
Wil jij ook vaker leuke spelletjes doen in een groep? Dan ben je van harte welkom bij de Kangoeroe 
Klup van korfbalvereniging Nikantes. 
 
Kinderen van 3 tot 6 jaar kunnen op zaterdagochtend bij Nikantes leuke spelletjes doen, zoals tikkertje en 
diverse andere groepsspelletjes. Wij doen veel leuke dingen, onder andere met diverse ballen, hoepels en 
ander spelmateriaal. Er worden ook spelletjes gedaan met een lage korf waarin de kinderen dan kunnen 
scoren. 
 
De Kangoeroe Klup is nu buiten op het Sportcomplex Botreep bij Nikantes. Het vindt plaats op de 
volgende datums: 
10.30 - 11.15 uur Zaterdag 08-04-2017 
10.30 - 11.15 uur Zaterdag 15-04-2017 
10.30 - 11.15 uur Zaterdag 22-04-2017 
10.30 - 11.15 uur Zaterdag 13-05-2017 
 
Nog wat informatie 
De Kangoeroe Klup wordt altijd afgesloten met wat lekkers te drinken. De kosten zijn € 28,45 voor een 
heel seizoen. Voor de kinderen worden er ook leuke andere activiteiten georganiseerd, zoals een jaarlijkse 
Sinterklaasviering. Wil je een keer mee komen doen? Neem dan contact op met: Enrico Stout, 
enrico.stout@upcmail.nl, 06-10747638. 
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