Nikantes Tussendoortje
Seizoen 2021-2022
Zondag 05-09-2021
Wij bedanken iedereen die heeft meegeholpen aan het Botreep Beach Event van
vrijdag 3 en zaterdag 4 september de Open Dag. Er waren heel veel vrijwilligers actief
en ook heel veel deelnemers op de vrijdagavond en ook op de zaterdag. We kunnen
toch wel stellen dat het een zeer groot succes was. Vrijwillgers en deelnemers
natuurlijk heel erg bedankt hiervoor.
Maar nu gaan we weer over tot de orde van de dag
Deze week weer de normale trainingen en op woensdagavond een verplaatste
thuiswedstrijd van het 2e. Afgelopen donderdag hebben ze gewonnen van Sperwers 2
dus laten we dit dan ook maar in de competitie herhalen. Zou mooi zijn.
Aanstaande zaterdag 11-09-2021 gaat alleen de wedstrijd van Nikantes 1 door. De
wedstrijd van de E1 en van het 3e zijn/worden deze week nog verplaatst.
In de ziekenboeg
Sijtje Groeneveld heeft een nieuwe heup gekregen. Het gaat goed met haar laat Coby
Hekhuis ons weten. Sijtje zou het leuk vinden als ze een beterschapskaartje krijgt.
Momenteel ligt ze nog in een zorghotel en daar moet zij nog even blijven. Wij hopen
haar natuurlijk eerdaags weer langs het korfbalveld te kunnen zien om naar de
korfbalwedstrijden te kijken en ook op de Jeu de Boules banen. Een kaartje kun je
sturen naar:
Motorstraat 110
3083 AP Rotterdam
Kamer 319.

Programma aankomende week:

Nikantes jeugdkamp
OPGEVEN KAN NOG STEEDS, WEES WEL SNEL
We verblijven van vrijdagavond tot zondagmiddag op het
grasveld in Nikantes in grote legertenten. We gaan leuke
dingen doen zoals een dropping, spooktocht,
kampboterhammen, dampende slaaptenten en nog heel veel
leuke dingen meer.
Opgeven is nog steeds mogelijk deze week.
De kosten zijn € 40.00 per persoon. Na opgeven ontvang je
een tikkie.
Opgeven kan via de mail: korfbalkampnikantes@outlook.com
Vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en eventuele allergieën en/of
dieetwensen.
Meer informatie kun je vragen aan Ella en Naomi

AGENDA NIKANTES

RESERVERINGEN VOOR BEACHCOURT

SPAAR JE CLUB GEZOND
Plus helpt graag onze verenigingen en daarom doneert de Plus uit Poortugaal €
10.000,- aan de clubs uit Poortugaal en directe omgeving. Maar liefst 16
verenigingen/clubs hebben zich aangemeld. Spaar mee voor sponsorpunten om het
bedrag voor Nikantes zo hoog mogelijk te maken! Want dat steuntje in de rug kunnen
we na het afgelopen jaar wel gebruiken

Hoe spaar je mee?
van 5 september t/m 13 november 2021 ontvang je bij iedere € 10 aan
boodschappen een sponsorpunt.
kras de unieke code van je voucher open en scan de QR code met je telefoon of
ga naar plus.nl/sponsorpunten.
selecteer je club, vul je code in en activeer.
digitaal sparen kan natuurlijk ook, dan ontvang je de sponsorpunten in de PLUS
app.
hoe meer sponsorpunten je spaart, hoe meer euro’s in de kas van jouw cluppie!
Spaar jij je club gezond?
Je kunt de kassabonnen van de Plus ook bij ons inleveren aan de bar. Dan krassen
wij het open, vullen de code in en activeren het. Je kunt het afgeven aan de bar bij
Nel of Enrico.
Wij sparen voor het jeugdkamp 2022 en voor de verduurzamingsplannen (LED
verlichting rondom het kunstgrasveld en zonnepanelen voor op de kantine).
Het begin is er, met dank aan een sjoppende Jeu de Bouler op zondag 05-092021😊

