Nikantes Tussendoortje
Seizoen 2020-2021
Zondag 30-05-2021
Vanaf 5 juni kantine weer open
Vanaf zaterdag 5 juni mag de kantine weer open. Wel is het de bedoeling dat je gaat
zitten en er mogen maximaal 20 personen binnen zijn. Maar het lijkt er dus op dat er
steeds meer mogelijk gaat worden.
Het terras mag open zijn tot 22.00 uur.
Mini competitie?
Mogelijk start de jeugd van de F tot en met de A met een mini korfbalcompetitie. De
TC is druk aan het inventariseren of dit mogelijk is met de teams van dit seizoen. De
speeldagen zijn dan zaterdag 12, 19 en 26 juni. Publiek is niet toegestaan.
Schone kleedkamers
De kleedkamers zullen zaterdag 5 juni eerst nog worden schoongemaakt. Zaterdag 5
juni is het gebruik van de kleedkamers dan ook nog niet toegestaan. De kleedkamers
kunnen dan weer gebruikt worden vanaf dinsdag 8 juni 2021.
Oud papier, DE zegels en Air Miles
Heb je oud papier? Neem het dan mee naar de club en doe het in de 2 grote blauwe
bakken. Het levert ons aardig wat geld op. Ook DE zegels kun je bij ons inleveren. Ook
je Air Miles kun je aan ons doneren en wel op kaartnummer: 112221513. Dit gebruiken
wij voor leuke prijzen in de Kerstloterij en/of voor de vereniging zelf. Voor meer info
kun je terecht bij Enrico.
Bol.com
Als je iets bestelt via Bol.com ga dan eerst even naar www.nikantes.nl en druk op de
blauwe Bol.com button. Nikantes krijgt dan een commissie hierover.
Feliciteer onszelf op maandag 07-06-2021
Op maandag 07-06-2021 kunnen we onszelf feliciteren. Nikantes bestaat dan officieel
25 jaar. Dat gaan we vieren met een Open Huis op 3 en 4 september.
Kangoeroe Klup zaterdag 12-06-2021
Alle basisschool groepen 1 en 2 uit Hoogvliet krijgen een kleurplaat van Nikantes die
zij in kunnen leveren op zaterdag 12-06-2021 om 10.00 uur en gelijk mee kunnen doen
met de Kangoeroe Klup. Panda Nika zal 3 ballen uitreiken aan 3 prijswinnaars. Neem
gerust iemand mee. In totaal organiseren 7 Rotterdamse Korfbalclubs op deze dag
een speciale Kangoeroe Klup voor 2 tot 7 jarigen.
Open Huis vrijdag 3 en zaterdag 4 september
Nikantes organiseert op 3 en 4 september een Open Huis in het kader van ons 25jarige bestaan en in het kader van de ingebruikname van de Terrasoverkapping. Deze
zal vermoedelijk in de maand juli 2021 gaan komen.

Wie wil er niet weer eens een feestje?! Lekker dansen op de muziek,
lekker wat drinken erbij. Zaterdag 5 Juni kan het weer maar dan net ff
anders…. Namelijk via een livestream! Deze livestream gaat via Youtube,
er komt een link naar de livestream op Nikantes | Facebook te staan. Via
de link op Nikantes Facebook kom je bij de disco! Het is een feest voor
iedereen, er worden dus allerlei soorten muziek door elkaar
gedraaid! Wij hopen dat het een heel leuk en tof feest gaat worden en
dat jullie massaal gaan kijken met zijn allen!
Jeugd Commissie van Nikantes

Start Ballenactie
Vanaf woensdag 26-05-2021 tot en met dinsdag 22-06-2021 doen wij mee met de
Ballenactie, in samenwerking met Jumbo. Met deze actie willen we ballen inzamelen
voor onze vereniging. Help je mee? De eerste bal krijgen we van de Jumbo cadeau.
De aanschaf van nieuwe ballen is altijd een hele uitgave. Helemaal nu onze club de
afgelopen tijd flink wat inkomsten is misgelopen door alle coronamaatregelen.
Daarom komen we in actie!
Iedereen die KV Nikantes een warm hart toedraagt kan meedoen. Via onze actielink
kun je een bal doneren aan onze club. Zo willen we er samen voor zorgen dat het
balletje gewoon kan blijven rollen bij KV Nikantes.
Doneer een bal
Klik op onderstaande link om een bal te doneren:
Nikantes – Ballenactie
Actie doorsturen
Ken je iemand anders die zou kunnen helpen? Stuur de actie gerust door!
Tussenstand
Momenteel zijn er al 7.75 ballen van ons doel 25 ballen gehaald! Iedereen heel erg
bedankt hiervoor!

Deel jij onze Inviplay groep in jouw omgeving?
Inviplay.nl is een gratis online community waar mensen elkaar vinden om te gaan
sporten. In deze tijd biedt Inviplay een oplossing waar wij als vereniging graag
gebruik van maken.
Inviplay biedt een makkelijke organisatietool, inclusief een deelnemerslijst en
maximum aantal deelnemers.
Inviplay geeft een groter bereik voor de vereniging en maakt het voor mensen buiten
de vereniging mogelijk om ook eens mee te doen (al dan niet tegen betaling).
Onze vereniging heeft een eigen groepspagina op Inviplay:
https://www.inviplay.nl/groups/64. In deze groep delen we allerlei activiteiten voor
leden èn niet-leden. Door je als lid aan te melden in de groep help je ons enorm,
want op die manier wordt het voor mensen van buitenaf ook aantrekkelijker om zich
aan te melden.
Word dus ook lid van de groep en deel deze groep vooral ook met mensen in je
eigen omgeving. Want samen sporten geeft meer!

Korfballen kun je momenteel op de volgende tijden bij Nikantes:
Dinsdag:
18:30 - 19:30 F, D, C1 en C2
19:30 - 20:30 A1, A2 en Senioren
19:30 - 20:15 G op het gras

Donderdag:
18:30 - 19:30 F, D, C1 en C2
19:00 - 20:00 A1 en A2

Zaterdag:
10:00 - 11:00 F, D, C1, C2, A1, A2 en Kangoeroes
11:00 - 12:00 Senioren

Jeu de Boulen kun je momenteel op de volgende tijden bij Nikantes:

Woensdag:
13:30 – 15:30 uur
Donderdag:
19:00- 21.00 uur
Zaterdag:
10:00-12:00 uur
Zondag:
13:30 – 15:30 uur

Agenda Nikantes

Agenda Beachcourt
Woensdag 02-06-2021

YUM Beachvolleybal 18.00-21.00 uur
Donderdag 03-06-2021

Zomer donderdagavond beach activiteiten Nikantes
Vrijdag 04-06-2021, zaterdag 05-06-2021 en zondag 06-06-2021

Optie ETC
Zaterdag 05-06-2021

YUM Beachvolleybal 10.00-12.00 uur
Woensdag 09-06-2021

YUM Beachvolleybal 18.00-21.00 uur
Donderdag 10-06-2021

Zomer donderdagavond beach activiteiten Nikantes
Vrijdag 11-06-2021

Trainen voor de voorronde NK Beachhandbal van 10/11 juli
Zaterdag 12-06-2021

YUM Beachvolleybal 10.00-12.00 uur
Woensdag 16-06-2021

YUM Beachvolleybal 18.00-21.00 uur

Beste jeugdlid,
Volgend jaar zal jij spelen in de A1:
Dames
Anouk
Noa
Valerie
Quinte
Daphne
Julia

Heren
Daniel de Klein
Tino
Tim
Kyle
Jasper

Je coach dit jaar is:
Sascha Jansen (06-12893969) &
Collin van Holland (06-15963243)

Voor vragen, opmerkingen of problemen kun je terecht bij de TC. Jullie
aanspreekpunten binnen de TC zijn:
Coördinator Jeugd:
Wedstrijdsecretariaat Jeugd:

Sascha Jansen (06-12893969) en
Megan Bosch (06-10855615)
Chantal van Marion (06-40171164)

Met sportieve groeten,
De TC
Naomi, Jordi H, Chantal, Megan, Sascha en Lex

Beste jeugdlid,
Volgend jaar zal jij spelen in de B1:
Dames
Hailey
Jessica
Lotte
Curly
Soraya

Heren
Dylan
Jasper
Marcin

Je coach dit jaar is:
Marjolein Benne (06-38368046)
Wesley Verbraak (06-13971603)

Voor vragen, opmerkingen of problemen kun je terecht bij de TC. Jullie
aanspreekpunten binnen de TC zijn:
Coördinator Jeugd:
Wedstrijdsecretariaat Jeugd:

Sascha Jansen (06-12893969) en
Megan Bosch (06-10855615)
Chantal van Marion (06-40171164)

Met sportieve groeten,
De TC
Naomi, Jordi H, Chantal, Megan, Sascha en Lex

Beste jeugdlid,
Volgend jaar zal jij spelen in de C1:
Dames
Luna
Shanely
Alicia
Jayda
Rashana

Heren
Milan
Pieter
Lucas

Je coach dit jaar is:
Daphne Prevo (06-43028994) &
Lex Maagdenberg (06-23941967)

Voor vragen, opmerkingen of problemen kun je terecht bij de TC. Jullie
aanspreekpunten binnen de TC zijn:
Coördinator Jeugd:
Wedstrijdsecretariaat Jeugd:

Sascha Jansen (06-12893969) en
Megan Bosch (06-10855615)
Chantal van Marion (06-40171164)

Met sportieve groeten,
De TC
Naomi, Jordi H, Chantal, Megan, Sascha en Lex

Beste jeugdlid,
Volgend jaar zal jij spelen in de D1:
Dames
Nora
Rilicia
Fairouz

Heren
Jason
Luc
Fender
Levi
Tygo
Alvaro

Je trainers dit jaar zijn:
Naomi Meyboom (06-26701163) &
Arco Kerstens (06-23651506)

Voor vragen, opmerkingen of problemen kun je terecht bij de TC. Jullie
aanspreekpunten binnen de TC zijn:
Coördinator Jeugd:
Wedstrijdsecretariaat Jeugd:

Sascha Jansen (06-12893969) en
Megan Bosch (06-10855615)
Chantal van Marion (06-40171164)

Met sportieve groeten,
De TC
Naomi, Jordi H, Chantal, Megan, Sascha en Lex

Beste jeugdlid,
Volgend jaar zal jij spelen in de E1:
Dames
Sophie
Ariana
Nira

Heren
Milan
Atakan
Jero

Je trainer dit jaar is:
Megan Bosch (06-10855615)
Marijn van der Sluijs (06-36023717)

Voor vragen, opmerkingen of problemen kun je terecht bij de TC. Jullie
aanspreekpunten binnen de TC zijn:
Coördinator Jeugd:
Wedstrijdsecretariaat Jeugd:

Sascha Jansen (06-12893969) en
Megan Bosch (06-10855615)
Chantal van Marion (06-40171164)

Met sportieve groeten,
De TC
Naomi, Jordi H, Chantal, Megan, Sascha en Lex

Beste jeugdlid,
Volgend jaar zal jij spelen in de F1:
Dames
Kamilia
Yzara
Mckenzie

Heren
Stijn
Milan
Sem

Je trainer dit jaar is:
Sandra van Dorth (06-18550491)
Sabrina van Rees (06-18039967) &
Ben van Gameren (06-21682104)

Voor vragen, opmerkingen of problemen kun je terecht bij de TC. Jullie
aanspreekpunten binnen de TC zijn:
Coördinator Jeugd:
Wedstrijdsecretariaat Jeugd:

Sascha Jansen (06-12893969) en
Megan Bosch (06-10855615)
Chantal van Marion (06-40171164)

Met sportieve groeten,
De TC
Naomi, Jordi H, Chantal, Megan, Sascha en Lex

