
 

 
 
  
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2018-2019 
Zondag 06-01-2019 
 
 
 
Uiteraard aan iedereen nog de beste wensen en een goed maar vooral 
gezond 2019 gewenst. We gaan er weer een heel bijzonder jaar van 
maken. Alle ploegen heel veel succes gewenst in het nieuwe jaar. 
 
 
Uitslag zaterdag 22 december 2018 
Nieuwerkerk F2   - Nikantes F1  12-8 
 
Uitslagen zaterdag 5 januari 2019 
WION C2   - Nikantes C2  13-0 
Fortuna/Delta Logistiek D5 - Nikantes D1  5-3 
 
 
 
 
Wedstrijden zaterdag 12-01-2019   

18:20 KOAG B4 Nikantes B1 

16:00 DES (D) D2 Nikantes D1 

11:05 Meervogels A2 Nikantes A1 

10:10 Vitesse (Ba) C2 Nikantes C1 

10:10 NIO C1 Nikantes C2 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heb jij nog leuke dingen voor de Kerstloterij van 2019? 
De Kerstloterij van 2018 is weer achter de rug en heeft een record opbrengst van netto € 770,00 
opgeleverd. Dit kan heel goed gebruikt worden voor de jeugd van Nikantes. De voorbereidingen voor 
de Kerstloterij van 2019 zijn al weer in volle gang. 
Wist je dat veel van de prijzen op gesponsorde wijze tot stand komen? Bijvoorbeeld door DE punten, 
of Air Miles die mensen aan ons doneren. Of producten die je ergens gratis bij kunt krijgen. Heb jij nog 
DE punten of Air Miles en wil jij deze wel doneren? Neem dan contact op met Enrico. 
Of kun jij ons helpen aan mooie prijzen? Wij houden ons natuurlijk altijd van harte aanbevolen. Heb jij 
bijvoorbeeld een mooie kerstpakketdoos ontvangen en is deze ook nog helemaal heel? Ook dan 
houden we ons aanbevolen. Dit kan bijv. weer heel mooi gebruikt worden voor de Kerstloterij van 
2019. Als je naam op de doos staat, plakken we er natuurlijk een mooie Nikantes sticker op. 
Je kunt het hele jaar door bij ons terecht om leuke prijzen te sponsoren voor de Kerstloterij. 
 
 

 

Op 15 december 2018 is geboren 
 

LUKAS EVERT 
 
Zoon van Geert-Jan & Kimberley Vrij 
Bongweg 234 
3192 NE Hoogvliet 
010-8421497 
 
20:35 uur 3330 gram 53 cm 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
Korfbal en Jeu de Boules vereniging Nikantes uit Hoogvliet zoekt bedrijven met goede 
voornemens voor 2019. De Hoogvlietse sportvereniging heeft het plan opgevat om een deel van 
de buiten Jeu de Boules banen te gaan overkappen met een grote loods van 6 meter hoog, 25 
meter lang en 15 meter breed. Hierdoor kunnen ouderen uit Hoogvliet en omgeving het hele jaar 
door Jeu de Boulen op de woensdagmiddag en zondagmiddag onder alle weersomstandigheden. 
Nu is dit niet mogelijk omdat er alleen buiten Jeu de Boules banen zijn. Sportplusvereniging 
Nikantes is op zoek naar bedrijven die een financieel steentje bij willen dragen in de 
totstandkoming van de zogenaamde Boulesdrome. Bedrijven die hier aan willen deelnemen 
kunnen na realisatie van de Boulesdrome gratis komen Jeu de Boules in de Boulesdrome. Dit is 
natuurlijk gelijk een leuk bedrijfsuitje voor de mensen. De totale kosten voor de realisering van de 
Boulesdrome zijn ongeveer € 70.000,00. Nikantes heeft reeds € 21.000,00 bij elkaar via de ING 
en via de Stichting Neyenburgh. Er zijn inmiddels ook diverse subsidie aanvragen en fondsen 
aangeschreven. Wij hopen dat het bedrijfsleven het idee ook zou willen ondersteunen. Uiteraard 
is elke bijdrage van harte welkom, ook van andere instellingen of van personen, stichtingen etc. 
Wilt uw bedrijf ook een financieel steentje bijdragen en iets doen om de ouderen in Hoogvliet en 
omgeving uit hun sociale isolement te halen door bij te dragen aan de totstandkoming van de 
Boulesdrome? Neem dan contact op met Nikantes via: secretaris@nikantes.nl of bel met Enrico 
Stout: 06-10747638.  



 

 

 

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 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

