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VAN DE VOORZITTER
Beste Kinderdijkers,
De laatste weekbrief van 2018….
Afgelopen zaterdag hebben enkele ploegen (Kinderdijk 5, 6, D3 en E5) nog gespeeld, maar de meeste hebben
genoten van een vrije zaterdag. Vakantie is lekker begonnen, sommigen trekken er op uit, anderen blijven
rondom de kerst en oud & nieuw lekker thuis of vieren het bij vrienden. Allemaal fijne dagen.
Filmavond
Afgelopen vrijdag was er voor de jeugd de filmavond. Ook weer een geslaagde avond
heb ik gehoord. Wisten jullie dat we twee filmzalen hebben op Molenzicht? We hebben
gewoon ons eigen Landvast op Molenzicht. In zaal 1 draaide de film “The Christmas
Chronicles” en in zaal 2 film “48 Christmas Wishes”. Onze jeugd kon dus gewoon een
film kiezen, echt gaaf om te horen. Ook dit was weer een gezellige avond voor de jeugd.
Ik zeg wederom, jeugdbestuur, TOP georganiseerd!
Kerstgala
Afgelopen zaterdag hebben we met elkaar het eerste Kerstgala gevierd.
Een leuk initiatief van Max Donkervoort en Martijn Kreuk. Wat was het
gezellig en wat mij betreft zetten we het gala ook al vast voor 2019,
voor herhaling vatbaar dus. Max en Martijn en jullie crew, bedankt voor
de fantastische avond, echt super!!!
Waterkorfbal in de Blokweer
Even een reminder voor onze jeugd. Geef je nog snel op voor het
waterkorfbal. Info op de flyer hiernaast. Allemaal een leuke middag
toegewenst in sportcentrum Blokweer.
Technische Hart en Technische Commissie
In de vorige weekbrieven heb ik er al over geschreven. We zijn als bestuur echt trots op de
ontwikkelingen die gemaakt zijn/worden door onze Technische Commissie. Ik kreeg deze week een
filmpje tc.mp4
filmpje opgestuurd dat ik graag met jullie wil delen. Hoe trainen we balvaardigheid, motoriek,
sprongkracht, timing. Leuk om naar te kijken, veel kijkplezier. TC en TH, chapeau!!!
Nieuwjaarscafe/Nieuwjaarsreceptie
Om even te noteren in de agenda:
• nieuwjaarsreceptie op zaterdag 5 januari.
Kom gezellig langs op Molenzicht om elkaar “een gelukkig 2019” te
wensen.
Vanaf 15.00 iedereen welkom in de kantine.
Tevens willen we voor jong en oud een koppeltoernooi organiseren
voor gemengde koppels op deze dag vanaf 15.00 uur. Wil je hieraan
mee doen, geef je dan snel op voor dit koppel-schottoernooi via
activiteiten@ckc-kinderdijk.nl. Gemengde koppels!!
We organiseren dit toernooi bij minimaal 20 koppels, dus snel
inschrijven s.v.p. Deadline inschrijven 31 december 20,00 uur.
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Kerst 2018 en een nieuw jaar 2019
Deze week vieren wij Kerst; het feest van de vrede, de hoop, de verwachting en van het Licht. Voor sommigen
een gezellige periode en voor anderen weer een moeilijke periode, vanwege een gemis of door eenzaamheid.
Laten we omzien naar elkaar, een kleine moeite en vaak een groot plezier.

Namens het bestuur wensen we iedereen fijne Kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een goed, gezond en
doelpuntrijk 2019. Laten we er als vereniging en persoonlijk een mooi jaar van maken.
De volgende weekbrief komt uit op maandag 7 januari
Sportieve groeten,
Arjan de Jonge
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******************** BARDIENSTEN ZAALSEIZOEN ********************
BARDIENST DEZE EN VOLGENDE WEEK
AANVANG BARDIENST OP DOORDEWEEKSE DAGEN IS 18.30 UUR!
Maandag 31 december;
Dinsdag 1 januari;
Woensdag 2 januari;
Donderdag 3 januari;

Geen bardienst
Geen bardienst
Manon
Rik

Maandag 7 januari;
Dinsdag 8 januari;
Woensdag 9 januari;
Donderdag 10 januari;

Annabelle
Martijn H.
Jantine
Barbara G.

Een vriendelijk verzoek om bij verhindering zelf voor een vervanger te zorgen.
Je mag de kantine sluiten 1 uur na de laatste training.
Wil de bardienst naar huis dan moeten de spelers het clubhuis verlaten. De kantine wordt geopend door de
trainer van de eerste trainingsploeg.
Afsluiten van de kantine volgens de richtlijnen die ophangen bij de entree.
LET OP een aantal spelers heeft zichzelf niet in het bardienstrooster gezet.
Zij zijn nu door mij op een willekeurige dag ingedeeld.
Mocht je op deze dag niet kunnen dan moet je zelf voor vervanging zorgen!
18/12
Anne Zwaan
4/3
Anouk den Braanker
20/12
Sander Rijkee
5/3
Brenda van Duivendijk
3/1
Rik Lau
7/3
Jeffrey Bruin
10/1
Barbara Groenendijk
18/3
Simone Hoek
17/1
Freek Valster
19/3
Jeroen vd Rhee
24/1
Rick Geluk
20/3
Jelle Lunenborg
31/1
Martijn Tuijtel
22/2
Zaterdagochtend Menno Bot
7/2
Henny/ Josina Smitshoek
19/1
Broodjesdienst Lotte vd
Lustgraaf
11/2
Melissa den Braanker
26/1
Broodjesdienst Stephanie Smid
12/2
Bo Roeland
9/2
Broodjesdienst Laura Verveer
13/2
Wessel van Lit
2/2
Zaterdagavond 19 – 22 uur
Koen Golderdinge/Max
Donkervoort
19/2
Annemieke/Gijs Goudswaard
9/2
Zaterdagavond 19 – 22 uur
Daan de Vrieze/ Michael
Cornfield
21/2
Rianne Stek
26/2
Renate v Bastelaere
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UITSLAGEN
Kinderdijk 6- Nieuwerkerk 8
Sporting Delta 6- Kinderdijk 5
ACKC D2- Kinderdijk D3
Kinderdijk E5 Oranje Zwart / De Hoekse E2

15-15
10-18
7-5
7-2

