zon weer volop aan het schijnen en het mooie weer weer in aantocht is, hebben we een 

belangrijke tip. Je hebt het vast al eens vaker gehoord, maar smeer je goed in met zonnebrand! Zeker de 

eerste zonnestralen kunnen je huid flink beschadigen. Ook tijdens wedstrijden is het belangrijk je huid goed 

te beschermen. 

 

 

Langs de zijlijn met:  Jenda Vermeulen  

 

Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Jenda Vermeulen. Ik ben 19 jaar en ik zit in het 2e van Kinea. 
 
Vraag 2: Hoe lang ben je al lid bij Kinea? 
Ik weet dat ik al heel lang op korfbal zit, maar ik moest wel even graven. Samen met mijn moeder ben ik tot 
de conclusie gekomen dat ik al vanaf mijn 5e lid ben van kinea. Ik besef me nu pas hoe lang dat eigenlijk is… 
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Kinea betekent voor mij vooral ontspanning en gezelligheid. Na een drukke dag school vind ik het lekker dat 
ik even mijn hoofd leeg kan maken tijdens het sporten. Qua gezelligheid zijn het vooral de mensen. Veel 
van hen ken ik ook al erg lang dus schept ook een speciale band. De mensen zijn de reden waarom alle 
BBQ’s, nieuwjaarsrecepties en thema feestjes altijd zo leuk zijn! 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
De laatste keer dat we met de A1 in Noppes hebben geslapen. Dit was echt wel een hoogtepunt te 
noemen. We hebben toen bizar veel gelachen en héél weinig geslapen. Ik zou die ‘slaapfeestjes’ met heel 
veel plezier overdoen. 
 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
Ik hoop dat de club nog jaren door kan gaan. In de selectie zitten we wat krap, maar de jeugd zit bomvol, 
dus dat komt in de toekomst wel goed! Verder hoop ik dat de traditie van het logeren in Noppes blijft 
bestaan, want ik gun die kinderen dezelfde lol als ik heb ervaren. 
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Vraag 6: Op wie van de club ben jij het meest trots en waarom? 
Maike Vermeulen. Dat is mijn grote zus. Ik kijk altijd wel naar haar op. Zij speelt ook al heel lang bij Kinea en 
ze zit in het 1e. Ze doet het al lang erg goed en ik hoop dat ze nog lang door blijft gaan om uiteindelijk 
samen in een vast vak te staan en een super duo vormen. 
 
Vraag 7: Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit zijn?  
En denk dat ik bonussen zou uitdelen aan de mooiste schoten/doelpunten. Soms worden er bizarre ballen 
de lucht in gegooid en dan zitten ze gewoon. Ik vind dat deze beloont mogen worden (en dan natuurlijk 
vooral voor Kinea ;) 
 
Vraag 8: Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.) 
Nee, zo ver gaat mijn bijgeloof niet. 
 
Tot slot: Zou je een foto willen toevoegen van iets of iemand wat je aan Kinea doet denken? 
 
Slaapfeestjes!  
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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.  

 

 
Team: selectie  
Geslacht: vrouw 
 
Deze dame zit al een tijdje bij de selectie, soms is ze er ook een tijdje even niet. Toch komt ze altijd weer 
terug. Ze heeft zowel een bekend gezicht als een bekende achternaam binnen de club. 
 
Antwoord vorige editie: Andries de Boer 
 
Andries is verhuisd van Heerenveen naar de Knipe. 
Wij wensen jou en je vriendin veel geluk in jullie nieuwe woning!  
 
 
 
 

Kinea Moment :  

 
   Vorige week hebben zo'n 120 basisschoolleerlingen genoten van de schoolkorfbaltrainingen onder leiding 
van de selectie van KV Kinea! 
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Aanwijzing Flúster Famkes: 

 

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 
editities! 
Dit mag natuurlijk ook anoniem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 

  

mailto:flusterfamkeskinea@gmail.com
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Rommelmarkt 2022  
 

Eindelijk mochten we weer een rommelmarkt organiseren en onder prachtige 

weersomstandigheden. Niet veel afzeggingen gehad....maar altijd toch weer 

benieuwd hoeveel hulptroepen er komen, maar écht, dat was weer fenomenaal! 

De "oude garde" wordt een jaartje ouder, maar de jeugd neemt het stokje goed 

over      

 

 

Dit jaar heeft iedereen, van C’s tot Senioren...ouders en overige- én 

niet-leden weer geweldig zijn best gedaan en de rommelmarkt tot 

een grandioos succes weten te maken! Iedereen heeft wat 

afgesjouwd...tjonge, jonge wat hadden de Knypsters weer veel voor 

ons gespaard. De tractors en wagens hadden het druk. Het was al 

donker, toen de laatste op het verkoopterrein verscheen. 

Zaterdagmorgen vanaf 8 uur waren er weer 50/60 vrijwilligers in 

touw, om de rest op zijn plek te brengen, de kantine te bemannen en 

om 10.00 uur te starten met de verkoop. Er waren weer héél veel 

klanten, spectaculair.....Super! 

 

 

 

Als je veel spullen hebt, blijft er na afloop ook wat over...pff en dat wordt 

meteen om 12.00 uur weer in big-bags gestopt en afgevoerd. Tot laat in de 

middag is men hier nog mee bezig geweest! Een heidens karwei! En intussen 

wachtten we allemaal in spanning....wat is de opbrengst?? € 2950,--.... wat 

hebben we dat weer mooi met zijn allen gefikst!! Een geweldige opbrengsten 

het was fijn en gezellig om iedereen weer te mogen ontmoeten. 

 

Iedereen hartelijk dank voor zijn/haar inbreng en tot volgend jaar! 

 

Anne Beugeling en Martje Huitema 
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Fietstocht  
 

Op 1ste Pinksterdag gaan we eindelijk weer te fietsen na 2 jaar. 

 

We gaan er van uit dat de vaste ploeg weer mee gaat, zijn er nog liefhebbers die het leuk lijkt om mee te 

fietsen dan graag een telefoontje naar Jannie 0646420942. De koffie staat om 9.30 uur klaar bij Sietse en 

Anneke. Na de fietstocht gaan we volgens traditie weer Chinezen bij Noppes. 

 

Tot 1ste pinksterdag! 

 

Groet Jannie 

 

 

 

 

Even serieus...  

Uitslagen 

 Wedstrijd Uitslag 

Zaterdag 7 mei 

 DTG D1 - Kinea D2 1 - 4 

 Lintjo F2 - Kinea F1 12 - 11 (3 - 0) 

Dinsdag 10 mei 

 De Hoeve/Forward E1 - Kinea E1 1 - 3 (0 - 1) 

Woensdag 11 mei 

 Kinea MW1 - KIOS (R) MW1 9 - 10 

Zaterdag 14 mei 

 Kinea 1 - Oerterp/VKC 1 15 - 14 

 Udiros D1 - Kinea D2 4 - 22 

 Pallas '08 F1 - Kinea F2 28 - 12 (1 - 2) 

Zondag 15 mei 

 Kinea 2 - WSS 3 11 - 19 
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Wedstrijdschema komende twee weken 
Het wedstrijdschema voor de komende twee weken staat hieronder. Er kunnen nog wijzigingen optreden. 

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

 
  

Thuisteam Uitteam 

woensdag 18 mei 
 

17:00 Heerenveen F1 Kinea F1 
 18:45 Drachten/Van der Wiel D2 Kinea D1 
 20:00 Roreko MW1 Kinea MW1 

zaterdag 21 mei 

 9:00 Kinea F1 Westergo F1 
 

9:30 
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 
D3 Kinea D1 

 10:00 Kinea E1 Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK E4 
 10:00 Kinea D2 DTG D1 
 10:30 De Hoeve/Forward C1 Kinea C1 
 11:00 Kinea B1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B3 
 11:00 VZK F1 Kinea F2 
 14:40 Kinea A1 Heerenveen A2 
 16:00 Kinea 1 SIOS/Jumbo Wolvega 1 

zondag 22 mei 

 11:00 Kinea 3 Wordt Kwiek 1 
 12:30 Kinea 2 KIOS (R) 3 

zaterdag 28 mei 

 9:00 Kinea F2 VZK F1 
 10:30 Kinea C1 De Hoeve/Forward C1 
 10:30 Kinea D1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D3 
 11:40 Heerenveen A2 Kinea A1 
 

12:00 
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 
B3 Kinea B1 

 13:00 Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK E4 Kinea E1 
 14:30 It Fean/Boelenslaan 2 Kinea 2 
 15:30 Udiros 1 Kinea 1 

zondag 29 mei 

 10:30 Wordt Kwiek 1 Kinea 3 

woensdag 1 juni 
 

19:30 Kinea MW1 Roreko MW1 

 

  

http://www.kinea.nl/
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Kantinedienst 
Hieronder de kantinedienstindeling voor het veldseizoen.  
 
Hoe werkt de kantinedienst? 
In het schema wordt rekening gehouden met de tijd die leden in andere vrijwilligerstaken steken. Dank aan 
alle ouders die ook willen helpen. Wordt een wedstrijd verplaatst zorg dan zelf voor vervangende 
kantinedienst en geef dit door aan Fimke of Fokje Gerritsma. 
 
Kan je niet? 
Mocht je niet kunnen op de ingeplande datum, dan 
graag onderling ruilen. Geef dit ook even door. 
 
Hoe werkt het? 
De eerstgenoemde in het schema op die dag haalt het 
geldbakje en sleutel op bij Douwe Minkema (Tramweg 
9). De laatste kantinedienst op die dag brengt het 
geldbakje terug bij Douwe. In de kantine hangt een lijst 
met een uitleg over de kantinedienst. 
 
 
 
Zaterdag 21 mei 
8.30 – 10.00 uur  Jantien Wilkens en Fimke Gerritsma (F1) 
10.00 – 12.30 uur   Rhona Bergsma en Henno van der Hoeff (E1 en D2) 
14.00 – 15.30 uur  Annie Idzenga en Marcus de Jong (A1) 
15.30 – afloop   Gerrit Gerritsma en Jannie de Groot  
 
Zondag 22 mei   
10.30 – 12.30 uur  Anneke Sietsma en Hennie Woudstra 
12.30 – afloop    Fardou Boonstra en Sigrid Woudstra 
 
Zaterdag 28 mei 
8.30 – 10.00 uur  Gerrit Gerritsma en Aaltje/Sander Holterman (F2) 
10.00 uur - afloop  Sylvia Zwaga en Douwina Pijlman (C1 en D1) 
 
Zaterdag 11 juni   
14.45 uur – afloop  (volgt) 1e 

 
Zondag 12 juni 
12.30 – afloop   (volgt) 2e  
 
Zaterdag 18 juni 
8.30 – 10.00 uur  Klasien Elzinga en Helena Bokelaar 
10.00 -11.30 uur  volgt (D2) 
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Wedstrijdverslag  
 

14-05-2022 Udiros D1 - Kinea D2 4 - 22 

Joepie!  We hebben gewonnen! 
 
Het ging heel goed, we hebben 22-4 gewonnen tegen Udiros. 
We hadden een extra speler:  Ehrin en zij deed het ook super goed! 
We moesten weer uit de wedstrijd spelen in nieuwehorne. 
 
 
               Volgende week gaan we er weer voor!! 
 
 
                                        Sanne 

 

Uit de oude doos  
 

Deze keer geen prachtige stukken uit de oude doos. De doos was leeg. Er moet weer een nieuwe van zolder 

gehaald worden. Dus wie weet de volgende keer weer (of de keer daarna of daarna of zoiets).  

 

 

 

 

 

 

 

 


