
 

 
 
  
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2018-2019 
Zondag 16-12-2018 
 
Uitslagen zaterdag 15-12-2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijden aankomende weken   

22-12-2018 09:00 Nieuwerkerk F2 Nikantes F1 

5-1-2019 10:30 WION C2 Nikantes C2 

5-1-2019 14:00 Fortuna/Delta Logistiek D5 Nikantes D1 
 

Er zijn geen trainingen meer. 
De trainingen beginnen dinsdag 08-01-2019 weer. 

 

 



 

 

NIKANTES KERSTLOTERIJ 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NR PRIJS GEVALLEN 
OP NR 

PRIJSWINNAAR VERKOCHT DOOR 

1 Pizarette 
 

1836 Gijs den Ouden Saskia Bijl 

2 Kerstpakket 1 
 

1812 Adri Bijl Saskia Bijl 

3 Kerstpakket 2 
 

98 Martijn van Es Peter Stout 

4 Kerstpakket 3 
 

1145 Bert de Man Bert de Man 

5 Kerstpakket 4 
 

2366 Jolanda Schreuder Enrico Stout 

6 Kerstpakket 5 
 

2440 Richt Eijbergen Bini Stout 

7 Badset (heren) 
 

1720 Elly Schippers Kyle Prevo 

8 DE tas met waterkoker 
 

1548 Jolanda Essers Roy Essers 

9 Vogeltas met waterkoker 
 

70 B. van Maurik Peter Stout 

10 Theetas 
 

1216 Martijn Kuipers Martijn Kuipers 

11 DE tas met allerlei 
 

1640 Mary Rijken Kyle Prevo 

12 Badset dames 
 

22 Oma Mau Kornet 

13 Kerstboom met 
bookspotbon 

398 Shanely Shanely 

14 Jute tas met Oud en 
Nieuw 

618 Jeroen van de Ploeg Hailey van de Ploeg 

15 Arrenslee met VVV bon 
 

2925 Demi Bellel Enrico Stout 

16 Ontbijtpakket 
 

2622 Anja de Redelijkheid Enrico Stout 

17 Bakspullenmand 
 

3119 Dennis Barendregt Megan Bosch 

18 Cupcakeset 
 

3042 Ann Fuller Bini Stout 

19 Thee schaal 
 

510 Jan Bonnema Fender Weijts 

20 Pizzapakket en bon 
 

2997 Cees Houwerzijl Curly Houwerzijl 

21 Pastaschaal 
 

2588 Joris Veelenturf Enrico Stout 

22 Rugzak voetbal 
(jongens) 

3253 Sander Springvloet Enrico Stout 



 

23 Rugzak (meisjes) 
 

1830 Joop Koelmans Saskia Bijl 

24 Chocoladeset 
 

3152 Frank Dullens Enrico Stout 

25 Sushipakket 
 

970 Angelique Dijkgraaf Quinte de Bruin 

26 Duurzame 
productenpakket 

1210 Daniel Kuipers Daniel Kuipers 

27 Pizzaset 
 

1619 Anna Rijkers Kyle Prevo 

28 Verrassingskerstschaal 
 

2796 Remco Weijts Fender Weijts 

29 Kerststol 1 
 

3200 Ilse van Schouwen Enrico Stout 

30 Kerststol 2 
 

1667 Mike Gullik Kyle Prevo 

31 Spellenpakket 
 

3150 Mokkie Tohento 

32 Badset 
 

207 Pieter Stout Pieter Stout 

 
Nikantes bedankt alle lotenkopers en alle lotenverkopers. In totaal zijn er 225 vellen (2250 loten) 
verkocht. Dit is goed voor een bruto omzet van € 1.125,00. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Wij 
wensen alle prijswinnaars heel veel plezier met hun prijs. De prijzen worden rond gebracht naar de 
prijswinnaars. 
 
  



 

 

 
WIJNPROEVERIJ VRIJDAG 15-02-2019 
Op 15 februari gaan we een wijnproeverij 
organiseren in de kantine van Nikantes. 
 
Aanvangstijd zal rond 20.00 uur zijn en afloop rond 
23.00. Hoe gaan we dat doen, er komen 2 mensen 
van PrimaVino wijnspeciaalzaak. Zij gaan ons 
voorlichten over de wijnen die zij bij zich hebben, 
normaal gesproken zijn dit 3 rode wijnen en 3 witte 
wijnen uit diverse landen. Ik wil dit beperken tot 
Franse wijnen. 
We kunnen indien gewenst ook 2 rode, 2 witte en 2 
rose van maken of zelfs bubbels. 
Afhankelijk of er veel vraag is om ook bubbels te 
doen zal de entree prijs € 17,50 of iets meer meer 
zijn ivm bubbels. 
Wat krijg je voor dit geld, een welkoms koffie/thee, wijnproeverij met tussen door hapjes om de smaak 
te neutraliseren. 
We kunnen maximaal 48 mensen kwijt, en let op het is vanaf 18 jaar!!. Ouders van jongere leden zijn 
natuurlijk van harte welkom. Er dient 1 week voor de proeverij betaald te worden op een nog volgend 
rekeningnummer. Inschrijven kan al wel op andrevanveelen@gmail.com. 
 
Wie is PrimaVino, het zijn 2 collega's van mij die dit als hobby doen en speciaal naar Frankrijk gaan 
om aparte wijnen te zoeken die je niet in Nederland bij de slijter kunt kopen. 
 
Je kunt hun vinden op Facebook onder PrimaVino wijnspeciaalzaak. 
 
Ik verwacht veel aanmeldingen, omdat er nogal wat wijnliefhebbers in bepaalde teams zitten en 
vergeet niet je voorkeur van de wijnen/rose/bubbels op te geven. 
 
Groet, 
 
Andre 
 
Doppen sparen 
Zoals een aantal wellicht is opgevallen gooien wij de doppen van de cola e.d. altijd in een bakje op de 
bar. Wat gebeurd er eigenlijk met deze doppen, in het verleden gooiden wij die gewoon bij het afval. 
Op 1 van de laatste buiten trainingen kwam er iemand van het G team naar mij toe wat wij met de 
doppen deden. Bovenstaande verteld waarop zij vroeg of zij deze mochten hebben. Uiteraard heb ik 
gezegd, maar wat doen jullie ermee, nou wij sorteren ze op kleur en buigzaamheid. Als ze voldoen 
aan de "eisen" dan maken wij ze schoon en voegen een stof toe waardoor ze soepel worden. Mooi 
zeg ik maar wat dan, dan wordt dit gebruikt als vulling voor 3D printers.  
Wij als Sportplus vereniging moeten dit zeker ondersteunen, dit is goed voor het milieu en tevens zijn 
wij maatschappelijk verantwoordelijk bezig doordat de mensen die sorteren er een financiële 
vergoeding voor krijgen, waardoor zij weer leuke dingen kunnen doen. 
Mocht je nu denken, hè dit vind ik een goed initiatief, dan kun je thuis ook je bierdoppen bewaren en 
eens in de zoveel tijd inleveren in de kantine. 
Wij geven ze dan weer aan de juiste personen mee zodat ze lekker vooruit kunnen. 
 
Voor vragen hierover kun je mij altijd benaderen. 
 
Groet, 
 
Andre 
 
 

mailto:andrevanveelen@gmail.com


 

 

 

 

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

