
 

 
 
  
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2018-2019 
Zondag 02-12-2018 
 
 
LET HEEL GOED OP JE SPULLEN EN RUIM ALTIJD ALLES OP 
Het bestuur wil aan iedereen (jong en oud) vragen om toch heel erg goed op te letten op je eigen 
spullen en op het materiaal in de Campus (de ballen). Inmiddels blijven er nl. elke training/ 
wedstrijddag, heel veel spullen achter, oa kleding maar ook bidons en andere zaken. Soms valt het de 
mensen die de boel afsluiten op en bewaren we het in de blauwe kast. Maar heel vaak valt het ons 
ook niet op.  
 
De Campus is niet ons eigen gebouw en op de zondag zijn er vaak weer andere activiteiten. 
Doordeweeks wordt er elke dag gegymd door scholen. 
 
Het personeel en de leraren zit natuurlijk niet te wachten op onze achter gebleven spullen. 
 
Wees dus heel erg alert op je eigen spullen. De kans is groot dat je het niet terug krijgt. 
 
Ballen aub niet de zaal uit meenemen. We vragen aan ouders om daar ook op te letten. Dit om te 
voorkomen dat we ze soms weer aantreffen in de hal van de Campus of iets dergelijks. Ballen aub 
ook niet op de tribune gebruiken. 
 
Zaalwachten zullen extra alert moeten zijn om geen ballen mee te laten nemen. Op wedstrijddagen is 
1 bal genoeg. We zullen mogelijk de ballenkist ook zaterdag overdag dicht gaan doen. 
 
Iedereen alvast bedankt voor de medewerking 
Het bestuur van Nikantes 
 
 
  



 

 

Uitslagen zaterdag 01-12-2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijden Zaterdag 08-12-2018   

19:50 KVS/Maritiem 8 Nikantes 4 

17:45 DeetosSnel 7 Nikantes 3 

15:55 ONDO (G) B4 Nikantes B1 

15:20 Tempo G2 Nikantes G1 

14:10 Nikantes G1 Thor (R) G1 

13:15 Sperwers 1 Nikantes 1 

13:00 ODO C2 Nikantes C2 

12:20 Refleks A1 Nikantes A1 

12:15 Valto C2 Nikantes C1 

11:05 Dijkvogels D2 Nikantes D1 

09:00 IJsselvogels E2 Nikantes E1 
 



 

 
 
 

 
Kerstkaarten vrijdag 07-12-2018. Aanvang 20.00 uur Kantine Nikantes Botreep 
 
 
Het traditionele Kerstkaarten staat bij 
Nikantes op de agenda op vrijdag 07-
12-2018. Vanaf 19.30 uur is de 
kantine op de Botreep 10 open. 
Iedereen is van harte welkom bij de 
dames Daphne Hekhuis en Marloes 
Gijsberts die dit inmiddels meer dan 
10 jaar organiseren. Je kunt 
klaverjassen of jokeren. Opgeven kan 
bij Enrico Stout (06-10747638 of 
enrico.stout@upcmail.nl). Er wordt 
gespeeld voor de gezelligheid. De 
kosten zijn € 3.50 per persoon. Ook 
zijn er een aantal leuke prijsjes te 
winnen voor de nummers 1, 2 en 3. 
Kom jij ook? 
 
 
NIEUW!!! 
We willen graag dat ook mensen die het spel niet of niet vaak spelen, ook mee komen klaverjassen. 
Daarom zullen we iedereen indelen in poules. We maken dus een verschil tussen Ervaren en 
Onervaren spelers. Iedereen is dus van harte welkom. Dus ook als je het niet zo vaak speelt, kun je 
gewoon meedoen. 
 
Tot nu toe hebben zich opgegeven voor het klaverjassen: 
Enrico Stout 
John Nauwt 
Annelies Nauwt 
Peter Stout 
Ben van Veen 
Hans van Galen 
Norine van Galen 
Cock van Triet 
Cees Nettenbreijers 

Yvonne Beukelman 
Gert Jan Bakker 
Jaco Meijboom 
Naomi Meijboom 
Markus Stil 
Aad Kraaijenbrink 
Jan Broersen 
Cora Broersen 
Frans Rijthoven 

Ben van Vlijmen 
Herman Essers 
Andre van Veelen 
Jacqueline Stil 
Sander Meijdam 
Angela van Veen 
Alie 
Robbert 
Tom

 
 
Voor het jokeren hebben zich tot nu toe opgegeven: 
Jolanda Essers 
Cock van Gent 
Ria Tieman 
Bep Rooijers 
Rina van Veen 

Nel de Ridder 
Sijtje 
Wil Otterspoor 
Bibi Rijthoven 
Pop 

Hennie 
Marcel 
Anneke

 
 
Opgeven kan bij Enrico Stout. Kosten zijn € 3.50 per persoon. 
Er wordt vnl gespeeld voor de gezelligheid. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kerstloterij 2018 
 
Ook zijn de traditionele Kerstloten weer uitgedeeld via de trainers, zowel in het MFC als in de 
Campus. Dit jaar is de hoofdprijs een Pizzarette Grill. Er zijn meer dan 30 prijzen. Dit jaar hebben we 
veel goed en lekker gevulde kerstpakketten met voor elk wat wils, leuke koffie en theepakketten maar 
natuurlijk ook de traditionele kerststollen, maar ook twee handige waterkokers kun je winnen. De loten 
kosten nog steeds slechts € 0.50 per stuk en een heel vel is maar € 5.00. De loten inleveren kan tot 
en met zaterdag 15-12-2018. Inleveren kan bij Enrico. Wil jij extra lijsten bestellen? Geef dit dan ook 
even door aan Enrico. De trekking is op zondag 16-12-2018. De prijzen zullen in de week daarna 
rondgebracht worden door de Nikantes kerstmannen. De opbrengst komt geheel ten goede van het 
Nikantes jeugdkamp van mei 2019. 
 
Bij de Pizzarette Grill wordt pizzaretten gecombineerd met racletten en grillen. Zo heeft u met één 
funcooking-apparaat de mogelijkheid om pizza’s te bakken, ondertussen een lapje vlees te grillen om 
deze daarna met gesmolten raclette kaas te overgieten. Dé tip voor geslaagde Kerstdagen eind 
december. Wie wil dat nou niet? 
 
 
  



 

 

 

 

 

SPEEL JIJ OOK MEE MET DE VRIENDENLOTERIJ? KOPPEL JE LOT DAN AAN NIKANTES 

Nikantes ontvangt dan gegarandeerd de helft van je maandelijkse inleg. 

Waarom zou je eigenlijk meespelen? Nou om 2 redenen. Ten eerste maak 

jezelf kans op heel veel leuke prijzen. Daarnaast gaat de helft van je inleg 

gegarandeerd naar Nikantes. Er spelen momenteel 13 loten mee voor Nikantes. 

Dit levert de Clubkas jaarlijks gegarandeerd € 1.000,00 op!! We willen het aantal 

loten graag verdubbelen. Waarom? Omdat we binnen 1-2 jaar twee belangrijke 

dingen willen realiseren. Ten eerste speelt er de vervanging van het kunstgrasveld. 

Dat zal veel geld gaan kosten en als we zelf iets extra’s willen, zullen we ook zelf 

een financiele bijdrage moeten leveren. Daarnaast gaan we binnen 1-2 jaar een 

Boulesdrome realiseren. De achterste Jeu de Boules bak zal overkapt gaan 

worden. Kortom we kunnen de aankomende jaren wel wat extra geld gebruiken. 

Een lot kost € 13.50 en er zijn 14 trekkingen per jaar. 

Vul nu dan ook het formulier in om mee te spelen en steun kv Nikantes. Bedankt alvast. 

Klik hier om naar het invulformulier te gaan: 

https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=135332 

https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=135332

