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Helioscoop

Beste leden van Helios, 

Er ligt weer een volle helioscoop in de mailbox. Er ontplooien zich mooie initiatieven de komende 
periode maar we hebben ook oplopende cijfers bij het aantal coronabesmettingen. De regering is 
de maatregelen weer aan het aanscherpen. Dit heeft ook zijn invloed op de sportbeleving en de 
organisatie eromheen. De exacte invloed van de maatregelen moeten we nog goed in kaart bren-
gen, maar wel is duidelijk dat de QR-code rondom wedstrijden en trainingen van belang worden. 
Ook bij verenigingsactiviteiten zal die van invloed zijn. Hopelijk kunnen we hier als vereniging 
goed mee omgaan. We zullen jullie als leden hierover via de website en appgroepen van op de 
hoogte stellen. Hou die dus goed in de gaten en laat je niet verrassen.  

Laten we de komende maanden samen gaan genieten van de korfbalwedstrijden en trainingen in 
de zaal! 

Over de kunstgrasontwikkeling hopen we de komende weken meer duidelijkheid te krijgen. Zo-
dra hier meer bekend over is, zullen we jullie op de hoogte brengen.

Sportieve groet, 

Frank Brakenhoff 

Voorzitter KV Helios 
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Voor in de agenda: Oefendag in de Enterij

Op zaterdag 20 november zijn er oefenwedstrijden gepland in de Sporthal de Enterij in Limmen. 
Het programma is als volgt:

10.00 uur  kangoeroe instuif
10.00 uur  Helios F1 - Atlantis F2
10.00 uur  Helios E1 - DSO E1
11.00 uur  Helios C1 - DSO C1
12.00 uur  Helios B1 - DSO B1
13.10 uur  Helios A1 - Celeritas A1
14.30 uur  Helios 3/4 - Rapid 5 
15.45 uur  Helios 2 - Stormvogels 2

Trainingstijden zaal

Team Dinsdag Woensdag Donderdag Zaal

Helios 1 21.00 - 22.00 20.00 - 21.00 Enterij

Helios 2 21.00 - 22.00 20.00 - 21.00 Enterij

Helios 3 21.00 - 22.00 20.00 - 21.00 De Bloemen, zaal 3+4 dinsdag
Jac. P. Thijsse donderdag

Helios 4 21.00 - 22.00 20.00 - 21.00 De Bloemen, zaal 3+4 dinsdag
Jac. P. Thijsse donderdag

Kombifit 20.00 - 21.00 Enterij

Helios A1 20.00 - 21.00 19.00 - 20.00 Enterij

Helios B1 20.00 - 21.00 19.00 - 20.00 Enterij

Helios C1 19.00 - 20.00 19.00 - 20.00 Jac. P. Thijsse dinsdag
Enterij donderdag

Helios E1 17.15 - 18.00 Jac. P. Thijsse

Helios F1 17.15 - 18.00 Jac. P. Thijsse

Kangoeroes 16.30 - 17.15 Jac. P. Thijsse

Vanaf 8 november starten de trainingen in de zaal
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Reza Repair

Onze hoofdsponsor, Reza Repair is sinds begin oktober verhuisd naar een ander pand in winkel-
centrum Geesterduin. De Helios selectie feliciteert RezaRepair.nl met zijn nieuwe winkel!

Helioscoop

Voor in de agenda: Bingo

Op zaterdag 27 november wordt er een gezellige Sinterklaasbingo georganiseerd voor alle jeugd-
leden. Het is in de avond, in onze kantine. De tijd volgt nog, houd daarvoor onze Facebook- en 
Instagrampagina in de gaten. Je kunt je alvast aanmelden bij Michelle via: 
michelle.bontje@kvhelios.nl

Uiteraard is het evenement onder voorbehoud van de corona maatregelen.
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Inleveren boekjes Grote Club Actie

De verkoop van loten voor de Grote Club Actie loopt als een trein. Tot nu toe hebben we de verkoop 
van ruim 480 loten mogen verwerken, dit zijn er weer veel meer dan vorig jaar. Dat is fantastisch voor 
onze club. Er zijn zelfs een paar jeugdleden in een grote strijd verwikkeld om het hoogste aantal loten 
te verkopen! De teller van de topverkoper staat op dit moment op 60 loten!
Alle lotenverkopers: ontzettend bedankt voor jullie inzet!

Veel loten zijn online verkocht en daarvoor is de administratieve verwerking automatisch uitgevoerd. 
Maar we weten dat er ook loten door jullie zijn verkocht via de verkoopboekjes. Eerder hebben we 
aangegeven dat deze verkoopboekjes uiterlijk zaterdag 23 oktober in de ‘schatkist’ in de kantine kon-
den worden ingeleverd. Maar we hebben de uiterste inleverdatum een beetje opgeschoven. Willen 
jullie je ingevulde verkoopboekje uiterlijk dinsdag 23 november inleveren? Dat kan bij bij je trainer of in 
de brievenbus aan huis bij Karin op de Willem Alexandersingel 18 in Castricum.

Uiteraard hopen we dat op de door jullie verkochte loten mooie prijzen vallen. De uitslag van de trek-
king van de Grote Club Actie zal bekend worden gemaakt op 9 december 2021. Uiteraard zullen we 
deze ook de op website en de facebook-pagina van KV Helios publiceren.
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Waterkorfbal

Eind september werd er een leuke jeugdactiviteit georganiseerd. Wij gingen met de jeugd het zwem-
bad in met korfbalpalen en gingen partijtjes spelen. Na het grote partijtje over het hele bad gingen de 
palen eruit en kwam de opblaasbare stormbaan erin. Ook mocht de glijbaan aan!  De jeugd heeft er 
weer van genoten en waren alleen maar lachende gezichten te zien. Hopelijk tot de volgende keer! 

De Jeugdactiviteitencommissie
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Voor in de agenda: Kerstgala

Het kerstgala zal plaatsvinden op zaterdag 18 december 2021. Wil je hierbij zijn? Dan moet je in het 
bezit zijn van een geldige corona QR-code. 

Uiteraard is het evenement onder voorbehoud van de maatregelen die mogelijk nog afgekondigd 
worden. We houden je hierover op de hoogte!
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Cursus van Barry Schep

8 oktober heeft Barry Schep met onze jeugdtrainers de cursus “de basics van het trainen geven” ge-
daan. Het was een erg leerzaam uurtje voor zowel onze C en B als voor onze trainers. 
Wij danken iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. Als jeugd-technische commissie zijn wij heel blij 
met de inzet van al onze jeugdtrainers! Zij maken het verschil voor onze jeugdleden. Ook willen wij 
Barry Schep graag bedanken voor de leuke avond!

Namens de  JTC
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Onze hoofdsponsor

Onze shirtsponsors

Onze shirtsponsors

15 december 2020
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