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De overige hobby’s gaan aan de kant…. Tijd voor korfbal ! 
 

De vakantie is bijna voor iedereen weer voorbij en de “extra” vrije tijd wordt 
weer ingevuld door school, werk en korfbal natuurlijk. De overige hobby’s 
gaan weer even naar de achtergrond, zo ook bij mij….. Het fietsen wordt 
weer even op een lager pitje gezet en ik ga bedenken welke bergtoppen ik 
volgend jaar wil gaan bedwingen en van m’n lijstje kan afvinken. 
 
Maar dat geldt voor ons allemaal…. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang en de 
oefenwedstrijden worden gespeeld. We spelen een teamsport dus we worden verwacht op 
de trainingen en tijdens de wedstrijden. Het is daarom heel erg leuk om te zien dat 
iedereen weer enthousiast is begonnen, zowel bij de jeugd als bij de senioren. De nieuwe 
trainer van de selectie, Peter Bierens, is volop bezig om een voor hem zo optimaal 
mogelijk team neer te zetten, want zaterdag is de start van de competitie. 
 
Dit seizoen starten we met veel nieuwigheden op en rond het complex. De LED 
veldverlichting is reeds in gebruik en hier kunnen we dus direct van profiteren. De 
zonnepanelen worden geïnstalleerd en we zijn alweer hardop aan het denken aan een 
volgend project, dat heeft Enrico vorige week reeds aangestipt. 
 
Maar allereerst komende zaterdag de seizoenopening op het veld. Kom gezellig 
kennismaken met de nieuwe trainer, voor zover je dat nog niet hebt gedaan en laten we 
met elkaar onze nieuwe shirtsponsor van het 1e maar ook de bestaande van het 2e & 4e 
eens in het zonnetje zetten, alvorens de wedstrijd van het 1e. Onze shirtsponsors maken 
het mogelijk dat wij mooie dingen kunnen doen voor de vereniging, waarvan we allemaal 
kunnen profiteren. Geniet vervolgens van de wedstrijd en de sfeer op de vereniging, ik heb 
er weer zin in. 
 
Laten we met elkaar onze shirtsponsors eens in het zonnetje zetten ! 
 
Wat ik zeker iedereen nog wil aanraden is het feit dat de Lederhosen weer uit de kast mag 
voor het Oktoberfest van 24 september en dat we een heel leuk Jeu de Boules 
toernooi gepland hebben op 25 september, waarbij ik iedereen wil uitnodigen mee te 
spelen. Ouders van jeugdleden en alle korfballers zijn van harte welkom, geef je wel even 
vantevoren op. Na afloop is Romy’s Frietmobiel er ! ……. Echt een keer doen !  
 
Verderop in de nieuwsbrief lees je meer over het wedstrijdprogramma en de 
scheidsrechters indeling. We weten inmiddels allemaal hoe het werkt, dus regel zelf op tijd 
een vervanger als je niet kan. 
 
We gaan er weer een heel leuk seizoen van maken, maar bedenk dat we ook jou daarbij 
nodig hebben… Dat is ook teamsport ! 
Groeten, 
Jaco. 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zondag 25-09-2022 kun je gezellig Jeu de Boulen bij Nikantes in het kader 
van Burendag. Buiten bij mooi weer en binnen in de hal bij slecht weer. 
We starten om 13.30 uur en spelen dan 3 potjes. De kantine is open vanaf 
13.00 uur. 

Van 16.30 – 18.00 uur is Romy’s Frietmobiel er en kun je onbeperkt eten. 
Aangezien we vantevoren het aantal personen op moeten geven, graag 
wel vantevoren inschrijven voor deze speciale dag. Dat kan tot en met 

vrijdag 23-09-2022. Neem gerust een introducee mee, bijvoorbeeld een 
buur of iemand die het boulen graag eens wil proberen. Graag ook deze 
persoon vantevoren opgeven. 
 
De kosten zijn € 5.00 per persoon voor het eten. Als je je opgeeft, krijg 
je een tikkie van Enrico. Cash betalen kan natuurlijk ook (wel voor 23-
09-2022). Drankjes zijn voor eigen rekening. 
 
Opgeven kan door je naam op het inschrijfformulier te zetten dat ligt in 
de kantine, of bel of app even met Enrico (06-10747638 / 
enrico.stout@upcmail.nl) 
 
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds die in 
2022 Burendag organiseert. 
 
Ouders van jeugdleden en korfballers zijn natuurlijk ook van harte welkom. Neem gerust 
een vriend of vriendin mee. Graag dus wel vantevoren opgeven en vantevoren betalen. 
Nikantes heeft ruim voldoende ballen op voorraad voor mensen die geen Jeu de Boules 
materiaal hebben. 

mailto:enrico.stout@upcmail.nl


 

 

 

 
Hieronder het actuele Nikantes programma (let op het is van 03-09-2022). De meest actuele datums en 
tijden staan altijd in de KNKV app. Wijzigingen worden realtime doorgegeven. 
 
De Kangoeroe Klup is elke zaterdag op de Botreep van 10.00-11.00 uur van 10-09-2022 t/m 15-10-2022. 
 
Op zaterdag 10-09-2022 zijn er tussen 11.00-13.00 uur G wedstrijden op 24 bij 12 velden (de E en F velden 
op het KG). Er komen dan 4-5 andere verenigingen die in toernooi verband wedstrijdjes spelen. 
 
 

Datum Tijd Thuisteam Uit team 

10-9-2022 10:00 Twist C2 Nikantes C1 

10-9-2022 10:00 Nikantes E1 NIO E1 

10-9-2022 10:00 Nikantes F1 KOAG F1 

10-9-2022 10:15 KCR B3 Nikantes B1 

10-9-2022 10:30 't Capproen D1 Nikantes D1 

10-9-2022 11:00 Nikantes G1 KOAG G1 

10-9-2022 12:10 Thor (R) G1 Nikantes G1 

10-9-2022 12:45 Nikantes G1 Fortuna/Delta Logistiek G1 

10-9-2022 13:15 Nikantes 4 ODO 5 

10-9-2022 14:45 Nikantes 3 Nieuwerkerk 7 

10-9-2022 16:15 Nikantes 1 Sperwers 1 

10-9-2022 17:45 Nikantes 2 Triade 2 

    

17-9-2022 09:00 Nikantes D1 ZKV (Zu) D1 

17-9-2022 10:00 Nikantes C1 ODO C2 

17-9-2022 11:00 Avanti/Post Makelaardij 10 Nikantes 3 

17-9-2022 11:00 Nikantes B1 Excelsior B3 

17-9-2022 12:30 Refleks E3 Nikantes E1 

17-9-2022 13:00 RWA F1 Nikantes F1 

17-9-2022 14:00 ESDO 2 Nikantes 2 

17-9-2022 14:00 Dijkvogels 5 Nikantes 4 

17-9-2022 15:30 ESDO 1 Nikantes 1 

    

24-9-2022 09:00 Nikantes D1 RWA D3 

24-9-2022 10:00 Nikantes C1 KOAG C2 

24-9-2022 10:35 OZC F1 Nikantes F1 

24-9-2022 11:00 Nikantes B1 KOAG B2 

24-9-2022 11:00 ONDO (G) E7 Nikantes E1 

24-9-2022 12:15 Nikantes 2 KCC/CK Kozijnen 7 

24-9-2022 13:45 Nikantes 3 Vriendenschaar (B) 3 

24-9-2022 15:15 Nikantes 1 Thor (H) 1 

24-9-2022 16:45 Nikantes 4 KCR 11 
 
 
 
 
    



 

  

1-10-2022 09:00 Nikantes D1 't Capproen D1 

1-10-2022 10:00 Nikantes C1 Twist C2 

1-10-2022 11:00 Nikantes B1 KCR B3 

1-10-2022 11:00 NIO E1 Nikantes E1 

1-10-2022 11:00 KOAG F1 Nikantes F1 

1-10-2022 11:00 Nikantes G1 KOAG G1 

1-10-2022 11:40 Movado G1 Nikantes G1 

1-10-2022 13:00 Nieuwerkerk 7 Nikantes 3 

1-10-2022 13:00 ODO 5 Nikantes 4 

1-10-2022 13:00 Thor (R) G1 Nikantes G1 

1-10-2022 15:30 ZKV (Zu) 1 Nikantes 1 

1-10-2022 15:30 PKC/Vertom 6 Nikantes 2 

    

8-10-2022 09:45 Excelsior B3 Nikantes B1 

8-10-2022 10:00 Nikantes E1 Refleks E3 

8-10-2022 10:00 Nikantes F1 RWA F1 

8-10-2022 11:00 Nikantes 3 Avanti/Post Makelaardij 10 

8-10-2022 11:00 ZKV (Zu) D1 Nikantes D1 

8-10-2022 11:40 ODO C2 Nikantes C1 

8-10-2022 12:30 Nikantes 4 Dijkvogels 5 

8-10-2022 14:00 Nikantes 1 Olympia (S) 1 

8-10-2022 15:30 Nikantes 2 Olympia (S) 2 

    

15-10-2022 09:00 RWA D3 Nikantes D1 

15-10-2022 10:00 Nikantes E1 ONDO (G) E7 

15-10-2022 10:00 Nikantes F1 OZC F1 

15-10-2022 11:00 KOAG B2 Nikantes B1 

15-10-2022 11:45 Vriendenschaar (B) 3 Nikantes 3 

15-10-2022 12:00 KCR 7 Nikantes 2 

15-10-2022 13:15 KOAG C2 Nikantes C1 

15-10-2022 13:30 KCR 11 Nikantes 4 

15-10-2022 14:20 Triade 1 Nikantes 1 

    

22-10-2022 14:30 Nikantes 1 Good Luck 1 

22-10-2022 16:00 Nikantes 2 Good Luck 2 

    

29-10-2022 12:00 Triade 2 Nikantes 2 

29-10-2022 15:30 Sperwers 1 Nikantes 1 
  



 

 
 
 
OPROEP VOOR G SCHEIDSRECHTERS VOOR A.S. ZATERDAG 10-09-2022 
 
Beste iedereen, 
 
Zaterdag 10-09-2022 worden er G wedstrijden gespeeld tussen 11.00 en 13.30 UUR. Wij hebben voor 
iedere wedstrijd een scheidsrechter nodig. Wie wil ons helpen hierbij? Er wordt gespeeld op een E/F veld (24 
bij 12) en ze spelen 4 tegen 4 op het kunstgras. 
 
Wie o wie wil ons hierbij helpen met fluiten? 
 
Laat het even weten aan Andre of Angela zodat wij bij elke wedstrijd de scheidsrechter al kunnen 
toevoegen. 
Ons telefoonnummer is 06 51148795. 
 
Alvast dank. 
 
 
Fortuna G speelt niet a.s. zaterdag. Hierdoor is het oorspronkelijke programma wat aangepast zodat 
iedereen toch een paar wedstrijdjes kan spelen. Fortuna G heeft hun ingeplande wedstrijden reglementair 
met 0-2 / 2-0 verloren. 
 
 
Oorspronkelijk programma:  
 

G4-03 10-9-2022 11:00:00 Nikantes G1 KOAG G1 

G4-03 10-9-2022 11:00:00 Fortuna/Delta Logistiek G1 Movado G1 

G4-03 10-9-2022 11:35:00 KOAG G1 Fortuna/Delta Logistiek G1 

G4-03 10-9-2022 11:35:00 Movado G1 Thor (R) G1 

G4-03 10-9-2022 12:10:00 Thor (R) G1 Nikantes G1 

G4-03 10-9-2022 12:45:00 Nikantes G1 Fortuna/Delta Logistiek G1 

G4-03 10-9-2022 12:45:00 KOAG G1 Movado G1 

 
Om alle aanwezige teams toch 3 wedstrijden te laten spelen is hierbij het aangepaste programma. In het 
rood de vriendschappelijke wedstrijden. De wedstrijd in het geel komt te vervallen  
 

G4-03 10-9-2022 11:00:00 Nikantes G1 KOAG G1 

G4-03 10-9-2022 11:00:00 Thor G1 Movado G1 

G4-03 10-9-2022 11:35:00 KOAG G1 Nikantes G1 

G4-03 10-9-2022 11:35:00 Movado G1 Thor (R) G1 

G4-03 10-9-2022 12:10:00 Thor (R) G1 Nikantes G1 

G4-03 10-9-2022 12:45:00 Nikantes G1 Fortuna/Delta Logistiek G1 

G4-03 10-9-2022 12:45:00 KOAG G1 Movado G1 

 
 
 
 
  



 

 
 
 

Alle spelende leden kunnen voor een wedstrijd aangewezen worden. Uiteraard kan er 
rekening gehouden worden met teams die je liever wel of niet fluit. Wanneer je 

verhinderd bent voor een wedstrijd zoek je zelf een vervangende scheidsrechter.                            
Geef altijd aan Jordy de Ronde door met wie je hebt geruild! (0637194387) 

 

 

 

     
 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter  

10-9-2022 16:15 Nikantes 1 Sperwers 1 Bond  

10-9-2022 17:45 Nikantes 2 Triade 2 Bond/Coby Hekhuis  

10-9-2022 14:45 Nikantes 3 Nieuwerkerk 7 Jaco Meijboom  

10-9-2022 13:15 Nikantes 4 ODO 5 Brian Verbraak  

10-9-2022 10:00 Nikantes E1 NIO E1 Marcel Bijl  

10-9-2022 10:00 Nikantes F1 KOAG F1 Gerard Creemers  

17-9-2022 11:00 Nikantes B1 Excelsior B3 Daphne Prevo  

17-9-2022 10:00 Nikantes C1 ODO C2 Joop Prevo  

17-9-2022 09:00 Nikantes D1 ZKV (Zu) D1 Colin Stam  

24-9-2022 13:45 Nikantes 1 Thor (H) 1 Bond  

24-9-2022 15:15 Nikantes 2 KCC/CK Kozijnen 7 Bond/Jordi Holleman  

24-9-2022 12:15 Nikantes 3 Vriendenschaar (B) 3 Jordy de Ronde  

24-9-2022 16:45 Nikantes 4 KCR 11 Wesley Verbraak  

24-9-2022 11:00 Nikantes B1 KOAG B2 Ben van Gameren  

24-9-2022 10:00 Nikantes C1 KOAG C2 Sascha Jansen  

24-9-2022 09:00 Nikantes D1 RWA D3 Megan Bosch  

1-10-2022 11:00 Nikantes B1 KCR B3 Jordy de Ronde  

1-10-2022 10:00 Nikantes C1 Twist C2 Naomi Meijboom  

1-10-2022 09:00 Nikantes D1 't Capproen D1 Marjolein Benne  

8-10-2022 14:00 Nikantes 1 Olympia (S) 1 Bond  

8-10-2022 15:30 Nikantes 2 Olympia (S) 2 Bond/Coby Hekhuis  

8-10-2022 11:00 Nikantes 3 Avanti 10 Brian Verbraak  

8-10-2022 12:30 Nikantes 4 Dijkvogels 5 Wesley Verbraak  

8-10-2022 10:00 Nikantes E1 Refleks E3 Daniel Kuipers  

8-10-2022 10:00 Nikantes F1 RWA F1 Kirstie Lodder  

15-10-2022 10:00 Nikantes E1 ONDO (G) E7 Saskia Bijl  

15-10-2022 10:00 Nikantes F1 OZC F1 Giny Roeters  

22-10-2022 14:30 Nikantes 1 Good Luck 1 Bond  

22-10-2022 16:00 Nikantes 2 Good Luck 2 Bond/Jordi Holleman  

 
 



 

 
 
Ella is de Vertrouwenspersoon van Nikantes 
 
Sportplusvereniging Nikantes wil een (sociaal) veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier kan 
korfballen of Jeu de Boulen en zich ook echt thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de 
vereniging er alles aan moeten doen om zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld, 
discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel als mogelijk moeten 
voorkomen. 
 
Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat 
voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste 
zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. 
Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan 
ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon 
terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. 
 
Als jij graag met iemand erover wilt praten, neem dan contact met mij op en wij gaan samen op zoek naar 
een oplossing. Komen wij er samen niet uit, dan ga ik in overleg met jou, verder kijken wat we eraan kunnen 
doen.  
 
Blijf er dus niet mee rondlopen en neem gerust contact op! 
 
Je kunt ook contact opnemen met een onafhankelijk persoon buiten Nikantes over onacceptabel gedrag 
binnen de sport (zoals pesten, machtsmisbruik, doping gebruik, omkoping en sexuele intimidatie etc) via het 
Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF via het telefoonnummer: 0900 – 202 55 90. 
 
Ook vragen we voor alle trainers een VOG-verklaring aan. De gemeente Rotterdam heeft dit inmiddels 
verplicht gesteld aan de Rotterdamse verenigingen. Het kan dus zo zijn dat ik jou en/of je ouders benader 
voor het aanvragen van een VOG-verklaring als dat nog niet is gedaan, of als deze verlopen is om een 
nieuwe aan te vragen. 
 
Groetjes Ella Ameling 
Je kunt mij bereiken op: vertrouwenspersoon.nikantes@gmail.com 
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Kangoeroe Klup dagen 
De Kangoeroe Klup is tijdens het veldseizoen op het sportcomplex Botreep te Hoogvliet. 
 
De Kangoeroe Klup is er elke zaterdag vanaf zaterdag 10-09-2022 tot aan de 
Herfstvakantie, steeds van 10.00-11.00 uur.  
 
Het is de bedoeling om ook in de zaal wekelijks een Kangoeroe Klup te 
organiseren. 
 
De Kangoeroe Klup is bedoeld voor kinderen van 3-6 jaar. Er worden allerlei 
leuke spelletjes gedaan met en zonder bal. De Klup staat onder leiding van 
Mirjam en Saskia. 
 
 
 
 
Ouders let op!!! 
Je kunt de Sportlink app downloaden in de Playstore (iphone en Android). Met het lidnummer van uw kind en 
met het emailadres waarmee u zich hebt aangemeld bij inschrijving, kunt u inloggen. 
Je ziet dan gelijk de wedstrijden van uw kind. Je kan dan ook heel makkelijk klikken op het adres van de 
vereniging en vio Google Maps krijg je ook gelijk de route naar de vereniging. 
 
 
 
 
De JC 
Ook dit seizoen organiseren we een hoop leuke en sportieve activiteiten voor jong en oud! Wij proberen om 
de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden maar soms ontkomen we er niet aan om een kleine 
bijdrage te vragen. 
 
Heeft u vragen, tips of ideeën schroom niet en schiet ons aan of mail ons op: 
Jeugdcommissienikantes@gmail.com 
 

 
 
 
 
REKEN JE BARBON ELKE WEEK AF ALSTUBLIEFT 
Even een opfrisser en a.u.b. willen jullie je hier aanhouden? 
De barbon dient elke week afgerekend te worden. 
 
Doe dat bij voorkeur aan het eind van je thuisdag of op een trainingsavond, wel gaarne bij binnenkomst want 
op trainingsavonden ga ik altijd nadat de jeugd klaar is met trainen ook naar huis en dan is er geen kasgeld 
meer voorhande. 
 
Bij deze het verzoek om voortaan je barbon via de pin af te rekenen. Het is te bewerkelijk om iedereen 
steeds een tikkie te sturen, met de pin heeft dus de voorkeur, contant wordt ook nog steeds geaccepteerd. 
 
Iedereen alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Groeten, 
Nel. 
 

  

mailto:Jeugdcommissienikantes@gmail.com


 

 

 

 

WIE DOET WAT BINNEN DE TC 
 

Sascha Jansen (jeugd) 
Ik zal mezelf even voorstellen. 
Mijn naam is Sascha Jansen, zelf speel ik in de selectie en aankomend seizoen coach 
ik het 3e. Sinds kort zit ik ook bij de tc. Mocht je vragen hebben kan je altijd even bij me 
langs komen of me telefonisch bereiken op 06-12893969. 
sascha.nikantestc@gmail.com 
 
 
Megan Bosch (jeugd) 
Bij Nikantes ben ik speelster van de selectie en dit seizoen trainer/coach van de C1. 
Mocht je vragen hebben of gezellig willen kletsen mag dat altijd als je mij ziet! Ik ben 
ook bereikbaar via megan.nikantestc@gmail.com  of 06-10855615. 
 
 
 
 
Lex Maagdenberg (senioren) 
Voor vele ben ik wellicht al bekend, maar voor de mensen die mij niet kennen. Ik ben 
Lex Maagdenberg en speel in de selectie van Nikantes. Ik zal mij vooral bezig houden 
met de senioren binnenin de TC. Mocht je vragen hebben schiet me gerust eventjes 
aan op de vereniging! Je kan me ook bereiken via de mail: Lex.nikantestc@gmail.com 
of 06-23941967. 
 
 

 
Naomi Meijboom-van Kralingen (senioren) 
Voor de meeste van jullie ben ik waarschijnlijk geen onbekende. Naast speler en trainer 
ben ik actief als bestuurslid met TC zaken in mijn portefeuille, ik ben de schakel tussen 
de TC en het bestuur en ondersteun de TC daar waar nodig is. Dit seizoen ben ik 
tevens aanspreekpunt voor de senioren. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon 
even je hart luchten spreek me gerust even aan. Je kan me ook bereikbaar via 
naomi.vankralingen@gmail.com of 06-26701163.  
 

 

VRAGEN STAAT VRIJ - WE HOREN HET LIEVER TE VROEG DAN TE LAAT 
 
 

SCHEIDSRECHTERZAKEN EN OEFENWEDSTRIJDEN 
 

Jordy de Ronde (scheidsrechterszaken en oefenwedstrijden) 
De meeste zullen mij vast wel kennen maar voor de mensen die niet weten wie ik ben 
zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Jordy de Ronde en ik start dit jaar aan mijn 11 
e jaar bij de vereniging. Zelf speel ik in de selectie van Nikantes, ook geef ik dit seizoen 
trainen aan de C1. Ik ben verantwoordelijk voor de scheidsrechterszaken en de 
oefenwedstrijden. Mochten jullie vragen hebben kunnen jullie mij bereiken via 06-
37194387 of je kan mij mailen via: hertogjordy1915@gmail.com. Je kan me natuurlijk 
ook altijd even aanspreken als je mij ziet lopen op de het veld of in de zaal. 
  

mailto:sascha.nikantestc@gmail.com
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TRAININGSTIJDEN VELD 
 
 

 
 

 

De actuele trainingstijden staan altijd op de site en in de wekelijkse Tussendoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Wil jij ook een sponsordoek bij Nikantes? 
Voor het eerste jaar van het sponsordoek betaalt de sponsor slechts € 75,00. Voor de 
jaren daarna hoeft er maar € 60.00 per jaar betaald te worden. De doeken gaan gemiddeld 
5 jaar mee en per jaar kan de sponsor aangeven om wel of niet door te gaan. Ook 
interesse om een reclame sponsordoek te plaatsen langs het kunstgrasveld van 
Sportplusvereniging kv Nikantes? Neem dan contact op met Andre van Veelen, Jaco 
Meijboom of Enrico Stout. Wij helpen bedrijven kosteloos met de opmaak van het doek. 
De doeken zijn 300 cm bij 80 cm. 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

                                             
 
 
Nikantes gaat weer loten verkopen met de Grote Clubactie 
 

Nadat het vorig jaar online een groot succes was, gaan we ook dit jaar weer mee doen 

met de Grote Clubactie. 

 

De loten kosten 3 euro per stuk. Van ieder verkocht lot gaat 80% (dus 2,40 euro) naar 

onze clubkas. De lotenverkoop begint op 24 september, en eindigt op 21 november. De 

trekking is op 6 december. De kopers kunnen mooie prijzen winnen, zoals de 

hoofdprijs van 100.000 euro. 

De verkoop van de loten doen we net als vorig jaar online, via een link of QR code (die 

later nog volgt). We gaan dus niet langs de deuren. De link naar de verkooppagina kun 

je delen met familie en vrienden, met de vraag of ze Nikantes willen steunen door het 

kopen van een  of meer loten. 

Door het aanklikken van de link naar de internet pagina (of de QR code) komen 

mensen op onze verkooppagina terecht, en daar kunnen ze hun bestelling plaatsen en 

betalen. De lotnummers worden naar de mailbox van de koper gestuurd, net als de 

trekkingsuitslag na de trekking op 6 december. 

Op 24 september gaat de Grote Clubactie van start. Van te voren zal de QR code 

gedeeld worden in nieuwsbrieven, in de groepsapps van de ouders en natuurlijk ook op 

social media. Dus houdt dit in de gaten. 

 

Groetjes Ella 
 
  



 

 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
Wat betreft het afmelden voor wedstrijden, dit is als volgt geregeld: 
De senioren schrijven af bij de trainer/coach, aanvoerder of in hun team-app. Het team regelt in onderling 
overleg wie gevraagd wordt als invaller en/of reserve. 
 
De jeugd schrijft af bij de trainer/coach, de trainer overlegt met andere trainers welke speler er mee kan en 
vraagt dit na bij de desbetreffende ouder. Mocht de trainer er echt niet uitkomen hebben we een 
"jeugdtrainer-app" waar we met elkaar een oplossing kunnen zoeken.  
 
Afschrijven (liever niet natuurlijk) maar het liefst zo vroeg mogelijk, uiterlijk op donderdag voor 16:00 uur. 
 
Vervoer bij uitwedstrijden 
Wij raden aan om ploegen die zaterdags een uitwedstrijd spelen donderdags voorafgaande aan de wedstrijd 
bij elkaar na te gaan hoe het zit met vervoer. Dit kan op de training en/of ook via de groepswhatsapp die alle 
teams hebben. Het regelen van het vervoer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en de 
coaches. 
 
 
 

 
NEEM JE OUD PAPIER MEE NAAR DE BOTREEP 
 
JE KUNT HET KWIJT IN 1 VAN DE BLAUWE 
CONTAINERS NAAST DE 2 GRIJZE OPBERGHOKKEN 
 
WIJ KRIJGEN € 10.00 PER VOLLE BAK WAT 
RECHTSTREEKS VLOEIT NAAR DE 

VERENIGINGSKAS 

 
 
 
 

Rotterdampas 2022 
Ook in 2022 doet Nikantes mee aan de 
Rotterdampas. 
 
Jeugd en volwassenen kunnen dan korting 
krijgen op hun contributie. Geef je 
pasnummer 2022 door aan Mirjam of Enrico 
(Jeu de Boulers kunnen terecht bij Nel). 
 
Je ontvangt dan € 20.00 korting op de 
contributie en geen € 25.00 zoals de 
Rotterdampas beloofd. Dat komt omdat wij € 
20.00 per gedeclareerde Rotterdampas 
ontvangen en geen € 25.00. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bestellen bij Bol.com via de Nikantes site 
Als je van plan bent om iets te gaan kopen via bol.com, ga dan eerst even naar de 
Nikantes site en klik dan vervolgens op de Bol.com afbeelding. Als je daarna iets koopt via 
hun site, krijgen wij daar commissie over. Nikantes doet namelijk mee aan het zogenaamde 
partnerprogramma. Het levert de vereniging inmiddels aardig wat geld op. Zelf kost het je 
niets!!! Het heeft al heel wat opgeleverd. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
Van de secretaris 

We gaan weer beginnen met een compleet nieuw veldseizoen.  
 
Als jij in de loop van een seizoen gaat verhuizen, ander 
telefoonnummer krijgt of een ander emailadres, geef dit dan tijdig aan 
mij door. Nikantes leden krijgen via mij de wekelijkse Tussendoor 
gemaild. Ouders kunnen dit krijgen, de kinderen natuurlijk zelf ook als 
ze wat ouder zijn. Ook opa’s en oma’s die graag op de hoogte willen 
blijven van het Nikantes nieuws, kunnen zich bij mij aanmelden. Dan 
neem ik je emailadres op in de Nikantes emailgroep. 
 
Mocht je je lidmaatschap bij Nikantes willen beëindigen, doe dit dan 
voor 01-05-2023 via het uitschrijvingsformulier dat je kunt vinden op de 
site. Als je opzegt na 01-05-2023 ben je de contributie verschuldigd 
voor het gehele daaropvolgende nieuwe seizoen (dus tot 01-07-2024). 
 
Mocht je ergens vragen over hebben dan kun je mij altijd aanspreken 
of mailen.  
 
Enrico Stout 
Secretaris Nikantes 
enrico.stout@upcmai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendenloterij 
Speel jij al mee met de Vriendenloterij? De helft van je inleg 
gaat maandelijks naar Nikantes. Daarnaast maakt Nikantes 
kans op heel veel mooie prijzen, zoals bijvoorbeeld Club van de 
Week. Elke week maak je kans op € 10.000,00. 
 
Meespelen kan door te klikken op de onderstaande link: 
https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=135332 
 
 
Speel jij (of bijvoorbeeld je ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes 
etc) al mee met de Vriendenloterij maar is het lot niet gekoppeld 
aan kv Nikantes? Je kunt dit dan laten wijzigen door telefonisch 
contact op te nemen met de Ledenservice van de 
Vriendenloterij via telefoonnummer 088 - 020 1020. 
 
Zij zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00-21.00 
uur en op zaterdagen van 10.00-16.00 uur. 
 
  

https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=135332&fbclid=IwAR2kUVSENIEzuXCXDUnS0NPXmPQzBhaXMP6BcPMElnEs57S8y-5gUUhpYGE


 

 
 

Contributie uitleg van de penningmeester 
 
Hierbij nog een berichtje van mijn kant. De Rotterdampas kan weer ingeleverd worden. Het nieuwe pasjaar 
is begonnen vanaf 01-03-2022. Je krijgt dan € 20,00 korting op de contributie.  
Ook even iets over onze extra inkomsten via Bol.com, de Vriendenloterij, De Grote Club Aktie en het 
inleveren van oud papier. Iedereen die hier op wat voor manier een bijdrage aan levert heel erg bedankt. Dit 
brengt toch een heel mooi bedrag op voor onze vereniging. 
 
 

Contributie seizoen 2022-2023 

Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2022 tot 01-07-2023. Je leeftijd op 31-12-
2022 bepaalt in welke categorie je valt. 
Niet spelende leden betalen de helft van de van toepassing zijnde contributie categorie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mirjam van Hamburg 
Penningmeester Nikantes 
mirjamvanhamburg@hetnet.nl 
 
 



 

 
 
 

Werkstukken/spreekbeurten 
 
 
 
 
Als jij van plan bent om een werkstuk te maken of een spreekbeurt te houden 
over korfbal en Nikantes, dan zijn wij daar natuurlijk blij mee. Wij kunnen je 
voorzien van informatie. Kijk dan even op de site van Nikantes bij werkstuk 
spreekbeurt: 
https://nikantes.nl/over-nikantes/werkstuk-spreekbeurt/ 
 
Van Nikantes krijg je allerlei leuke dingen om uit te delen aan je klasgenoten, of 
leuke dingen om bij je werkstuk te plakken. Als je een korf of een bal mee wilt 
nemen naar de klas, kan dat natuurlijk ook. Graag horen wij hoeveel kinderen je 
in je klas hebt als je een spreekbeurt gaat houden. Neem in alle gevallen contact 
op met Enrico Stout (enrico.stout@upcmail.nl, 06-10747638).  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://nikantes.nl/over-nikantes/werkstuk-spreekbeurt/
mailto:enrico.stout@upcmail.nl


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nikantes werkt samen met Denise van Luijk, gevestigd in Hoogvliet op de Nieuwe Langeweg 59 (bij Free 
Fitness op de Gadering naast Grando keukens). Denise is een familielid van Jans van Luijk, 1 van de 
oprichters van kv 't Waterschip in 1948. In 1996 zijn 'kv t Waterschip en kv Hoogvliet gefuseerd tot het 
huidige kv Nikantes. 
 
Bij Van Luijk Fysiotherapie wordt de klacht behandeld middels een persoonlijke en doelgerichte aanpak, 
maar er wordt ook met zorg gekeken naar de oorzaak van de klacht om lange termijn herstel te waarborgen. 
Het gaat bij ons om de mens achter de klacht. 
 
Van Luijk Fysiotherapie staat voor de beste mogelijke zorg op fysiotherapeutisch gebied. De fysiotherapeute 
heeft zich gespecialiseerd in rugklachten, nekklachten, knieklachten, artose, hoofdpijnklachten, RSI. 
 
De therapievormen die Van Luijk Fysiotherapie aanbiedt naast fysiotherapie zijn: Easy Taping, Sport – en 
ontspanningsmassage en Medisch Fitness. Indien u niet in staat bent om langs de praktijk te komen, kan er 
ook aan huis behandeld worden. Mocht u een afspraak willen maken of een vraag willen stellen, neemt u 
dan contact met ons op: 06-117 407 64. 
 
De fysiotherapeute 
Ik ben Denise van Luijk, in 2011 afgestudeerd aan de Internationale Hogeschool Thim van der Laan 
te Nieuwegein. De afgelopen 20 jaar heb ik op hoog niveau gevoetbald en gekeept. In de wintermaanden 
geef ik Ski lessen in Oostenrijk en ben ik ook zeer bekwaam om mensen al dan niet fit, (weer) Ski fit te 
maken. In beide sporten komen natuurlijk de meeste blessures voor, en hier is dan ook mijn fascinatie 
geboren om mensen weer zo goed mogelijk te been te krijgen, sporter of niet-sporter, jong of oud. Na 
geruime tijd en werkervaring in verschillende fysiotherapie praktijken heb ik besloten om in december 2016 
voor mezelf te beginnen. 
  
Wat Kan ik voor U betekenen? 
Fysiotherapie: 
U wenst herstel van een blessure of lichamelijke klachten. We gaan op zoek naar de oorzaak van de klacht 
de aanpakken. Uiteraard mag u eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar dat is niet meer 
noodzakelijk. U mag namelijk direct een afspraak maken bij ons.  
 
Medisch Fitness: 
U bent (bijna) hersteld en wilt u trainen om fit te worden en te blijven onder toezicht van een fysiotherapeute. 
Van Luijk Fysiotherapie biedt namelijk ook trainingen op maat aan, waarbij getraind wordt in kleine groepen. 
 
 
 
 
 

http://vanluijkfysiotherapie.nl/blog/wp-content/uploads/2015/12/Foto-Denise.jpg


 

  
 
 
 
 
Sport- en ontspanningsmassage: 
U wilt juist blessures en klachten voorkomen. Laat daarom tijdig uw spieren masseren om opgelopen 
spanningen en verkrampingen te “ontladen”. Een ontspanningsmassage stimuleert de doorbloeding van de 
weefsels, voert afvalstoffen af en verbetert de functie en de stofwisseling van de spieren. Hierdoor voel je je 
na de massage weer fit en je spieren zijn weer soepel. De massage helpt stress te verminderen en het 
vergroot de mate van bewegelijkheid. 
 
Contactinformatie 
Van Luijk Fysiotherapie is gevestigd op Nieuwe Langeweg 59, 3194 DC Hoogvliet. 
Voor het maken van afspraken kunt u bij voorkeur bellen naar 06-117 407 64 of mailen 
naar van vanluijkfysiotherapie.nl 
 
Het kan voorkomen dat ik niet kan opnemen, omdat ik bezig ben met een behandeling of training. Wanneer 
u hier uw gegevens invult kan ik ook contact met u opnemen. 
 
Behandelplan 
Aan de hand van een eerste screening zal ik samen met u het behandelplan doornemen. 
 
Wenst u direct een afspraak te maken, bel dan 06-117 407 64 of mail naar info@vanluijkfysiotherapie.nl 
 
Tijdens onderstaande openingstijden zijn afspraken mogelijk; indien u niet in staat bent om naar de praktijk 
te komen, kan ook thuis behandeld worden. 
Maandag 08.00-21.00 uur 
Dinsdag 08.00-15.00 uur 
Woensdag 08.00-21.00 uur 
Vrijdag  08.00-12.30 uur 
 
Kijk voor meer informatie ook op http://vanluijkfysiotherapie.nl/ 
 
 
 
Een bericht van de Club van 50 
De Club van 50 ondersteunt leuke plannen en nieuwe ideeën die leden hebben en die de gehele vereniging 
ten goede komen. Voor maar € 50.00 per jaar ben je lid van de Club van 50. 
 
Heb jij een goed idee voor Nikantes om te realiseren? Meldt je dan hiervoor bij Jeanette Adriaanse, Chris 
van Dijk of Arthur Bosch. Nieuwe leden zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom. 
 
Wij wensen jullie allemaal een heel 
leuk seizoen. 
 
Groeten,  
Jeanette, Chris en Arthur 
 
 
 
  

mailto:info@vanluijkfysiotherapie.nl
http://vanluijkfysiotherapie.nl/blog/?page_id=19
mailto:info@vanluijkfysiotherapie.nl
http://vanluijkfysiotherapie.nl/


 

 
 

 

Nikantes doet mee met de Rabo ClubSupport actie 
2022. Heb jij een rekening bij de Rabobank 
Rotterdam? Dan kun je 1 stem op ons uitbrengen. 
De Rabobank Rotterdam verdeelt € 60.000,00 onder 
ongeveer 70 clubs uit de omgeving van groot 
Rotterdam. Stemmen kan vanaf 5 september door 
leden van de Rabobank Rotterdam vanaf 12 jaar. 
Tip: stem op de Hoogvlietse verenigingen Nikantes, 
Rijnmond Hoogvliet Sport en Animo. 
 
De opbrengst van de Rabo ClubSupport 2022 willen 
wij gaan gebruiken voor het multifunctionele PANNA 
Kunstgrasveld dat Nikantes van plan is om te gaan 
realiseren in 2023 (of 2024). De totale geschatte 
kosten bedragen ongeveer € 100.000,00 en zal ook 
sterk afhankelijk zijn van eventuele extra’s. Het kan 
bijvoorbeeld voor diverse sporten geschikt gemaakt 
worden (of niet). Dit laten wij uiteraard afhangen van 
het succes van de fondsen en subsidiewerving. De 
financiering is overigens op de achtergrond al goed 

van start gegaan. Realisering in 2023 is een realistische mogelijkheid. 
 
Het Nikantes bestuur heeft goede gesprekken met het Sportbedrijf Rotterdam en de 
verwachting is dat het huidige kunstgrasveld van 60 bij meter 30 meter in 2023 of in 2024 
totaal vervangen gaat worden. De wens voor uitbreiding is neergelegd bij het Sportbedrijf 
Rotterdam, maar is tot op heden niet gehonoreerd. Wij hebben ook niet de indruk dat dit 
zal gaan gebeuren. Zeker is dat het Sportbedrijf Rotterdam het veld van 60 bij 30 zal 
vervangen en er een 40 bij 20 veldbelijning in maakt. Zie ook de bijgaande tekening. Wij 
kiezen er voor om de huidige middellijn als uitgangspunt te nemen zodat je het beste zicht 
hebt vanaf het terras en vanuit de kantine. 
 
Daarnaast gaan wij een multifunctioneel PANNA Kunstgrasveld van maximaal 30 bij 30 
meter in eigen beheer realiseren op het grasveld. Hier kunnen 2 officiële 24 bij 12 velden 
komen. Hierdoor kunnen de E en de F hun wedstrijden op dit veld spelen. Het 
kunstgrasveld krijgt een hek er om heen en ook betegeling van 30 bij 30 centimeter tegels 
(tegelpad van 3 rijen) zodat het dezelfde uitstraling krijgt als bij het Beachcourt. 
 
Het PANNA kunstgrasveld (multifunctioneel sportveld voor de wijk) kan gebruikt worden 
door: 
- het Nikantes G team. Zij hebben dan een eigen kunsgrasveld om op te trainen en ook 
om wedstrijden op te spelen (nu zij in een monokorfbalcompetitie zitten); 
- de Kangoeroe Klup hebben een eigen veld om op te trainen (goed voor de motoriek); 
- het maandagavond groepje wijkbewoners hebben een eigen veld om op te sporten; 
- het jaarlijkse Nikantes Schoolkorfbaltoernooi kan er gebruik van maken; 
 
 
 



 

 
- het Botreep Beach Event kan er gebruik van maken en ook Zomerland Hoogvliet; 
- de basisscholen uit Hoogvliet die een sportdag hebben elk jaar kunnen er gebruik van 
maken; 
- jongeren van het voortgezet onderwijs kunnen er gebruik van maken tijdens hun 
gymlessen; 
- de jeugd en de senioren kunnen er elke dinsdag- en donderdagavond gebruik van 
maken (extra ruimte dus en minder belasting van het hoofdveld); 
- de E en de F kunnen er 2 wedstrijden tegelijktijd op spelen. Hierdoor kunnen er eerder 8 
tallen wedstrijden spelen op het hoofdveld; 
- de korfballers hebben een eigen inloopveld als start voor een wedstrijd. 
 
Daarnaast is het plan om de huidige reclameborden weg te halen en hier een hekwerk te 
realiseren zoals dit ook voor de kantine en aan de zijkanten het geval is. Reclameborden 
die nog betalen kunnen een spandoek krijgen. Hierdoor is er ook meer zicht op het nieuwe 
PANNA kunstgrasveld. Realisering van de wijziging van de lange kant van het huidige 
kunstgrasveld zal ook pas in 2023 of in 2024 plaats vinden. 
 
Toekomstbeeld van de Botreep:  



 

 

JAARPLANNING NIKANTES 
 
 
 

07 september, 2022 

Oefenwedstrijd Nikantes Selectie 
ADO 3 - Nikantes Selectie 20.30 uur 
08 september, 2022 

Zonnepanelen Installatie 
Zonnepanelen worden op dak kantine geinstalleerd 
09 september, 2022 

Zonnepanelen Installatie 
Zonnepanelen worden op dak kantine geinstalleerd 
10 september, 2022 

Start Veldcompetitie en Kangoeroe Klup 
Start veldcompetitie (breedte en wedstrijdkorfbal) en start Kangoeroe Klup 
16 september, 2022 

Nationale Sportweek 
Week van 16 t/m 25 september is het Nationale Sportweek 
24 september, 2022 

Burendag zaterdag 
Kangoeroe Klup 3-6 jaar 10.00-11.00 uur 
OktoberFest 
25 september, 2022 

Burendag zondag 
3 potjes Jeu de Boulen 13.30 - 16.30 uur en van 16.30-18.00 uur Menu VIP Onbeperkt via Romy's 
Frietmobiel. In het kader van Burendag is iedereen welkom. Neem gerust een introducee mee. 
Ouders van korfballeden of korfballers zelf zijn natuurlijk ook van harte welkom om te komen 
boulen. Wel vantevoren opgeven en betalen bij Enrico. 
10 oktober, 2022 
Algemene Leden Vergadering 
Algemene Leden Vergadering 
10 oktober, 2022 
Bestuursvergadering 
Bestuursvergadering 
18 oktober, 2022 

Jeu de Boules hal toernooi 
Jeu de Boules haltoernooi. Starten om 10.00 uur 
15 november, 2022 
Jeu de Boules hal toernooi 
Jeu de Boules haltoernooi. Starten om 10.00 uur 
21 november, 2022 
Bestuursvergadering 
Bestuursvergadering 
09 januari, 2023 

Bestuursvergadering 
Bestuursvergadering 
13 februari, 2023 
Bestuursvergadering 
Bestuursvergadering 



 

27 maart, 2023 
Bestuursvergadering 
Bestuursvergadering 
08 april, 2023 
Verhuring kantine 
Verhuring kantine 
12 april, 2023 
Schoolkorfbaltoernooi 
Van 14.00-16.00 uur? Of 
Van 18.00-20.00 uur?? 
18 april, 2023 

Koningsspelen bij Nikantes 
Koningsspelen Prisma. Gebruiken hele terrein. Eea loopt via Nikantes. 
01 mei, 2023 
Bestuursvergadering 
Bestuursvergadering 
17 mei, 2023 
Kamp 
Kamp voor F t/m A. 
12 juni, 2023 
Bestuursvergadering 
Bestuursvergadering 
30 juni, 2023 

Botreep Beach Event Bedrijventoernooi 
Teams van bedrijven, verenigingen, stichtingen en familie/vriendengroepen gaan tegen elkaar 
beachvoetballen, beachvolleyballen en beachkorfballen. 
01 juli, 2023 

Botreep Beachkorfbaltoernooi 
Teams gaan tegen elkaar Beachkorfballen 
 

  

https://nikantes.nl/
https://nikantes.nl/


 

 

 

JAARPLANNING BEACHCOURT 
 
 

BEACHACTIVITEITEN IN 2022 

Het beachcourt kan gebruikt worden als de verenigingen ETC, Nikantes of 

YUM aanwezig zijn. 

Alle donderdagavonden in april, mei, juni, juli en augustus. Nikantes gebruikt 

dan het gehele Beachcourt in het kader van de Beach Zomer activiteiten. 

Alle vrijdagavonden in mei, juni, juli en augustus ivm 010Beach (in ieder 

geval Beachhandbal en waarschijnlijk meer) door ETC. Met uitzondering van 

vrijdag 1 juli. 

Alle zondagmiddagen in mei, juni, juli en augustus ivm Beachen door 

Nikantes (muv de zondagen die hieronder vermeld staan). 

Donderdag 08-09-2022 

Sportdag Zadkine Sport en Bewegen (eea loopt via ETC) 

Maken dan gebruik van het gehele complex 

Woensdag 14-09-2022 17.30-19.00 uur 

Groepje komt Beachvolleyballen (eea loopt via ETC) 

Maandag 5, 12, 19 en 26 september 12.15-14.45 uur 

Zadkine maakt gebruik van de Beachvolleybalvelden (eea loopt via ETC) 

Maandag 3, 10 en 17 oktober 12.15-14.45 uur 

Zadkine maakt gebruik van de Beachvolleybalvelden (eea loopt via ETC) 

 

 

 

 

 



 

BEACHACTIVITEITEN IN 2023 

Dinsdag 18-04-2023 

Koningspelen Prisma gehele complex wordt gebruikt door Prisma. Eea loopt 

via Nikantes. 

Koningsspelen (19, 20 en 21 april / 24, 25 en 26 april) gehele complex 

(organisatie bij ETC) voor de basisscholen de Plevier en de Zalmplaatschool 

Dinsdag 20-06-2023 t/m vrijdag 23-06-2023 

Hoogvliets Avond4daagse met op vrijdagavond 23-06-2023 na het inhalen 

muziek en feest op het Beachcourt 

Zaterdag 24-06-2023 afbouwen 

Donderdag 29-06-2023 

Opbouwen heel de dag voor Botreep Beach Event (aub geen andere 

activiteiten op deze dag op het terrein plannen) 

Vrijdag 30-06-2023 

Botreep Beach Bedrijven Event. Teams van bedrijven, verenigingen, 

stichtingen en familie/vriendengroepen gaan tegen elkaar beachen voor de 

felbegeerde Botreep Beach Bokaal 2023. Na afloop gezellige muziek, 

uiteraard een leuke Foodtruck en ook gelegenheid om te blijven slapen in 

een zelf meegenomen tentje. 

Zaterdag 01-07-2023 

Botreep Beachkorfbaltoernooi. Teams gaan tegen elkaar Beachkorfballen 

met aansluitend muziek en natuurlijk ook een gezellige Foodtruck en Silent 

Disco. Na afloop is er gelegenheid om te blijven slapen in een zelf 

meegenomen tentje. 

Zondag 02-07-2023:  afbouwen en opruimen (zo ook maandag 03-07-2023) 

 
De Nikantes Nieuwsbrief wordt gemaakt door Enrico Stout. Heb jij ook berichten voor in de Nieuwsbrief? Of 
wil je met een ander/meer e-mailadressen de Nieuwsbrief ontvangen? Mail dit dan naar 
enrico.stout@upcmail.nl Volg Nikantes op: 
 
 

         

mailto:enrico.stout@upcmail.nl
http://twitter.com/nikantes
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