
 

 
  
 
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2019-2020 
Maandag 16-09-2019 
 
 
Uitslagen afgelopen week 
 
Nikantes B1 - Nieuwerkerk B1 4-24 (bekerwedstrijd) 
De bekerwedstrijd van Nikantes A1 is niet doorgegaan. Zal ook niet opnieuw worden vastgesteld. 
 
Nikantes D1 - KCR D3  13-4 
Nikantes F1 - IJsselvogels F2 12-5 
KCR B2 - Nikantes B1  16-6 
KCC 8  - Nikantes 3  16-10 
Nikantes E1 - DVS’69 E3  9-1 
Nikantes C1 - Sperwers C1  10-3 
Ten Donck A1 - Nikantes A1  12-5 
Nikantes 2 - Nexus 2  14-11 
De wedstrijd van Nikantes 1 – Voltreffers 1 is verplaatst naar donderdag 10-10-2019 om 20.30 uur. 
 

 

  



 

 
 

 
 
Het wedstrijdschema voor de aankomende week: 
 
 

Zaterdag 21-09-2019   Scheidsrechter 

16:00 Olympia (S) 1 Nikantes 1 M. (Mark) van Zoelen 

14:30 Olympia (S) 2 Nikantes 2 Tempelman, C.A. (Chris) 

14:15 Avanti/Post Makelaardij B3 Nikantes B1 Uit 

14:15 Sporting Delta C3 Nikantes C1 Uit 

13:00 ZKV (Zu) 2 Nikantes 3 Mol, M (Matthijs) 

12:30 Maassluis 4 Nikantes 4 Uit 

12:30 ACKC A2 Nikantes A1 Swart, J (Johan) 

12:00 WION G2 Nikantes G1 Uit 

11:30 Nikantes G1 PKC/SWKGroep G1 Uit 

10:00 Nieuwerkerk D4 Nikantes D1 Uit 

10:00 Nieuwerkerk E10 Nikantes E1 Uit 

09:00 Nieuwerkerk F3 Nikantes F1 Uit 
 
 
Schoenen Ruilbeurs 
Wij willen veld en zaal schoenen gaan verkopen voor een klein symbolisch bedrag nl € 2,50 als u 
gebruikte veld of zaal schoenen inlevert en € 5,00 als u niets inlevert. Wat wij hiermee ophalen komt 
geheel ten goede voor de jeugd! En voor die € 5,00/€ 2,50 heeft u geen nieuwe schoenen in de winkel 
maar wel schoenen die maar een seizoen zijn gedragen. U kunt natuurlijk ook alleen schoenen doneren 
als u zelf op dit moment geen andere schoenen nodig heeft. 
 
Via mail of whatsapp bereikbaar 
Marja      marjadeklein@upcmail.nl of 0650481741 
Ella         ella.nikantes@gmail.com of 0644144679 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

 

 
 
NIKANTES BURENDAG Zaterdag 28-09-2019 
Speciaal voor kinderen van 2 tot 7 jaar organiseert korfbalvereniging Nikantes een Kangoeroe Klup op 
het sportcomplex Botreep 10 op zaterdag 28-09-2019 van 09.30 uur tot 10.30 uur. 
We verzamelen om 09.30 uur bij het Baltimore Speeltoestel van Nikantes naast de kantine. Natuurlijk 
kun je dan ook even de leuke draaimolen proberen die we heel de dag speciaal voor Burendag op ons 
complex hebben staan. Daarna gaan we allerlei leuke spelletjes doen op het gras. Na afloop drinken 
we nog wat met iedereen en kun je natuurlijk nog even op het Speeltoestel en ook op de draaimolen. 
Deelname is geheel gratis voor de kinderen. Aanmelden is niet nodig. Graag wel aanwezig zijn tussen 
09.15 uur en 09.30 uur bij het speeltoestel. 
En als je weggaat kun je ook nog even een gratis rode Nikantes ballon op een stokje meenemen uit 
de Nikantes Ballonnen boom. 
Als je de Nikantes Kangoeroe Klup leuk vindt, ben je ook van harte welkom op zaterdag 05-10-2019 
en zaterdag 12-10-2019 om 11.00 uur. In november gaan we de Campus in met de Kangoeroe Klup. 
Tot zaterdag 28-09-2019. Iedereen is van harte welkom. 
 
 
 
 

 
 
 
De eerstvolgende kaartavond bij Nikantes is op 
vrijdag 01-11-2019. Opgeven kan via het 
inschrijfformulier dat in de kantine hangt of geef 
het door aan Daphne Hekhuis, Loes of Enrico. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ook dit jaar doen we weer mee met de Grote Clubactie. De opbrengst gaat geheel naar de jeugd 
toe. De aftrap is dit jaar op 14 september.  
 
Vanaf donderdag 12-09-2019 kunnen alle kinderen van de F t/m de C in de kantine een boekje 
met loten op komen halen in de kantine. Bijgevoegd in het boekje zit nog een extra uitleg. Indien 
je een extra boekje nodig hebt, dan zijn deze aanwezig in de kantine. 
 
Natuurlijk voor diegene die de meeste loten verkoopt is een leuke prijs, die we nu nog even 
geheim houden. En het verkoop levert je nog een zakcentje op. Nikantes heeft besloten per 10 
verkochte loten de verkoper € 5,- te geven. Bij 20 loten € 10,- enz. (Geldt dus alleen bij totaal 
10,20,30 enz loten). 


