
Update Di 20 november 

Sint Nicolaas loterij S.V. Capelle 2018 

 
Vorig jaar werden er totaal 3726 loten verkocht, op het moment van schrijven zitten we op 

3720 loten , we gaan vorig jaar dus zeker overtreffen, dankzij vele fanatieke verkopers, alvast 

bedankt daarvoor! Jullie begrijpen dat met deze inkomsten diverse activiteiten worden 

georganiseerd voor onze Jeugdleden, waaronder uiteraard het Sinterklaasfeest. 

Op dit moment moeten er nog 38 boekjes ingeleverd worden, deze hebben we nodig om aan 

de voorwaarden van de vergunning te voldoen, we moeten zowel de verkochte als niet 

verkochte loten aan de gemeente kunnen tonen als men daar om vraagt. Via de de Leiders van 

de teams is daar al diverse malen om gevraagd als het goed is. 

Dus lever uiterlijk zaterdag je boekje in bij ondergetekende of in de kantine bij Sjoert en 

Thea. Het liefst leeg natuurlijk, gelukkig is er op dit moment pas één persoon die geen enkel 

lootje heeft verkocht! 

De loterij wordt ook dit jaar mede mogelijk gemaakt door Hoveniersbedrijf Dennis Snijders 

Namens alle leden van sv Capelle, Bedankt Dennis en Marieke! 

Dennis Snijders 

Hoveniersbedrijf Sprang-capelle 
Hoveniersbedrijf Dennis Snijders is gespecialiseerd in het aanleggen en ontwerpen van tuinen 

en het onderhoud daarvan. Ook kunt u bij hen terecht voor het aanleggen van vijvers, 

kunstgras en straatwerk. Wij werken uitsluitend met vakkundig personeel. 

 

Bent u op zoek naar een Hoveniersbedrijf uit Sprang-Capelle en omgeving? Dan bent u bij 



Hoveniersbedrijf Dennis Snijders aan het juiste adres. Wij bieden kwaliteit, vakmanschap en 

creativiteit tegen een scherpe prijs. 

Adres:      Telefoonnummer: 06 - 53 20 24 92 

Nieuwevaart 22 

5161 AR Sprang-Capelle   E-mailadres: info@dennissnijders.nl 

De uitslag van de loterij wordt vrijdag 30 november bekent gemaakt tijdens het grote 

sinterklaasfeest in onze kantine. De lotenverkopers worden verzocht om uiterlijk zaterdag 

24 november, maar bij voorkeur zo spoedig mogelijk, het (lege) lotenboekje en de 

verkoopopbrengst in te leveren bij het barpersoneel. De jeugd van S.V. Capelle rekent op 

jullie medewerking! 

Wij bedanken vast iedereen voor het kopen en verkopen van de loten. 

 

Marco de Bie 

Jeugdcommissie sv Capelle 

 

 


