
Maaseikse LOTTO Dôme omgedoopt tot ‘STEENGOED Arena’
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Grindontginner Steengoed Projecten verankert zijn maatschappelijke positie in het Maasland verder door het sportcomplex
van volleybalclub NOLIKO Maaseik een nieuwe naam te geven. “Voorheen gekend als de LOTTO Dôme, vanaf nu de
STEENGOED Arena”, aldus een trotse Frank Liebens, directeur van Steengoed Projecten.

Op 19 september werd de naamswijziging van sportcomplex LOTTO Dôme gelanceerd bij de ploegvoorstelling van NOLIKO
Maaseik. Niet vernoemd naar een nobele onbekende, maar wel naar de trouwe sponsor van de Limburgse volleybalclub:
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← PETER ‘KOM VAN DAT DAK AF’ KOELEWIJN NAAR DE
STEGEL (VIDEO)

DE ROMEO’S KOMEN NAAR HET BASTION FESTIVAL IN
KESSENICH →

Steengoed Projecten, een actieve grindontginner. Frank Liebens is alvast tevreden: “Omdat we onze werkwijze breed willen
uitdragen is een ruime naamsbekendheid met dank aan dergelijke initiatieven essentieel.”

“Als NOLIKO Maaseik zijn we uitermate tevreden over het langdurige engagement dat Steengoed met ons als naamsponsor
van het sportcomplex is aangegaan,” licht algemeen manager Dieter Leenders van NOLIKO Maaseik toe. “Deze samenwerking
geeft de nodige stabiliteit waardoor we verder kunnen timmeren aan onze toekomst. Het is altijd onze ambitie om een topper te
blijven in het Belgische volleybal en ondertussen willen we natuurlijk blijven inzetten in de vorming van jong talent.”

“Steengoed Projecten heeft steeds haar maatschappelijk engagement getoond in de regio van het Maasland*. Dit onder andere
op het vlak van sportsponsoring, waaruit 7 jaar geleden de samenwerking met NOLIKO Maaseik geboren werd. Deze kwam
naar de jeugd toe extra tot uiting toen het internationaal jeugdvolleytornooi ‘ChristmasCup’ werd omgedoopt naar de
‘SteengoedCup’.”

Net zoals Steengoed Projecten plant ook NOLIKO Maaseik vooruit naar de toekomst, waardoor ze eerder dit jaar op zoek
gingen naar een nieuwe naamsponsor voor het sportcomplex dat voorheen de LOTTO Dôme heette. “Hun aanbod paste mooi in
de perspectieven van ons grindbedrijf en zo werd de STEENGOED Arena een feit”, vertelt Frank Liebens. De toekomst van beide
partners is daarmee nog sterker verenigd.
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