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Ook deze week hebben we nog mooi geboortenieuws van Tim en Kirsten Beekmans 

(spelers van het Nikantes zaalteam). Uiteraard feliciteren wij de kersverse ouders 

met de geboorte van hun dochter:  



 

 

  



 

 

 
Op zaterdag 13-02-2021 organiseert Nikantes een Vriendjes en Vriendinnetjestraining 
van 10.00-11.00 uur voor de kinderen van de Kangoeroes, F en D. Neem dus gerust 
iemand even mee om een keer mee te komen doen. 
 
Kinderen van 3 tot 13 jaar zijn van harte welkom om gratis mee te komen doen. 
Kinderen uit de groepen 1 en 2 kunnen meedoen met de Kangoeroes. Kinderen uit de 
groepen 3 en 4 kunnen meedoen met de F. Kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 
kunnen meedoen met de D. 
 
Ouders kunnen de kinderen brengen tegen 10.00 uur en om 11.00 uur weer ophalen. 
Meer informatie hierover bij Naomi Meijboom-van Kralingen 06-26701163. 
 
Let op: het sportcomplex Botreep 10 is de komende weken in verband met 
wegwerkzaamheden aan de Botreep zelf, alleen bereikbaar via de Kruisnetlaan (rijden 
via de manege Hoogvliet, dus over de Dobber). 
 

 
Kort Nieuw Nieuws 
De aannemer is gestart met de renevotie van de kleedkamers. De winterschilder is 
aan het werk om de kozijnen te verven binnen en buiten. Ook zijn er ventilatieroosters 
geplaatst in de deuren. De verzakkingen rondom de kleedkamers zijn inmiddels 
verholpen. Of er deze week verder gewerkt wordt, weten we even nog niet. 
 
De ventilatieroosters in de Jeu de Boules hal lijken nu al goed werk te doen. De 
vochtproblemen zijn zo goed als geheel verholpen. 
 
Nikantes toegelaten tot begeleidingstraject verduurzaming NOC*NSF 
Van de week hebben we gehoord dat Nikantes is toegelaten tot het gratis 
begeleidingstraject om ons sportcomplex verder te verduurzamen. Eerdaags zal er 
een schouw plaatsvinden door de bouwkundige van de Stichting Sportstroom. Zij 
zullen ons dan een advies geven over wat het beste te doen met de Jeu de Boules 
hal, de kantine, de kleedkamers en de veldverlichting.  
 
Onze focus ligt op de vraag welke verwarming het beste is in de Jeu de Boules hal. 
Maar daarnaast willen we ook weten of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden op  



 

 
 
 
de Jeu de Boules hal, de kantine en de kleedkamers. Misschien dat we samen met 
zonneboilers geheel van het gas af kunnen in de kleedkamers. Daarnaast verwachten 
we adviezen over de vervanging van de conventionele veldverlichting. We hebben nu 
15 jaar oude lampen op het kunstgrasveld, grasveld en buiten Jeu de Boules banen. 
 
Afhankelijk van het rapport van de Stichting Sportstroom zullen we bepalen wat we op 
korte termijn zullen laten uitvoeren en wat er mogelijk is op de middellange termijn. We 
kunnen waarschijnlijk lang niet alles doen, maar een groot deel zou wellicht tot de 
mogelijkheden behoren in 2021. Ook is het plan om in de zomer uiteraard aanvullende 
fondsen te gaan werven voor de verduurzamingsplannen. Er lopen al aardig wat 
“dingetjes” (denk aan onze opgave voor een nieuw spelprogramma op TV), dus je weet 

maar nooit hoe het balletje of de knikker zal gaan lopen       Maar dat we in 2021 een 

mooie slag zullen slaan in het kader van verduurzaming is wel een ding dat zeker is. 
Voor de zomer zal de nieuwe overkapping er bijvoorbeeld al zijn. 
 

 
Nikantes in de sneeuw: in februari 2010 arriveerden de dug outs van Nikantes. Deze 
hebben we aan kunnen schaffen omdat we de 1e prijs wonnen in de Goede Doelen 
Actie van de TelefoonGids en de Gouden Gids. Nikantes won de 1e prijs in Zuid 
Holland van € 7.500,00 welke verplicht uitgegeven moest worden aan materialen bij 
een plaatselijke ondernemer. De dug outs zijn geleverd door Sport’81 uit Rotterdam 
waar Nikantes vaak nog de ballen en ander sportmateriaal besteld.  


