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Stichtelijk woordje van uw voorzitter  
 

Meer Nijs - Meer Nijs - Meer Nijs - Meer Nijs 
 

En zo zijn we al weer los op de korfbalvelden en tennisbanen. Er wordt druk vergaderd, geborreld, 

gezongen en zelfs gedanst in Noppes. Helemaal top dat ons clubgebouw zo goed gebruikt wordt. 

 

Dit vraagt aan de andere kant om wat afspraken rondom het gebruik: 

graag schoon achterlaten! Dus wanneer je gezellig gezeten hebt, zorg er dan voor dat de groep na jou de 

lege kopjes/flesjes/koffie pot/gravel niet hoeft op te ruimen. We zijn bezig met een nieuw 

schoonmaakrooster, maar dit is simpelweg de rommel achter je kont opruimen. 

 

Nu iets leukers: de senioren onder ons zijn actief en willen graag deelnemen aan Walkin’korfbal. We zijn op 

zoek gegaan naar trainers hiervoor en dit lijkt de goede kant uit te gaan! Super leuk initiatief! 

 

En ook zal het jullie niet ontgaan zijn dat we in de kantine gezonde tussendoortjes aanbieden, afgelopen 

speelweekend werd hiervan al gretig gebruik gemaakt. We zijn verantwoord bezig :-) 

 

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan: er is een nieuwe muziek installatie, helemaal top met de 

ipad en spotify. 

 

Via facebook en meer social media kanalen (ik houd het nauwelijks bij) is het al duidelijk, we hebben een 

jeugdbestuur ! De gezonde snacks is een initiatief van ons nieuw jeugdbestuur, maar hier blijft het niet bij. 

Meer ontwikkelingen volgen! 

 

Er is nog meer nieuws te melden: de plannen rondom een padel baan of zelfs twee staan niet stil. Ook 

hierover volgt vast snel meer nieuws. 

 

Kortom: we zijn met z’n allen best druk maar supergoed bezig! 

 

Namens het bestuur, 

 

Eelkje vd Meer  
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Flúster Famkes  
 

Beste lezer, 
 

Welkom terug, leuk dat je onze rubrieken weer leest! Deze keer hebben we 
Marieke Oostra geïnterviewd. Daarnaast hebben we, zoals jullie van ons 
gewend zijn, weer een nieuwe “Wie ben ik?”, een tip, Kinea moment en 
aanwijzing! Veel leesplezier. 

 

 

 

 

 

Langs de zijlijn met: Marieke Oostra 

 
Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Marieke Oostra, heb jarenlang bij Kinea in de selectie gespeeld (is inmiddels al lang geleden haha), 
daarna nog een poos erg gezellig gekorfbald bij de midweek. Ik heb daarna diverse jeugdteams getraind en 
gecoacht, nu ben ik vooral supporter! 
 
Vraag 2: hoe lang ben je al lid van Kinea? 
In 1998 ben ik lid geworden van Kinea, daarvoor speelde ik bij Sios Wolvega. 
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Kinea is een ontzettend warme en gezellige club waar ik met erg veel plezier kom. Ik heb prachtige 
momenten meegemaakt bij het eerste met coach Harm de Wagt. We hadden een goede selectie en 
speelden 1e of 2e klas. Tijdens de wedstrijden waren we heel fanatiek maar na de wedstrijden hadden we 
veel lol. (Wat we allemaal uitspookten kan ik hier, ivm wet van de privacy, natuurlijk niet vertellen, sorry) 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
We hebben destijds een beslissingswedstrijd tegen Sios gespeeld. We speelden in Drachten met onwijs veel 
publiek van beide kanten. Wij wonnen die pot, zo’n lekker gevoel!!! Des te meer omdat ik natuurlijk bij Sios 
gespeeld had. 
 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
Ik zou het mooi vinden als Kinea weer in de 1e klasse komt te spelen. Dat vind ik een mooi niveau! 
 
Verder hoop ik dat de club nog lang kan voortbestaan, er is veel jeugd. Als de jongens ook nog komen komt 
het helemaal goed. 
 
 
Vraag 6: Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Er is eigenlijk niet 1 iemand in het bijzonder, ik denk dat de kracht van Kinea is dat er zoveel vrijwilligers 
hun steentje aan de club bijdragen, op welke manier dan ook. Het voelt voor mij als een grote familieclub. 
 
Als ik iemand moet noemen welke in mijn actieve korfbalcarrière bij Kinea belangrijk is geweest, is dat voor 
mij Harm de Wagt. Wat een pracht mens, zowel op korfbal-, als op sociaal gebied. Voor hem ging je echt 
hard werken en harder lopen (en geloof mij ik had een hekel aan lopen, maar voor hem deed ik het voor 
100%) Ik heb nog nooit een trainer meegemaakt die zo geïnteresseerd was in de mens zelf. (als je dit leest 
Harm, nu is het klaar met de complimenten hoor haha) 
 



 De Kineaan 4 

Vraag 7: Nieuwe spelregel 
Ik heb hier lang over nagedacht, ik zou het niet weten. De schotklok in de league is mooi maar ik weet niet 
of dat het spel in de lagere klasse goed zal doen. 
 
Vraag 8: Heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? ( bijvoorbeeld een geluksonderbroek)  
Nee dat heb ik nooit gehad, nou ja eigenlijk wel. Ik smeerde mijn benen voor de wedstrijd altijd even in met 
bodylotion… 
 
 

 
 
 
 

Tip van de Flúster Famkes: 

 
Volg flusterfamkes_kinea op Instagram! Zo zorg je ervoor dat je op de hoogte 
blijft van nieuwtjes. Ook kan je via daar je Kinea moment met ons delen. Mocht 
je leuke ideeën hebben over rubrieken of heb je een nieuwtje, super leuk! Laat het 
vooral weten! 
 

 

 

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 oud vertrouwde Kinea speelster is al heel wat jaren actief bij de club. Grote kans dat ze met het 
Kinea- virus is besmet door haar ouders. 
 
Antwoord vorige editie: Jorn Sietsma 
 
 

  



 De Kineaan 5 

Kinea Moment :  

 
 
 
 
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. 
 

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   

mailto:flusterfamkeskinea@gmail.com
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Jeugdbestuur in gesprek met Michiel  
 

Op dinsdag 20 september is het jeugdbestuur weer bij elkaar gekomen en dit keer is 

ook Michiel Gerritsen aangeschoven om te praten over ‘meer variatie in de 

trainingen’. 
 
Het jeugdbestuur had er weer zin in nadat we elkaar een hele zomer niet hadden gezien. We zijn begonnen 

met even proeven uit het ‘gezonde schap’ in de kantine. 

De knijpfruitjes vonden we lekker, de gedroogde stukjes fruit moeten we nog even iets langer over 

nadenken ;-)  

 

Hierna serieus met elkaar aan de slag want Michiel was er natuurlijk niet voor niets. Eerst maar eens 

kennismaken! Michiel heeft verteld over zijn eigen korfbal carrière en dan vooral over het Nederlands team 

waar hij (naast zijn carrière bij NIC) in heeft gespeeld. Leuk weetje: wisten jullie eigenlijk dat er wel in 60 

landen korfbal wordt gespeeld??? 

 

Maar Michiel was natuurlijk niet voor deze leuke weetjes aangeschoven maar hij gaat de komende tijd de 

jeugdtrainers helpen. Michiel gaat bij ieder team binnenkort langs om tips te geven en vragen te 

beantwoorden van onze trainers. We waren het er allemaal over eens dat we eigenlijk wel super boffen 

met onze trainers die het er allemaal maar even naast doen. Ze zijn vaak zelf ook druk met school, werken 

en korfballen dus is wel tof dat ze dit ook willen doen. Het jeugdbestuur vindt het daarom extra belangrijk 

dat ze hier ook wel wat hulp bij krijgen. 

 

Welke tips heeft het jeugdbestuur gegeven? Een paar voorbeelden: 

- warming up spelletjes eens in de speeltuin doen? Verzin eens iets geks i.p.v. een rondje lopen. 

- De oefeningen duren soms wat lang en we doen vaak dezelfde dus als Michiel nog andere kent lijkt ons 

dat wel heel leuk. 

- Partij is altijd leuk! 

 

Verder was het heel leuk om te merken dat iedereen uit het jeugdbestuur zelf wel iets kon bedenken om 

beter in te willen worden. Maar dat niemand daar eigenlijk over heeft met de trainers. Dus hoe kun je ook 

zelf aangeven waar je denkt dat je nog wat kan leren? 

Michiel had nog een mooi overzicht bij zich waar volgens hem een goede training uit bestaat en eigenlijk 

waren we het wel heel erg eens. 

 

Michiel heeft beloofd de trainers te gaan helpen en over een tijdje nog eens terug te komen bij het 

jeugdbestuur om nog eens van hen te horen hoe het dan gaat. 

 

Naast de trainingen hebben we nog een paar onderwerpen besproken: 

- We zouden wel een plek willen hebben waar we goed TikTok’s kunnen maken. 

Een standaard en een achtergrond van KINEA ofzo…? 

- En die mascotte die moet er echt komen! (En alvast een sneak preview: dit lijkt nog te gaan lukken ook!!) 

- En het jeugdbestuur heeft aangegeven dat ze ook graag bardienst zouden willen draaien, dit gaan we 

even bespreken of dit kan. 

Kortom: het was weer een hele leuke en enthousiaste vergadering. 

Voor de volgende keer staat op de agenda: hoe bereiken we de jeugdleden? 
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Het is duidelijk dat jullie de Kineaan niet lezen. Maar hoe zorgen we dat jullie zelf ook de informatie 

krijgen? De volgende keer schuift hiervoor Fokje aan uit het bestuur. 

 

Heb jij nog iets wat je graag besproken wil hebben in het jeugdbestuur? Meld je even bij ons! 

 

Groetjes, 

Amy, Enora en Laurenz 

 

 

PS: Wisten jullie trouwens dat Amy haar spreekbeurt over korfbal heeft gehouden? En de hele geschiedenis 

van de sport je zo kan vertellen? Dus als je nog een wandelende korfbalencyclopedie zoekt… ;-) 

 

 

WC actie Knypster merke  
 

Het is alweer een paar jaar geleden, maar KINEA gaat dit jaar er weer voor zorgen dat de wc's er tijdens de 

Knypster Merke tip top verzorgd uitzien; ook dit jaar weer samen met Crescendo. Hiervoor ontvangt de 

club een vergoeding van het VVV. 

 

KINEA gaat dit verzorgen op ZATERDAG 8 oktober. We zijn daarom op zoek naar enkele vrijwilligers die dit 

willen doen. Wie wil op deze avond toiletjuffrouw of meneer zijn? Het levert Kinea een mooi zakcentje op. 

Dit jaar hoef je niet steeds bij het wc-hok te zitten, omdat de plaskaart vervalt. We krijgen een vaste 

vergoeding. Je kunt tussendoor dus ook prima de tent in. Mocht je het wc-hok wel graag in willen, regelen 

we dit! 

 

Daarnaast zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die op zondagavond, maandagochtend en 

maandagavond of dinsdagochtend een schoonmaakrondje langs de wc's willen maken. 

 

Wie helpt er mee? Als we dit met een grote groep doen, is het zo gepiept! 

 

Als je mee wilt helpen, stuur dan even een mailtje naar d.minkema@kpnplanet.nl of een berichtje naar 06-

833 94 536. Alvast bedankt. 

  

mailto:d.minkema@kpnplanet.nl
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Sponsor in het zonnetje  
Op zaterdag 1 oktober speelt de selectie van Kinea een thuiswedstrijd tegen Invicta/Frigro, deze wedstrijd 

wordt mogelijk gemaakt voor de balsponsor TdvM handelsonderneming en de wedstrijdsponsor Unifit 

Gorredijk.  

 

TvdM Handelsonderneming 
TvdM Handelsonderneming is opgericht in 2005 en is inmiddels uitgegroeid in een succesvolle totaal 

leverancier voor Huis & Tuin.  Door de ruime keuze in ons assortiment, zijn wij interessant voor iedere 

doelgroep. 

 

Zo leveren wij aan vele (kleine) ondernemingen; interieur en jachtbetimmering, timmer & 

onderhoudsbedrijven, klussenbedrijven en industriële bedrijven. Maar ook de  

doe-het-zelver en de particulier is bij ons aan het juiste adres. 

 

Als aanvullende diensten verzorgt TvdM installatie adviezen, montage  

begeleiding en coördineert het uitvoeren van projecten.  

Ons belangrijkste motto blijft: “Duurzaam en betaalbaar”  

 

Contactgegevens: 

Het Meer 161 

8448 GD Heerenveen  

Tel : 0513-629687   

Fax : 0513-645733   

Mobiel : 06-25067943   

E-mail: Info@TvdMHandelsonderneming.nl 

 

 

 

Unifit Gorredijk 
De visie van de medewerkers van Unifit is het in groepsverband en individu aanbieden van training,- en 

bewegingsvormen, waarbij de hoge kwaliteit van het persoonlijk begeleiden centraal staat waardoor uw 

doel volledig behaald wordt.  

 

 

Persoonlijke begeleiding: 

Kennis, ervaring en de hoogste kwaliteit van het persoonlijk begeleiden, daarmee onderscheiden wij ons 

van alle sport-, en fitnesscentra bij U in de buurt. Een vast en klein team van medewerkers zetten zich 

zonder concessies in om U te helpen om uw sportieve-,en mentale doelstellingen te halen.  

Contactgegevens: 

Badweg  32a 

8401 BL Gorredijk 

Tel: (0513) 463395 

Info@sportcentrumunifit.nl 

 
 

  

mailto:Info@TvdMHandelsonderneming.nl
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Even serieus...  

Wedstrijdschema komende twee weken 
Het wedstrijdschema voor de komende twee weken staat hieronder. Er kunnen nog wijzigingen optreden. 

Zeker met de Knypster merke op komst, zijn er nog wel wat wijzigingen te verwachten. Het meest actuele 

schema staat op www.kinea.nl en in de korfbal app. Hier vind je ook het volledige schema voor het 

veldseizoen. 

 
  

Thuisteam Uitteam 

woensdag 28 september 

 20:00 Mid-Fryslân/ReduRisk MW1 Kinea MW1 

zaterdag 1 oktober 

 9:00 Kinea F1 WWC F1 
 9:00 Kinea E1 SCO/European Aerosols E4 
 10:00 Kinea E2 Mid-Fryslân/ReduRisk E1 
 10:00 Kinea D1 Westergo D1 
 11:15 Kinea A1 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 
 11:15 Kinea C2 Noveas C2 
 12:45 Kinea A2 Westergo A1 
 12:45 Kinea C1 SIOS/Jumbo Wolvega C2 
 14:10 Kinea 2 Invicta/Frigro 2 
 15:35 Kinea 1 Invicta/Frigro 1 

zondag 2 oktober 

 10:30 Wêz Handich/DOW/TFS 7 Kinea 3 

woensdag 5 oktober 

 19:30 Kinea MW1 Mid-Fryslân/ReduRisk MW1 

donderdag 6 oktober 

 17:00 Heerenveen E3 Kinea E2 

zaterdag 8 oktober 

 9:30 SCO/European Aerosols F1 Kinea F1 
 9:30 Mid-Fryslân/ReduRisk D1 Kinea D1 
 10:00 Spannum C1 Kinea C1 
 10:00 Harich E1 Kinea E1 
 10:00 ZKC '19 C2 Kinea C2 
 11:15 Wêz Handich/DOW/TFS A1 Kinea A1 
 16:00 Club Brothers 1 Kinea 1 
 16:30 Lemmer A1 Kinea A2 

zondag 9 oktober 

 10:00 Kinea 3 Wordt Kwiek 1 

 

  

http://www.kinea.nl/
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Uitslagen 
 Wedstrijd Uitslag 

Maandag 12 september 

 Kinea MW1 - Altijd Kwiek MW1 9 - 11 

Woensdag 14 september 

 Harich 3 - Kinea 2 20 - 11 

Zaterdag 17 september 

 Kinea 1 - Thrianta 1 16 - 19 

 Kinea 2 - Thrianta 2 14 - 17 

 Kinea C1 - Spannum C1 12 - 1 

 Kinea A2 - Lemmer A1 11 - 12 

 Kinea C2 - ZKC '19 C2 0 - 3 

 Kinea A1 - SIOS/Jumbo Wolvega A1 10 - 16 

 Kinea E2 - Heerenveen E3 4 - 8 (3 - 3) 

 Kinea D1 - Mid-Fryslân/ReduRisk D1 2 - 4 

 Kinea F1 - SCO/European Aerosols F1 13 - 7 (2 - 3) 

 Kinea E1 - Harich E1 1 - 9 (0 - 4) 

Zondag 18 september 

 Wordt Kwiek 1 - Kinea 3 7 - 6 

Donderdag 22 september 

 Kinea A1 - Flamingo's A1 9 - 10 

Zaterdag 24 september 

 SCO/Leonidas A1 - Kinea A1 21 - 13 

 De Waterpoort A1 - Kinea A2 5 - 10 

 Westergo E2 - Kinea E2 8 - 6 (3 - 1) 

 SCO/European Aerosols C2 - Kinea C1 7 - 13 

 Drachten/Van der Wiel D2 - Kinea D1 1 - 17 

 Lintjo E2 - Kinea E1 3 - 5 (1 - 1) 

 Joure C1 - Kinea C2 4 - 0 

 Heerenveen F1 - Kinea F1 14 - 19 (3 - 2) 

Zondag 25 september 

 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 4 - Kinea 3 13 - 18 
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Kantinedienst 

Hieronder het schema kantinedienst. We doen ook weer een beroep op de ouders en ook 

de A’s doen mee in het schema. We kunnen niet iedereen indelen, maar dat volgt dan 

later. In het schema wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de tijd die leden in 

andere vrijwilligerstaken steken.  

 

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 of laat het ons 

weten.  

 

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 1 oktober 

8.30 – 11.00 uur  Miranda Bakker en Klasien Elzinga 

11.00 -13.00 uur  Sylvia en Ylze Zwaga en Ilse Stoelwinder 

13.00- 15.00 uur  Lauren Blank en Willy Oord  

15.00 – afloop   Douwe Minkema en Jannie de Groot  

 

Zaterdag 15 oktober 

9.00 -  11.00 uur  Anneke van der Meer en Geke Schuring  

11.00 – 13.00 uur  Annemiek van Zwieten en Jantien Dekens 

13.00 – 14.30 uur  Meintje/René Alex Jongsma en Douwina Pijlman  

 

Zondag 16 oktober 

9.30 – afloop   Anneke Sietsma en Hennie Woudstra 

 

Zaterdag 22 oktober 

11.15 – 13.30 uur  Chantal Monderman en Fokje Gerritsma 

13.30 – 15.00 uur  Gonnie van der Hoeff en Afke Soepboer 

15.00 - afloop   Sjoerd en Anneke van der Meer 

 

Zaterdag 29 oktober 

11.15 – 13.00 uur  Wessel en Marjan Steenstra 

13.00 – 14.45 uur  Albertha Dijkstra, Lasse Hof en Amber Nijholt 

14.45 – afloop   Fimke en Gerrit Gerritsma 
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Wedstrijdverslagen  
 

17-09-2022 Kinea E2 - Heerenveen E3 4 - 8 (3 - 3) 

De wedstrijd was leuk en er was heel veel regen  

En het was koud en als je er uit was dan mocht je onder de paraplu. We hadden met 4 – 8 verloren. 

 

Groetjes Marlies 
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17-09-2022 Kinea D1 - Mid-Fryslân/ReduRisk D1 2 - 4 

We hadden een thuis wedstrijd tegen Midfrylslân. 

Het was helaas slecht weer maar we waren er wel!! 

Net als onze trouwe supporters!! 

Mijn Beppe was er ook en dat vond ik heel leuk😁! 

We hadden helaas verloren met 2-4 maar het was een leuke wedstrijd!!! 

 

                                                  ~Lieke~ 

 

 

 

17-09-2022 Kinea C1 - Spannum C1 12 - 1 

Op zaterdag 17 september moesten we thuis tegen Spannum C1. Toen de wedstrijd begon, bleef het 

heel lang 0-0, want er ging niks in, ook al waren we duidelijk beter. Nadat het eerste doelpunt kwam, 

gingen er meer in.  

Hoewel het heel hard waaide en regende, stond het in de pauze 4-0. Toen hadden we afgesproken dat 

we in de tweede helft het dubbele aantal doelpunten zouden scoren, dat is ons precies gelukt. 

Uiteindelijk werd het 12-1. 

 

Door: Anna Dijkstra 

 

 

24-09-2022 Westergo E2 - Kinea E2 8 - 6 (3 - 1) 

Enthousiast stapten de Annegien, Line, Isa, Marlies, Fabiënne en Lotte in de auto en reden we inclusies 

coach Marrit B naar Bolsward, ook was er een levensechte mascotte mee, Lotte haar oppashond Fred. 

In de auto zat de stemming er al goed in, er werd volop gezongen van: 

“ik dans automatisch, stilstaan dat bestaat niet!” 
En dat was het gelijk het juiste motto voor de wedstrijd! Er werd niet stilgestaan, de dames waren volop 

in beweging en speelden mooi over met al een beetje tempo erin! 

De scheids was behoorlijk streng maar rechtvaardig en floot dus nogal eens voor “verdedigd”, en dat 

hoort nu ook zo bij de E’s… 

Met de eerste korte pauze van 1 minuut stond het al 1-5. Iedereen was mooi aan de bal en Fabiënne en 

Marlies wisten daardoor mooi te scoren. Coach Marrit had de dames mooi aan de gang. 

In de rust kregen wij toeschouwers nog even een dansje gepresenteerd van de dames maar het kon de 

score niet meer beïnvloeden want na de rust kwam Westergo aanzienlijk sterker terug en maakte het 

spannend met 2-5, 2-6 (Marlies), 3-6, 4-6, 5-6, 6-6 ,7-6 en uiteindelijk 8-6!  

Met de stafworpen werd er 3-1 gespeeld.  

Moe gestreden reden we weer huiswaarts… 

 

Groetjes Lotte van Zwieten. 
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24-09-2022 Drachten/Van der Wiel D2 - Kinea D1 1 - 17 

We moesten zaterdag 24 september om 10:45 tegen Drachten D2 spelen. Jammer genoeg was Isolde er 

niet bij. Maar ze wenste ons wel heel veel succes. 

 

We hebben deze wedstrijd met 1-17 gewonnen. We speelden heel erg goed. Jammer genoeg zijn er ook 

nog 3 goals afgekeurd. Deze meiden hebben gescoord: 

 

2x Enora 

1x Sanne 

6x Lieke 

2x Ehrin 

3x Amy 

1x Hanne 

2x Fenna 

 

Groetjes van Fenna 

 

 

24-09-2022 Heerenveen F1 - Kinea F1 14 - 19 (3 - 2) 
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Uit de oude doos  
 

Deze keer uit een vrij nieuwe oude doos. Een prachtige Limerick uit 2001. Heeft u nu het gevoel “dat kan ik 

ook”. Dat mag! Heeft u een prachtige Limerick gemaakt, dan kunt u deze sturen naar info@kinea.nl. Deze 

komt dan in de Kineaan (na zorgvuldige beoordeling door de redactie). 

 

 
 

Niet alleen korfbal filosoof Barthelomeus heeft mooie wijsheden. Ook in de Kineaan van vroeger stonden 

prachtige prikkelende wijsheden. We hebben een paar mooie exemplaren gevonden. 

 

 
 

 
  

mailto:info@kinea.nl
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