
    

Welkom! 
Vanaf nu zullen wij onze sponsoren 3x per jaar 
een nieuwsbrief sturen. Hierin willen wij alleen 
de sponsor gerelateerde zaken met jullie delen. 
Uiteraard kan iedereen daarnaast de vereniging 
volgen via onze website https://ckcmaassluis.nl/ 

Hoe gaat het met c.k.c.? 
Ook de vereniging heeft uiteraard last van 
de beperkingen die het coronavirus met zich 
meebrengt. De competitie ligt stil, maar 
desondanks hebben wij van alles 
aangegrepen om met in achtneming van de 
regels toch onze leden zoveel mogelijk aan 
te blijven bieden. In de zaal mocht de jeugd 
tot 18 jaar nog lange tijd doortrainen en 
onderling wedstrijden spelen. Daarnaast zijn 
er allerlei andere leuke activiteiten voor ze 
bedacht. Deze activiteiten zijn mede 
mogelijk gemaakt door onze zaalsponsoren. 
Inmiddels traint de jeugd buiten en 
binnenkort gaan ook de senioren in kleine 
groepjes weer het veld op.  

 

 

Pietentraining  

 

Diverse clinics “Oefening baart kunst” 
 

 
 



    

 

 

 

 

Wat staat er op de agenda? 
Koningsdag 2021!! 

Koningsdag een begrip bij c.k.c. kunnen wij niet 
zomaar voorbij laten gaan door de 
coronarestricties. Een plan B is bedacht door onze 
enthousiaste koningsdagcie; Het Glazen Huis CKC 
Maassluis een 3-daags online evenement!!  

 
Koningsdagloterij 2021 
Dankzij wederom een fijne samenwerking met 
onze sponsoren kunnen wij ook dit jaar de 
traditie van de loten voortzetten. Alle 
sponsoren ontzettend bedankt voor jullie 
medewerking hieraan! 

 

 Dit evenement voor jong en oud en met zoals 
gebruikelijk voor onze vereniging een 
maatschappelijk karakter is mede mogelijk gemaakt 
door René Verhagen van Verhagen 
Vastgoedonderhoud en Brenda en Erik Koeze van 
Koeze Makelaars & Taxateurs BV  

Voor meer info of deelname aan dit evenement 
mailto:bc@ckcmaassluis.nl of kijk op onze website! 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw tenue 

Na een prettige samenwerking met Blue Sport- en 
Workwear was het tijd voor iets anders. Achter de 
schermen wordt er hard gewerkt om het komend 
seizoen onze selectie te laten aantreden in een 
gloednieuw tenue van onze nieuwe 
kledingleverancier Erima ism Onlykorfbal.nl. 
Onlykorfbal.nl was al op andere vlakken betrokken 
bij onze vereniging, maar zal naast 
kledingleverancier ook als shirtsponsor van onze B1 
de samenwerking voortzetten. 

    

 


