
 

 
  
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2020-2021 
Zondag 17-01-2021 
 
Beste allemaal, 
 
Aangezien het nu definitief is dat de zaalkorfbalcompetitie niet meer doorgaat, zullen 
we ook niet meer in de zaal gaan trainen. Volgens de regels van het RIVM mogen 
kinderen buiten wel sporten. Als deze regels niet veranderen gaan we de trainingen 
buiten aan de Botreep weer oppakken. We gaan wekelijks trainen op zaterdag van 
10:00 uur tot 11:00 uur. Dit geldt voor de F t/m de A en ook voor de Kangoeroes. 
 
We hebben voor de zaterdag gekozen in verband met het licht, de temperatuur en een 
eventueel aankomende avondklok. De eerste buiten training is zaterdag 23 januari. De 
training gaat in principe altijd door, het kan wel voorkomen dat we teams samenvoegen 
indien de opkomst erg laag is, maar we doen ons best om voor elk kind een leuke 
training op zijn/haar niveau te verzorgen. Als uw zoon en/of dochter niet komt trainen, 
hebben we hier uiteraard alle begrip voor, maar laat het wel even weten bij de trainer 
van het desbetreffende team. Dan weten we hoeveel kinderen er komen en kunnen 
we hier rekening mee houden. 
 
Kantine en kleedkamers blijven dicht, alleen de toiletten zijn toegankelijk. Ouders 
mogen helaas niet op het terrein blijven wachten tot de training afgelopen is. Kinderen 
moeten hun handen desinfecteren met de daarvoor bestemde hand-gel en bij 
klachten als koorts, hoesten of verkoudheid blijven ze thuis! 
 
Afhankelijk van wat er bekend gemaakt wordt op de persconferentie van dinsdag 02-

02-2021 kunnen we bekijken wat er wel of niet mogelijk is na 09-02-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikantes D team uit 2000 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nikantes bedankt de Sint en de Kerstman die behoorlijk geshopt heeft bij Bol.com. 
Nikantes heeft maar liefst € 71.24 aan Bol.com vergoeding ontvangen deze week. Het 
loont dus echt de moeite om, voordat je iets koopt bij Bol.com even naar de Nikantes 
site te gaan en vervolgens halverwege de pagina op de blauwe button van Bol.com te 
klikken en daarna je bestelling te doen binnen 5 werkdagen. We bedanken de Sint en 
de Kerstman en alle hulpjes die dit gedaan hebben en hopelijk nog heel veel zullen 

blijven doen in 2021. Dank iedereen die hieraan heeft bijgedragen.  
 
 
Papier 
Nu we weer een beetje open gaan op de Botreep, kun je ook 
weer je oud papier meenemen. Je kunt dit in de 2 blauwe 
bakken doen naast de grijze containers. Bedankt alvast. Je 
steunt kv Nikantes hiermee. 
 
 
25 jaar Nikantes in beeld 
Korfbalvereniging Nikantes is opgericht op vrijdag 07-06-1996 in sporthal Hoogvliet 
aan de Othelloweg. Kv Hoogvliet en kv ’t Waterschip hielden tegelijkertijd hun 
opheffingsvergadering elk in een halve sporthal. Het doek ging vervolgens om 20.00 
uur omhoog en Nikantes hield zijn oprichtingsvergadering. De komende vrijdagen tot 
aan 07-06-2021 brengen we steeds 1 jaar van Nikantes in beeld met 25 foto’s en/of 
krantenberichten afkomstig uit het digitale foto en krantenberichten archief van 
Nikantes. 

Klik hier om naar de foto’s van Nikantes in beeld 2000 te gaan 

Klik hier om naar de foto’s van Nikantes in beeld 1999 te gaan 

Klik hier om naar de foto’s van Nikantes in beeld 1998 te gaan 

Klik hier om naar de foto’s van Nikantes in beeld 1997 te gaan 

Klik hier om naar de foto’s van Nikantes in beeld 1996 te gaan 

http://bol.com/?fbclid=IwAR1OJHhrbAXiBOouOiF6qiVakYzsKBqu9Fa1Vi7Ea2lzo26ot8Shmb4h890
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FBol.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1M2zmdeN8saLx1wPfBAEqt_xPQLPum70Tv5g1k09pbIKrLCEJx60YwUu0&h=AT0cZYDr_MJaLAh6vTTZZUcftNLs_bIdsZGxHA_6I_QiUwalfb8dpz5F3G5NIQLNWyb4jvl1WlhlFSdJaiHhXX5kjOI3mj5rR7EaCuj70qrvGsmGH-Do8XeLXph3stmPsntM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2g35aFokZy7IP3snpjMd4sKZIozS0omcQNGGYHBfHhw5stVfcN3spMonu4dBvAGmK3v1sfzOnvtUmeOzvsWUwURR5yM7bTrL3Y2cZBSRDzuRYBGKjaeddsgS3HQbqNi_EMkpZ9QjsIAyjbMqPXGmMTwVJsfiHcvgRomI0Oy9dWhiFd
http://bol.com/?fbclid=IwAR309_nHLbmRqvL714lgO3s9GxhrPCkT6Dwvb8CTEAJqARzt7-bMYU-UOBk
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Nikantes&set=a.10158090527518753
https://www.facebook.com/media/set?vanity=Nikantes&set=a.10158075400773753
https://www.facebook.com/media/set?vanity=Nikantes&set=a.10158073172163753
https://www.facebook.com/media/set?vanity=Nikantes&set=a.10158071135453753
https://www.facebook.com/media/set?vanity=Nikantes&set=a.10158069476373753

