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                    39e jaargang  Nr  13            
  

 

                    

         3 feb 2014 
 
 
 

 
Het eerste pakt 3 punten uit de eerste twee duels in 2014 

Het eerste heeft de eerste twee competitiewedstrijden in 2014 achter de rug. Vorige week 

stond de uitwedstrijd tegen Kreileroord op het programma. Zonder Niek Nijland en Chris 

Keesom en met Harm op den Kelder en Patrick Huijsman in de basis werd een puike eerste 

helft afgeleverd. DESS was heer en meester op het zwaar bespeelbare veld en speelde de 

thuisploeg bij tijd en wijle zoek. Het was een wonder dat de eerste helft met een 0-1 

voorsprong voor DESS werd afgesloten. Want DESS heeft vele mogelijkheden gehad de 

eerste helft. Het niet afmaken van de kansen, was het enige minpunt van de eerste helft. 

Ruben Kistemaker was verantwoordelijk voor de enige treffer in de eerste helft. In de tweede 

helft kreeg DESS iets minder ruimte van Kreileroord en had het daardoor lastiger dan in de 

eerste helft. Kreileroord kwam zelfs op 1-1 door en van richting veranderde vrije trap. 

Gelukkig kwam het antwoord van DESS redelijk snel. Pieter Schuit ontweek de buitenspelval 

en had een vrije doortocht richting het Kreileroord-doel. Pieter was niet zelfzuchtig en bood 

de meegelopen Kevin Slooten een niet te missen kans, 1-2. Hierna werd DESS slordig en ging 

het mee in het spel van de thuisploeg. Het werd er niet fraaier op en DESS mocht van geluk 

spreken dat Kreileroord de gelijkmaker niet wist te maken. Hierdoor pakte DESS, overigens 

dik verdiend, de eerste 3 punten in het nieuwe jaar. Björn en Jaap, bedankt dat jullie mee 

wilden als wissels. 
 

 

De tweede wedstrijd tegen concurrent voor een nacompetitieplek Callantsoog, was een belangrijke. 

DESS was compleet maar moest vlak voor de wedstrijd de eerste tegenvaller incasseren. Harm op 

den Kelder bleek niet fit genoeg om te voetballen waardoor de van wintersport teruggekeerde Chris 

Keesom toch in de basis mocht starten. Vooraf was iedereen doordrongen van de belangen van deze 

wedstrijd en de koppies leken fris. Bij DESS geloofde men dan ook in een goede afloop van deze 

wedstrijd. Helaas pakte het heel anders uit. DESS is geen moment in de wedstrijd geweest en werd 

naar een kansloze 0-5 nederlaag gespeeld. Hoe zoiets kan gebeuren blijft gissen. Ik steek altijd als 

eerste de hand in eigen boezem en denk dat ik niet alle spelers op de juiste positie heb laten spelen. 

Dat had anders gekund. Dat is mijn les die ik heb geleerd uit deze wedstrijd en meeneem naar  de 

volgende wedstrijd. Voor het overige hebben we er alles aan gedaan om de jongens optimaal te laten 

presteren en valt ons niets te verwijten. Ik hoop dat de spelers bij zichzelf te rade gaan en iedereen 

voor zich een antwoord vindt voor het collectieve falen van vandaag. We zitten in een opbouwfase 

en dan zoiets als vandaag blijkbaar gebeuren. Hopelijk zal in de volgende wedstrijd, uit tegen THB, 

blijken dat de slechte wedstrijd van vandaag een incident was. Pakken we daar 3 punten dan kan er 

een dikke streep door de wedstrijd van vandaag. Laten we ons daar met zijn allen op focussen.  

Bij deze wil ik de invallers Patrick, Robin en Wouter hartstikke bedanken voor hun invalbeurt. 

 

Ruud Wiersma 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

   Zondag 09 Februari  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 10.00  73778 DESS VE1 – VVW VE1  

A 11.45  60990 DESS 2 – de Blokkers 5  

A 14.00  207912 DESS DA2 – de Blokkers DA1  

                                                                        

                                                        Zondag 09 Februari  Uit 

                                                          

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

   9.30   8.30 201955 ALC B1 – DESS B1 Op de fiets 

 14.00 13.00 207705 SEW DA1 – DESS DA1  

      

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag 25-01-2014  

DESS C1 – Spirit’30 C2 7-0 

ALC D2 – DESS D1 1-3 

Westfriezen MC2 – DESS MC1 4-4 

  

  

  

Uitslagen  zondag  26-01-2014  

Kreileroord 1 – DESS 1 1-2 

Andijk VE1 – DESS VE1 4-5 

Zwaagdijk B1 – DESS B1 3-5 

ASV’55 DA1 – DESS DA2 Afg. 

DESS DA1 – KSV DA1 Afg. 

  

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755 
Invullen door coach op wedstrijdformulier 

Afgelastingen: 
Algehele afgelastingen op teletekst 603 
West 1 categorie A standaard elftal 
            Categorie B overige teams 
 
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan zo snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en competities onder zoek 
op club (deze week). Ook staan ze zo snel mogelijk vermeld op www.svdess.nl 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

   Zondag 16 Februari  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 10.00  202127 DESS B1 – VVW B1  

A 11.45  60991 DESS 2 – Westfriezen 5  

A 14.00  207945 DESS DA1 – Victoria o DA1  

                                                                        

                                                        Zondag 16 Februari  Uit 

                                                          

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00  13883 THB 1 – DESS 1 W.J.N. Rijs 

 14.00 13.00 207858 VVW DA1 – DESS DA2  

      

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 
 

Uitslagen  zaterdag 01-02-2014  

Westfriezen F8 – DESS F2 10-0 

  

Rest programma Afgelast  

  

  

  

Uitslagen  zondag  02-02-2014  

DESS 1 – Callantsoog 1 0-5 

Strandvogels 2 – DESS 2     7-1 

DESS B1 – de Blokkers B1 3-2 

DESS DA2 – Woudia DA1 5-2 

  

  

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755 
Invullen door coach op wedstrijdformulier 

Afgelastingen: 
Algehele afgelastingen op teletekst 603 
West 1 categorie A standaard elftal 
            Categorie B overige teams 
 
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan zo snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en competities onder zoek 
op club (deze week). Ook staan ze zo snel mogelijk vermeld op www.svdess.nl 
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Agenda 
 

 
  

   

   

   

 
 

 

zaterdag  25 januari 2014 Vrijwilligersavond 

zaterdag  15 februari 2014 Dorpsveiling ( 10 jarig Jubilea ) 

 
 
 
 
 

Wil je  DESS 1 bij de thuiswedstrijden  voorzien van een 

nieuwe wedstrijdbal? 
 

Neem dan contact op met Jan van IJzerloo of Jan Peter Bos. 
Tel. 06-52199400 of janpeterbos@hotmail.com 
 

 

 

  1e wedstrijdbal: DESS1 -  Kreileroord 1 gesponsord door BVV 

  2e wedstrijdbal: DESS1 -  THB 1 gesponsord door Klaas Helder 

  3e wedstrijdbal: DESS1 -  WSW 1 gesponsord door Jan Visser  
  4e wedstrijdbal: DESS1 -  Jisp 1 gesponsord door VRS van Vugt-Hoek BV 

  5e wedstrijdbal: DESS1 -  HOSV 1 gesponsord door Selectie DESS 1 

  6e wedstrijdbal: DESS1 -  Kadoelen SV 1 gesponsord door ????? 

  7e wedstrijdbal: DESS1 – Flevo 1 gesponsord door ????? 

  8e wedstrijdbal: DESS1 – Callantsoog 1 gesponsord door ????? 

  9e wedstrijdbal: DESS1 – Oudesluis 1 gesponsord door ????? 

10e wedstrijdbal: DESS1 – Schellinkhout 1 gesponsord door ????? 

11e wedstrijdbal: DESS1 – HYS 1 gesponsord door ????? 

12e wedstrijdbal: DESS1 – GSV 1 gesponsord door ????? 
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KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN 

Alle spelers van de selectie, de veteranen en de B-junioren worden dit 

jaar één keer opgeroepen voor het schoonmaken van de kleedkamers. 

Er wordt tijdig in de Odessa aangekondigd welke spelers op welke avond 

in de kantine worden verwacht. Hierdoor heeft iedereen de tijd om zijn 

agenda te blokken of een vervanger te zoeken. Indien een speler niet op 

komt dagen, zullen we deze een boete van 20 euro opleggen. Wanneer 

je aan de beurt bent om de kleedkamers schoon te maken, dien je om 

19:00 uur aanwezig te zijn. Voor de B-junioren geldt 19:15 uur in 

verband met hun trainingstijd. 

Het bestuur. 

Dinsdag 4 februari Dinsdag 4 maart Dinsdag 1 april 

Andre Appel 

Bjorn de Boer 

Gerrie Moolevliet 

Marcel van Schagen 

Richard van Diepen 

Robin Bontekoning 

Tom Beuker 

Dave Karel 

Jaimy Vlaar 

Jouke Ingen 

Kevin Slooten 

Marcel Bartels 

Patrick Huijsman 

Sonny v.d. Lagemaat 

Bert de Vries 

Casper Smit 

Cliff Bean 

Krijn Koning 

Laurens Groot 

Nick Veltrop 

Ronald ten Pierick 

 
 
 
 
   

 

Kantinelijst MC1 

 

23 februari   Marloes Keesom – Anne van Helden 

16 maart            Valerie Reus – Sandra Burrei 

 6 april                  Merel Sas – Tess Karsten 

4 mei               Irene Slagter – Mandy Vlaar 

 

Meiden, hierbij de data wanneer jullie in de keuken 

van de DESS-kantine verwacht worden.  

Als je niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen.  

Het duurt van 13.30 uur tot ca. 17:00 uur. 
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Van de bestuurstafel 

Schoonmaak coördinator gezocht 

Bij onze vereniging wordt er elke maandagavond in ons 

clubgebouw trouw en netjes schoongemaakt door een aantal 

enthousiaste meiden/ dames. Toch zou het nog prettiger zijn als zij 

een regulateur/ coördinator zouden hebben die eventuele 

roostergaten (b.v. bij vakantie of afwezigheid) kan voorkomen. 

Ook een klein oog voor detail kan soms prettig en handig zijn. Wie 

o wie ziet zichzelf als onze nieuwe schoonmaak coördinator? Meld 

je dan gauw aan bij Afra Appel-Huisman of een ander bestuurslid.  

Helpt u ons? 

 

 

 

Ideeënbus oproep 

Binnenkort is de 10
e
 DORPSVEILING waar wij hopelijk een leuk bedrag aan overhouden. In onze 

kantine hangt al tijden een ideeënbusje, waar iedereen een idee of suggestie mag deponeren. Heeft 

u een idee, dan is dit uw kans! Vorig jaar werd er bijvoorbeeld gefluisterd over een ‘eigen’ ingerichte 

meiden/ dames kleedkamer. Dit zou dus bijvoorbeeld een leuk idee zijn! Maar misschien heeft u een 

nog leuker idee, waar wij als bestuur mee aan de slag kunnen gaan. Laat het ons alstublieft weten, 

denk mee, we laten ons graag verrassen! 
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DESS VR2 - WOUDIA VR1 
 

Na onze overheerlijke nieuwjaarsoverwinning van vorige week waren we klaar voor de laatste 

tegenstander van de eerste seizoenshelft: de meiden van Woudia. 

 

Mariska is de nieuwe belofte onder de keepers en verdedigde ons doel. We waren stiekem best een 

beetje zenuwachtig voor deze wedstrijd omdat we erg aan elkaar gewaagd zijn. Vera en Roos 

kwamen ons teampje versterken, waarvoor dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste helft ging van start en tot onze verbazing waren wij al snel de bovenliggende partij. Judith 

scoorde dan ook binnen enkele minuten de 1-0, jeej! Helaas maakte Woudia er al snel 1-1 van maar 

zoals ik hierboven al schreef, we zijn aan elkaar gewaagd. Of toch niet! Want daar was onze topper 

Vera met de 2-1 en daar was Juudje weer met de 3-1 en daar was Vera met de 4-1! Op naar de 

tweede helft! 

 

Rust 

 

De tweede helft was heel erg saai en gebeurde dan ook niets. Hier laat ik het dus bij. 

 

We hebben wel weer lekker gewonnen hihaho! 

 

Lisa  
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 

 

Zaterdag 08-02-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  175809 DESS F1 – HSV Sport1889 F2 Krijn Koning 

 10.00  171264 DESS F2 – Zouaven de F8 Ali umar Ali 

 11.30  187155 DESS C1 – Zouaven de C5 Maickel de Boer 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10.00 09.00 200702 West-Frisia ME1 – DESS ME1 Marit,Wies 

 13.00 12.00 192312 West-Frisia D4 – DESS D1 Gijs,Sijn,Maarten 

 13.00 12.00 198953 WSW MC1 – DESS MC1 Lisa,Noa,Merel,Sabine 

      

 

Zaterdag 15-02-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  200793 DESS ME1 – Always Forward ME3 Karlijn Nijland 

 11.30  193211 DESS D1 – Westfriezen D6 Anita v Arem 

 13.00  199086 DESS MC1 – avv Andijk MC1 John Keesom 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 09.30 08.30 176710 Hollandia F2 – DESS F1 Lars,Daniel 

 10.00 09.00 171598 Woudias F2 – DESS F2 Dave,Collin 

 13.00 12.00 189579 RKEDO C2 – DESS C1 Matthijs,Dave 

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
RR Bontekoning: CCNN755 
nvullen door coach op wedstrijdformulier 

Afgelastingen: 
Algehele afgelastingen op teletekst 603 
West 1 categorie A standaard elftal 
            Categorie B overige teams 
 
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan 
zo snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en 
competities onder zoek op club (deze week). 
Ook staan ze zo snel mogelijk vermeld op 
www.svdess.nl 
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Wedstrijdverslag Zwaagdijk B1 – Dess B1 

Zondag 26 januari begon de voorjaarscompetitie voor de B1 in de nieuwe klasse want na de 

winterstop zijn ze gepromoveerd naar de 2
e
 klasse vanwege hun goede resultaten in de 

najaarscompetitie. De eerste wedstrijd die op het programma stond was die tegen de B1 van 

Zwaagdijk na een goede duidelijke wedstrijdbespreking vooraf waarin duidelijk werd verteld wat er 

van iedereen werd verwacht en dat we alleen kunnen overleven in deze klasse als we er met ze allen 

vol voor gaan betraden we het veld. Er stond gelukkig minder wind dan de dag ervoor daardoor was 

het ook meteen een stuk minder koud op het veld. Het ging redelijk gelijk op maar door een mooie 

bal van Luuk aan Robin kon die de 0-1 binnen schieten. De wedstrijd ging nog door we kregen nog 

een doelpunt tegen nadat daarvoor buitenspel was geconstateerd door onze vaste vlaggenist Jack 

Vlaar maar dit werd door de scheidsrechter niet door gevoerd dus helaas gingen we met een stand 

van 1-1 naar de kleedkamer voor de rust. Na de rust startte Zwaagdijk beter  en maakte de  2-1. We 

bleven gewoon ons spel spelen en scoorde Nick V de gelijkmaker. We konden het helaas niet vast 

houden en kwamen jammer genoeg weer op een achterstand van 3-2. We gaven het niet op en 

kwamen weer op gelijke hoogte door een doelpunt van Krijn. We lieten ons nu niet meer verassen en 

na een schitterende lob van Robin kon Krijn ook de 3-4 over de keeper van de tegenstander heen 

krijgen. Ook maakte we nog de 3-5 en leek de eerste overwinning  bijna een feit toch moesten er in 

de verdediging nog even alle zeilen worden bijgezet en na aardig wat flipperkast verdedigen kwamen 

we zonder verdere tegen doelpunten uit de strijd. 

Ook wil iedereen complimenteren voor de inzet ook de gastspelers Huub En Luuk. 

Maickel 

P.S. bij de tegenstander speelde ook enkele 

dames mee en er was een speler bij Dess die ik 

nog nooit nadat ie een tegenstander onderste 

boven had gelopen heb horen vragen of het ging, 

maar me deze wedstrijd  twee keer hoeft  doen 

verbazen met de woorden “gaat het “en “sorry “. 
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Wedstrijdverslag Dess B1 – de Blokkers B1 

Op zondag 2 februari stond om 10 uur de wedstrijd tegen de Blokkers B1 op het programma voor de 

B1 van Dess. We kwamen in het begin van de eerste helft regelmatig zwaar onder druk maar hielden 

door verschillende factoren (reddingen van Jeroen, goed verdedigen en de geluksfactor) het 

scorebord op de nul en door het goed doorgaan van Luuk op de bal kon er een goede voorzet 

worden gegeven op Robin die daardoor knap de 1-0 erin schoot. Het bleef over en weer gaan maar 

toch gingen we met deze stand richting de kleedkamers. Na de rust kwamen de spelers van de 

Blokkers iets scherper het veld weer op en kregen we meteen een tegen doelpunt om onze oren. Dit 

gaf toch wel wat verwarring waardoor er daarna ook nog eens een speler door het midden kon door 

lopen en de Blokkers ook nog eens de 1-2 maakte. Maar het bleef een wedstrijd die over en weer 

ging en na een reeks van corners voor ons kon Nick V de gelijkmaker binnen schieten na een goed 

genomen corner van Robin. Dat  bracht weer de nodige spanning op het veld en ook in de dug out de 

tijd tikte langzaam door en de wedstrijd leek te gaan eindigen in een gelijkspel maar na een 

fantastische verre uittrap van Jeroen en het goed door gaan van Robin was daar dan toch de 3-2 

gemaakt door Robin niet lang daarna floot de heer Kistemaker(de scheidsrechter van dienst) af. Ik 

kan alleen maar concluderen dat we deze wedstrijd puur hebben gewonnen door 

doorzettingsvermogen en vechtlust van iedereen ook de drie invallers Klaas , Luuk en Huub die bijna 

een vaste waarde zijn voor dit elftal. Tevens wil ik ook Matthijs complimenteren voor het feit dat ie 

ondanks dat is geblesseerd altijd ze medespelers komt aanmoedigen en steunen dat is beter dan de 

mentaliteit hebben om zonder afbericht maar gewoon niet op te komen dagen( ik hoef hier geen 

naam in te vullen die is denk ik wel bij iedereen bekent). 

Maickel  
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Beste Dorpskrant lezers en lezeressen, 

 

Op 15 februari 2014 wordt voor de 10
e
 keer de dorpsveiling gehouden in De Vang! 

 

In de 1
e
 week van januari worden de kavelaanmeldingsformulieren rondgebracht. 

U krijgt een week de tijd om uw kavel te bedenken, want vanaf 11 januari 2014 zullen de strookjes 

weer worden opgehaald of meldt uw kavel aan door middel van een mail aan: 

dorpsveiling@gmail.com. 

 

Vanaf 1 januari 2014 is er ook een website: www.dorpsveiling2014.nl 

Deze is gebouwd en gesponsord door www.jotoweb.nl. Op deze site zijn onder ander de 

aangeleverde kavels te vinden, al dan niet met foto, de logo’s van de sponsoren, de planning van 

wanneer wat en wanneer gebeurd en de contactgegevens. 

 

Hieronder staat de agenda van wat wanneer staat te gebeuren:   

 

 

Datum Gebeurtenis 

• Vanaf heden 

• 1 t/m 7 januari 

Bedenken wat u gaat inbrengen 

Bezorgen kavelaanmeldingsformulier 

• Week van 11 t/ 18 januari 2014 Ophalen invulstrookje 

• Week van 4 februari 2014 Bezorging veilingboek 

• Zaterdag 8 februari 2014 Ophalen goederen (1
ste

 ronde) 

• Zaterdag 15 februari 2014 Ophalen (vers-)goederen (2
de

 ronde) => ‘s morgens 

• Zaterdag 15 februari 2014 Om 19:30 uur ontvangst en 20:00 uur start dorpsveiling  

met een loterij voor alle kopers tussen 20:00 en 21:00 

uur 

 

 

Wij hopen samen met u er weer een hele mooie veiling van te maken met leuke, originele kavels.  

Daar het de 10
e
 dorpsveiling is, zal er o.a. een loterij plaatsvinden voor alle aanwezigen die tussen 

20:00 en 21:00 uur een kavel hebben gekocht!   

 

Het veilingcomité, 

 

Wilma Groot, Koos Rood, Arjen Slagter, Jeanette van Stralen, Ellie Vlaar en Roos Koster 
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OUDERS OPGELET! 

Als het eerste elftal thuis een wedstrijd voetbalt, verzorgt DESS een loterij in de 
pauze om de clubkas te spekken. 
Daarbij kunnen wij de hulp van een paar kinderen uit de bovenbouw van de 
basisschool goed gebruiken. Het is de bedoeling dat de aangewezen 
kinderen zich om 13.35 op de betreffende datum melden in de kantine 
bij een barmedewerker. In de kantine krijgen zij instructie over het loten 
verkopen bij de ingang van het DESS-terrein aan de bezoekers. 
 

De volgende kinderen D- en ME-pupillen worden op 
onderstaande datum om 13.35 in de DESS kantine 
verwacht: 

 

23 februari     Maarten Hovenier – Dawid Sarnowska 

16 maart     Femke Singelenberg – Wies Wagemaker 

 6 april     Marit de Boer – Megan Verhoeven 

 4 mei     Tom Zijp  – Stijn o/d Kelder 
 

Als je niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen. 
Dat mag ook iemand zijn die geen lid is van DESS. 

Het duurt van 13.30 uur tot ca. 15:00 uur.  
(Zie voor gedetailleerde informatie de bewaar-Odessa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESS loterij 
  
Oproep ! 
 
Heb je thuis nog nieuwe spulletjes staan, waarvan je denkt: Wat moet ik ermee? 
Voor de loterij van DESS kunnen wij ze misschien nog wel gebruiken. 
Dus heb je nog iets staan wat ook nog in de originele verpakking zit, 
zoals bv, aardewerk, sfeerlichtjes, dienblaadjes, etc. denk dan eens aan ons. 
Je kunt je spullen inleveren bij Tineke Slagter, Dr. de Vriesstraat 24. 
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Benningbroek / Sijbekarspel 

 

Beste sportvriend, 

 

Natuurlijk heeft ook u een warm gevoel voor de sv DESS.  

DESS wil graag een belangrijke rol blijven spelen binnen de dorpskernen Benningbroek en 

Sijbekarspel. Vele vrijwilligers helpen daarbij een welkom handje. 

Financieel kan DESS echter altijd nog wel een steuntje in de rug gebruiken, daarom is er de 

‘Vrienden van DESS’.  

Deze vriendenclub is in eerste instantie opgericht om ook particulieren in de gelegenheid te 

stellen een extra bijdrage aan de vereniging te doen. Naast privé-personen, elftallen en 

vriendenclubs staat deze mogelijkheid natuurlijk ook open voor bedrijven. De bijdrage is € 20 

per jaar. Daarvoor wordt u vermeld op het grote bord in de gezellige DESS-kantine. Met uw 

bijdrage zullen tevens met name voor de jeugd extra aktiviteiten kunnen plaatsvinden en 

bijvoorbeeld ook broodnodige spelattributen kunnen worden aangeschaft. 

Wij hopen uw aanmelding binnenkort te kunnen noteren, alvast namens bestuur onze hartelijke 

dank. 

U kunt zich aanmelden voor de ‘Vrienden van DESS’ bij André Appel, Dr. De Vriesstraat 51, 

1654 JV Benningbroek. Tel. 0229-591803. E-mail adres; a.appel@quicknet.nl. U kunt uw 

bijdrage ook rechtstreeks overmaken op bankrekening nr. 978096320  o.v.v. ‘Vrienden van 

DESS’. 

 

PS Belangrijk is nog te vermelden dat met deze ‘Vrienden van DESS’-aktie  

het donateurschap en alle eerdere donateur-akties daartoe zijn vervallen. 

                                                                           
 


