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Van de Voorzitter 

 
Deze keer een aparte, extra editie van de papieren Odessa, die geheel in het teken staat van het 

stratenvoetbal, de laatste jaren beter bekend als de  

 

s.v. DESS VOETBALWEEK editie 2014 

 

Deze officiële afsluiting van het seizoen (voordat de voetbalschoenen weer een maand of 2 in het vet 

weggezet kunnen worden) zijn er voor alle leden of niet leden, man of vrouw, jong en oud, vitaal of 

stram, kortom voor een ieder die het leuk vind om te voetballen of ernaar te kijken, leuke activiteiten 

gepland op het DESS terrein.  

Ook ditmaal is er (vanaf dinsdag 3 juni) weer uit de diverse heren, dames, junioren teams een leuke 

mix gemaakt om zo het DESS + saamhorigheidsgevoel nog meer te versterken. Aangevuld met 

enthousiaste vrijwilligers, familieleden en andere oplopers, kortom, één grote gezelligheid!  

Het hoofdveld wordt speciaal voor deze week nog eenmaal het strijdtoneel , en mocht de 

weergoden ons wat minder gunstig gezind zijn, kan men alle verrichtingen ook vanuit de kantine 

volgen. Mocht u zichzelf om wat voor reden dan ook, niet terug kunnen vinden in de gemaakte 

indeling of als u zich nog niet heeft aangemeld, neem dan direct contact op met een teamcaptain of 

kom gewoon langs. 

Maar, er worden niet alleen voetbalwedstrijden gespeeld. Er zal ook weer (voor de achtste keer 

inmiddels) fel worden gestreden om de Simon Conijn (Zoef) trofee. Deze prachtige prijs wordt 

toegekend aan diegene die alle penalty’s het best achter de diverse doelmannen heeft weet te 

schieten.  Om mee te doen, hoef je niet speciaal lid te zijn van DESS. Een ieder die denkt een ‘penalty 

specialist’ te zijn, kan meedoen! De uitreiking zal, door de familie Conijn persoonlijk, weer op 

zaterdag plaatsvinden. 

Er is nóg meer, want er wordt voor de jongste jeugd op woensdagmiddag 4 juni een speciaal 

programma georganiseerd. Aan het eind van elke senioren speelavond is er in de kantine een 

trekking van de grote DESS LOTERIJ met weer prachtige prijzen. Deze loterij wordt mede mogelijk 

gemaakt door a) Sponsoren uit de wijde omgeving die de voetbalvereniging DESS een warm hart 

toedragen , b) de lotenverkopers , c) U natuurlijk, de kopers van onze loten. Allen hiervoor oprecht 

dank! De opbrengst van de loterij gaat in elk geval naar de jeugdafdeling, want die heeft de 

toekomst!  

Specifieker gezegd; we zijn hard aan het sparen voor een boardingveldje met kunstgras, zodat de 

jeugd op een leuke manier kennis kan maken met een soort ouderwets straatvoetbal. Voor mij was 

dit vroeger heel normaal, met 2 jassen als doelpalen, maar goed die tijd is geweest. Voor een 

overzicht van sponsoren en de door hen beschikbaar gestelde prijzen, verwijs ik U verderop in deze 

speciale Odessa. Het is in elk geval zeker de moeite waard om 1 of méér loten aan te schaffen! 

Op zaterdagavond 7 juni, (als de laatste wedstrijden zijn gespeeld, de penaltybokaal en weer een  

hoofdprijs wordt uitgereikt) sluiten we deze week af met een gezellige avond.  

Als laatste wil ik ‘de stille krachten’ achter de voetbalweek hartelijk bedanken, dus  

dames Sanne, Delia, Anita, Marijke en heren Nico en Ronald, bij deze, hartelijk bedankt! 

 

Johnny Jacobs 
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De Voorzitter ontmoet… 
 

Beste lezers, 

 

In deze gloednieuwe rubriek, willen wij graag bedrijven die de sportvereniging DESS een zeer warm 

hart toedragen, even extra in het voetlicht zetten. 

 

In deze ‘Voorzitter ontmoet’, is ditmaal de volgende sponsor bezocht: 

 

Vlaar & Vlaar B.V., Tuinstraat 24, Benningbroek 
 

1. Vertel eens wat over jullie jezelf, wie zijn Frank en Mark Vlaar? 

Ik ben Frank 43 jaar, getrouwd (met een schat van een vrouw) Yvette en woonachtig in Benningbroek 

en ik ben Mark 40 jaar, samenwonend met Maaike en woonachtig te Spanbroek. Het toeval wil dat 

wij beide 4 kinderen hebben, dus 8 in totaal. Hiervan voetballen er in totaal 4. En Yvette, de vrouw 

van Frank, heeft naast haar drukke werk als huisvrouw, ook nog een fotografie bedrijfje. Kortom, 

hard werken en altijd druk. 

 

2. Heb jullie zelf een voetbal en/ of sportverleden ? 

Mark neemt snel het woord en vertelt zonder schroom dat hij jarenlang dé sterverdediger was van de 

s.v. DESS hoofdmacht. Frank laat zich ook niet onbetuigd en laat weten ook flink wat jaren 

gevoetbald te hebben in het eerste elftal. Beide zijn eigenlijk vanaf jongs af aan al voetballer van DESS 

en hebben rond 2002 uiteindelijk de veldvoetbalschoenen aan de bekende wilgen gehangen. Wij doen 

nog wel wat aan sport, vertellen ze. Soms tennissen met vader Cor en Frank heeft laatst zijn duik 

brevet gehaald via de duikschool van Victoria Hoogland (FHR). Mark en Frank voetballen nog wel in 

de zaal in Midwoud, maar dat is puur recreatief. Hier is niet eens een scheidsrechter bij nodig, zeggen 

ze lachend. 

 

3. Wat voor bedrijf hebben jullie, hoe groot en wat is eventueel de specialisatie ? 

Wij hebben een bouwbedrijf in de breedste zin van het woord. We doen dit met 10 man personeel en 

zijn met een nieuw pand gehuisvest aan Tuinstraat te Benningbroek. Je kan het zo gek niet bedenken, 

van een kozijn of deur vervangen, tot een compleet huis of bedrijf, ver of bouwen wij. We mogen ook 

wel zeggen dat wij sterk gespecialiseerd zijn in de agrarische sector, onder andere in grote veestallen. 

Een project wat wij bijvoorbeeld recent hebben opgeleverd is het bedrijfsgebouw en loods van de 

familie Echtelt aan de Gouwe, hier net buiten Sijbekarspel. 

 

4. Waarom sponsor bij de sportvereniging DESS ? 

Nadat we gestopt waren met voetballen, wilden we graag betrokken blijven bij de vereniging en 

hebben toen voor sponsoring gekozen. Ook vinden we het belangrijk dat er een sportvereniging in het 

dorp blijft bestaan, niet alleen voor de jeugd, maar ook voor de leefbaarheid van de gemeenschap. 

 

5. Waarvoor kunnen leden van DESS bij Vlaar & Vlaar terecht ? 

In principe voor alle voorkomende bouwwerkzaamheden kunt u bij ons vrijblijvend een prijsopgave 

laten maken, waarna we eventueel het geoffreerde met uiterst grote zorg kunnen en gaan uitvoeren. 

 

6. Wat ik verder nog kwijt wil... 

Frank en Mark vinden het beide knap dat er in zo'n klein dorp toch zoveel vrijwilligers rondlopen, die 

deze sportvereniging een warm hart toedragen en willen hierbij daarvoor hen opperste waardering 
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uitspreken. Wij hopen verder dat er nog veel sportieve jaren zullen volgen en dat iedereen plezier 

hebben bij deze gezellige voetbalvereniging. 

 

 
 

Frank en Mark op de trap in hun kantoor 

 

 

Johnny Jacobs 
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DESS Voetbalweek 2014 
 
ME + F + mini’s: voetballen woensdagmiddag 4 juni vanaf 13:15 uur inschrijven. 

 

C + MC + D combinatie  6 teams voetballen door de week heen een hele competitie. 

 

Senioren heren en dames  +  B: Dit jaar zijn er 10 teams. Er wordt een halve competitie 

gespeeld en wedstrijden duren twintig minuten. Na tien minuten wisselen van speelhelft. 

 

En natuurlijk de strijd om de > Simon Conijn penalty-bokaal <
  

 

Zaterdag kan je vanaf 17:30 uur bij Jan Patat terecht voor een warme hap 

 

 

Alle avonden trekkingen van de loterij en op zaterdag 7 juni 

 

23:00 uur trekking hoofdprijs!!!!!! 

+ 
Zaterdagavond muziek, verzorgd door: 

 
DJ Kevin en Ruben 

 

 

 

 

 

 

Iedereen die heeft meegewerkt of nog mee gaat werken: Bedankt!!! 

 

 
Namens de voetbalweekcommissie: Veel plezier!! 

Anita van Arem  (599033)      

Ronald ten Pierick (06-50850355) 

Nico Aay  

Sanne van Veen (06-23901600) 

Marijke Appel (06-22679076) 

Delia Bakker (06-4117086) 
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Teamindeling: senioren + dames + B’s 
 

We hebben alle leden ingedeeld in ruime teams. De bovenste personen zijn verzocht op te treden als 

coach. Je speelt met teams van 5 plus een keeper. De coach wordt verder geacht het aanspreekpunt 

van zijn/haar team te zijn en zorg te dragen voor een team-shirt. Dit mag van alles zijn, ook b.v. 

iedereen in een eigen zwart shirt. Wees hierin origineel. De kleur van de teamshirts is de kleur van je 

team. Je hoeft als aanvoerder niet zoals voorgaande jaren al je teamleden te bellen om te vragen of 

ze meedoen. Dit is al door ons gedaan. Probeer je teamleden tegen de tijd van de voetbalweek er 

nog wel even aan te herinneren. De aanvoerder hoeft niet perse zelf te spelen.  

 

1. Team rood     2. Team oranje 

© Sanne Hulst  06-23901600  © Marcel Reus  06-15601034  

Victor v. IJperen 599033   Joery Lammers  249923 

Ruud Wiersma  599077   Jaap Worp  06-83256752 

Arjan Bakker  591550   Michel Verhoeven 06-15620309 

Bjorn de Boer  591840   Frederik vd Ven  06-11356222 

Harm op den Kelder 06-43599775  Casper Smit  590403 

Jaimy Vlaar  599065   Sharon Bakker  06-48628345 

Anne Langedijk  06-29072245  Dian Bakker  591287 

Maartje Langedijk 591455   Charlotte Admiraal 06-18917027  

Jeroen v Veen  06-45392651  Leonie Bos  591692 

Rick Hulst  06-42739458  Arthur Admiraal 06-18651605 

 

3. Team wit     4. Team zwart 

© André Appel  591803   © Laurien Vlaar  06-29263944  

Mark Swier  591412   Armand Weldam 06-15272184 

Martin Bakker  591550   Kees Wagemaker 591294 

Matthieu Bruinsma    Rob Admiraal  591858 

Jelle Klijnsma  591750   Mark Vlaar  599105 

Jacob Bakker  591474   Jordy Kool  591808 

Krijn Koning  591208   Nick Veltrop  590344 

Judith Slagter  591449   Iris Beerepoot  571756 

René Aay   06-48159959  Jack Vlaar  599059 

Denise Baas  06-11722968  Eliane Admiraal  06-22852355 

Robin Hiemstra  06-20986154  Rick Kool  06-18935680 

Dennis Wagenaar    Katja Huiskes  06-52371352 

 

5. Team paars     6. Team groen 

© Jolanda Karsten 591697   © Jelle v. IJperen 599033 

Patrick Huijsman 06-28559784  Jouke Ingen  06-21530905 

Klaas-Jan Zijp  242463   Pascal Karsten 

Cliff Bean  06-55542646  Ramon Poeze  06-21530889 

Kevin Slooten  06-51979280  Niek Nijland  06-22977696 

Nick Karsten  591697   Timo Kool  591808 

Denise Swier  591421   Tessa Bos  591692 

Ruben Kistemaker 591535        Maarten Gorter 

Michelle Bakker 06-48627883  Kjell v. Heumen  851506 

John  Keesom  591848   Roos Brandsen  06-14471366 
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Klaas Swier  591892   Sharon Poland   

Joost Langedijk  591455   Arnold Huisman 851170 

 

7. Team blauw     8. Team geel 

© Delia Bakker  06-41117086  © Marijke Appel 06-22679076  

Marco Kremer  06-30662374  Rob van Aarst  06-53269642  

Vincent Vermeulen 06-51537724  Stefan Punter  06-11177709 

Niels Kuip  599002   Wouter Smit  590403 

Melanie Swier  591892   Wieneke Klijnsma 591750 

Michel Klaver     Mattz Brandhoff 06-36144603 

Rosalie Hendriks 06-37338975  Matthijs Rood  591747 

Jan Korver  591364   Suzanne Dado  06-31244717 

Pieter Schuit     Eric Admiraal  06-20057939 

Frank Vlaar  591506   Sjoerd Beuker  591912 

Daan van Diepen   

      

9. Team bruin     10. Team grijs 

© Ronald ten Pierick 851102   © Marleen Kistemaker 06-14649670  

Arjen Huisman  06-51680351  Koen van Dulmen 06-29188758   

Nico Doodeman 06-55718837  Lotte Klijnsma    06-18228461 

Sonny v/d Lagemaat 591913   Tom Beuker  591912 

Renate Sal  06-34609439  Robin Bontekoning 591453 

Mariska Swier  591892   Corine Beerepoot 571756 

Joop Kool  591808   Jeroen Gerssen    591756 

Vera van Proosdij 06-22702011  Marije Bakker  591474  

Johnny Jacobs  06-26160689  Jelle Walma  06-81707672 

Vincent Vriend  06-28433403  Gerrie Moolevliet 590880 

Redmar Oosterkamp 06-10886089  Dirk-Jan Doodeman      06-52316171   

  

         

Neem voor de voetbalweek begint even contact met elkaar op zodat de aanvoerder weet of 

hij met een compleet team kan beginnen. 

In principe bestaat een team uit vijf veldspelers + een keeper. In overleg met de 

tegenstander en de scheidsrechter kan dat best wel eens een wedstrijd met een speler meer 

of minder. Dit jaar geldt ook weer de regel dat er elke wedstrijd minimaal 1 dame in het 

veld moet staan. Doelpunten die door dames gescoord worden tellen dubbel. 
 

Alvast dank voor je medewerking, op naar een succesvolle en gezellige voetbalweek! 
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Teamindeling: jeugd (C1, MC1 en D1) 
 
 
Castelao   Maracana   Das Dunas 

Thom van Schagen  Huub Alkema   Remco Swier 

Sam Schipper   Brian Veltrop   Dave Moolevliet 

Peter Smit   Max van der Struis  Vince van Schagen 

Maarten Hovenier  Daan Wagemaker  Klaas Burrei 

Bente Sas   Merel Sas   Irene Slagter 

Karlijn Nijland   Anna Hovenier   Noa Vlaar 

Lois Karsten   Lisa de Niet   Margot Smit 

 

 

Mineirao   Pantanal   Amazonia 

Luuk Bontekoning  Thijs Swier   Luuk Singelenberg 

Matthijs Mazereeuw  Klaas Godfriedt   Ali Umar Ali 

Nick van Diepen  Gijs Singelenberg  Maico Verhoeven 

Jeroen Vlaar   Tom Zijp   Stijn op den Kelder 

Marloes Keesom  Tess Karsten   Dawid Sarnowska 

Valerie Reus   Mandy Vlaar   Sandra Burrei 

Jordi Stins   Wout Bruins   Sabine Alkema 

    Jesse de Boer 

 

Als je merkt dat je naam er per ongeluk niet bijstaat, terwijl je er wel bij had moeten staan, bel dan 

even naar Anita van Arem (599033). Je wordt dan natuurlijk alsnog ingedeeld bij een van de teams.  

 

De ME1, alle F-pupillen en de  mini’s spelen op woensdagmiddag hun eigen toernooi. Deze middag 

begint om 13:30 uur. 
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Programma voetbalweek 
 

DINSDAG 3 JUNI: 
    Veld 1   Veld 2   Veld 3 

18:30 uur Castelao - Maracana 

  

Mineirao - Das Dunas 

  

Amazonia - Pantanal 

18:55 uur Das Dunas - Castelao Maracana - Pantanal Mineirao - Amazonia 

 19:30 uur Voorronde penaltybokaal C, D en MC junioren 

 19:55 uur WIT - ZWART 

 

GRIJS - BLAUW 

 

ROOD - BRUIN 

20:20 uur GRIJS - ORANJE PAARS - GROEN BLAUW - BRUIN 

20:45 uur ROOD - ZWART PAARS - WIT GEEL - GROEN 

21:10 uur WIT - GEEL ORANJE - BLAUW GRIJS - ZWART 

                      

  

WOENSDAG 4 JUNI: 
13:30 uur F- pupillen en mini's 

  

  

DONDERDAG 5 JUNI: 
Tijd:   Veld 1   Veld 2   Veld 3 

18:30 uur Maracana - Amazonia 

  

Castelao - Mineirao 

  

Das Dunas - Pantanal 

18:55 uur Mineirao - Pantanal Amazonia - Castelao Maracana - Das Dunas 

 19:30 uur GEEL - BRUIN 

 

ROOD - BLAUW 

 

PAARS - GRIJS 

19:55 uur GEEL - ZWART ORANJE - BRUIN GROEN - GRIJS 

20:20 uur BLAUW - GROEN WIT - ROOD ZWART - PAARS 

20:45 uur WIT - GRIJS PAARS - ROOD GEEL - ORANJE 

 21:10 uur Voorronde penaltybokaal Dames 

  

  

VRIJDAG 6 JUNI: 
Tijd:   Veld 1   Veld 2   Veld 3 

18:30 uur Mineirao - Amazonia 

  

Maracana - Pantanal 

  

Castelao - Das Dunas 

18:55 uur Amazonia - Pantanal Mineirao - Das Dunas Maracana - Castelao 

 19:30 uur WIT - BLAUW 

 

BRUIN - GRIJS 

 

GEEL - PAARS 

19:55 uur PAARS - BLAUW BRUIN - GROEN ROOD - ORANJE 

20:20 uur GEEL - GRIJS ZWART - GROEN WIT - ORANJE 

 20:45 uur Voorronde penaltybokaal Senioren +  B-junioren 
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Reglement en spelregels 
 

• Er mag onbeperkt gewisseld worden. 

• De keeper mag een terugspeelbal niet in de handen pakken, 

             doet hij dit wel dan volgt indirecte vrije trap op de rand van het doelgebied.  

• Als de keeper de bal uit zijn handen uitschiet volgt een indirecte 

             vrije trap op de rand van het doelgebied. 

• Directe vrije trap binnen het doelgebied is een penalty. 

• Er moet minimaal 1 dame in het veld staan. 

• Doelpunten die door een dame gescoord worden tellen dubbel. 

• Er worden zaalvoetbalregels toegepast, d.w.z.: 

1) Geen persoonlijk contact. 

2) Geen slidings. 

3) Wisselen van spelers bij de middenlijn. 

4) Geen buitenspel. 

5) Bij uitbal inschieten i.p.v. ingooien. 

6) Keeper mag niet uit de handen uitschieten.  

           De scheidsrechter heeft het recht om een speler naar aanleiding van  

           een overtreding(en) 2 minuten tijdstraf te geven of voor de resterende tijd                                                                          

           van het veld sturen. 
 

Overwinning:   3 punten 

Gelijkspel:       1 punt 

Verlies:             0 punt(en) 
 

Als teams in punten gelijk eindigen zal hun plaats bepaald door: 

1) Doelsaldo. 

2) Onderling resultaat. 

3) Doelpunten vóór. 

4) Penalty’s.          

In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. 

ZATERDAG 7 JUNI: 
15:00 uur Wedstrijden vaders/moeders F1 - DESS F1 + vaders/moeders F2 - DESS F2 

15:30 uur Wedstrijden vaders/moeders ME1 - DESS ME1 + vaders/moeders D1 - DESS D1 

Tijd:   Veld 1   Veld 2   Veld 3 

16:00 uur Castelao - Maracana 

  

Mineirao - Das Dunas 

  

Amazonia - Pantanal 

16:25 uur Das Dunas - Castelao Maracana - Pantanal Mineirao - Amazonia 

16:50 uur pauze (10 minuten) 

17:00 uur Maracana - Amazonia 

 

Castelao - Mineirao 

 

Das Dunas - Pantanal 

17:25 uur Mineirao - Pantanal Amazonia - Castelao Maracana - Das Dunas 

 18:00 uur Finale penaltybokaal C, D, E en MC junioren 

 18:30 uur ZWART - BRUIN 

 

ORANJE - GROEN 

 

GEEL - ROOD 

18:55 uur PAARS - ORANJE GRIJS - ROOD ZWART - BLAUW 

 19:20 uur Opening Dirk Broers plein 

 20:00 uur GEEL - BLAUW 

 

PAARS - BRUIN 

 

WIT - GROEN 

20:25 uur ROOD - GROEN WIT - BRUIN ZWART - ORANJE 

 21:00 uur Finale penaltybokaal Senioren + Dames + B-junioren 
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Simon Conijn Penalty-bokaal 
 
Ook dit jaar strijden we in de voetbalweek om de penalty-bokaal, die de naam draagt van een van de 

snelste Dess-spelers ooit: Simon Conijn. 

Omdat hij zo snel was, kreeg Simon de bijnaam Zoef. Voor de ouderen onder ons is deze naam wel te 

verklaren: Zoef de Haas, het snelste dier uit het buitenbos van de Fabeltjeskrant. 

 

Zoef werd tevens de naam van de motorclub van hem en zijn vrienden: MC Zoef, wederom 

gebaseerd op snelheid, hoewel de eerlijkheid gebiedt, dat Zoef zelf eigenlijk de enige was, die echt 

hard reed: hij liet zich vaak afzakken, om de rest dan gierend weer in te halen. 

 

Zoef was in zijn vrije tijd vaak bij Dess te vinden. Lang als voetballer, daarna als coach van 

verschillende senioren- en later jeugdelftallen. Hij was fanatiek en vriendelijk, en erg geliefd bij Dess. 

 

Simon Conijn overleed in juli 2006, toen hij 49 jaar oud was. 

Zijn familie heeft vanaf dat moment jaarlijks de prijzen beschikbaar gesteld uit zijn naam, zo ook dit 

jaar. 

 

De tijden van de voorrondes zijn elders in deze Odessa te vinden: de finales vinden zaterdag plaats. 

Voor de allerjongsten (E/F) worden de penalty-rondes en de finale gespeeld op woensdagmiddag. 

 

Iedereen veel succes gewenst en de familie Conijn wordt hartelijk bedankt voor haar betrokkenheid! 

 

 

het Dirk Broers-plein 

 
In maart van dit jaar overleed een Dess-erelid, een trouwe supporter en een super-vrijwilliger: Dirk 

Broers.  

Iedere Dess’er heeft wel met hem te maken gehad, op welke manier ook. De jongere jeugd maakte 

hem wellicht iets minder mee, maar kent zeker de oudere man met de pet, die -liefst tijdens hun 

wedstrijd-  met de krijtwagen de lijnen liep te trekken. 

 

Twee jaar geleden besloot het bestuur een bordje aan te schaffen met “Dirk Broers plein” erop, als 

eerbetoon aan hem voor al zijn goede werk. Dirk vond dat teveel eer: “bewaar die maar voor als ik 

dood ben”, zei hij. En zo geschiedde. 

 

Zaterdag 7 juni om 19:20 uur (op de laatste avond van de voetbalweek), wordt het plein geopend; 

een blijvend aandenken aan onze Dirk. 
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Beste sportvriend, 

 

Onze vereniging blijft graag een belangrijke rol spelen binnen de dorpskernen Benningbroek en 

Sijbekarspel. Vele vrijwilligers helpen  daarbij en u heeft natuurlijk ook een warm gevoel voor de sv 

DESS. Financieel echter kan DESS altijd nog wel een steuntje in de rug gebruiken. Daartoe is de club 

‘Vrienden van DESS’ opgericht. Om particulieren, bedrijven, elftallen en vriendenclubs gelegenheid 

te geven een extra bijdrage van € 20,- per jaar te doen. Dan wordt uw naam vermeld op het grote 

bord in de gezellige DESS-kantine en kunnen we met name voor de jeugd extra activiteiten 

organiseren en broodnodige spelattributen aanschaffen.  

 

Aanmelden voor de ‘Vrienden van DESS’ kan via onderstaand strookje bij André Appel.  

 

PS: Met deze ‘Vrienden van DESS’-actie zijn het donateurschap en alle donateuracties vervallen. 

 

Wij hopen uw aanmelding binnenkort te ontvangen.  

Namens het bestuur  alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage! 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ja, ik word ‘Vriend van DESS’: 
 

o ik maak € 20,-  over op bankrekeningnummer 97.80.96.320 

o ik geef € 20,- contant 

o ik wil graag een factuur 

 

Naam:……………………………………. Adres:…………………………………….. 

 

Woonplaats:………………………………. 

 

Inleveren bij of mailen naar: André Appel, Dr. De Vriesstraat 51, 1654 JV Benningbroek 

Tel. 0229-591803  E-mail:  a.appel@quicknet.nl 
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Sponsors loterij 2013/2014 
 

Administratiekantoor van Arem  

Albert Heijn Supermarkt  Nibbixwoud 

Astrids Cadeautjes 

Autobedrijf Glas 

Bakkerij Kool 

Bam elektrotechniek 

Beauty & Relax  

Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar 

Breedijk Trucks 
Bij Ons mode 

Café de Roode Leeuw 

Daniëlle's Hair Fair 

De Makelaar 

De Mooie Jurk 

Dick Rood Dierenspeciaalzaak  

Dorpshuis "De Vang"  

Dos Blauw - pedicure 

Drogisterij Rozemarijn 

Drukwerkplaats 

Duijn Teamsport 

Edmon Keukens 

Eetcafe Halfweg 

Enorm Groot 

Fa. Gebr. J. en A. Vriend 

Fam. Bontekoning  

Fietspoint Ruiter 

Groot Assuratiën 

Heleen Bakker - pedicure 

Hertenfokkerij 

Interieurbouw Vlaar 

Juwelier Leo de Nijs Wognum 
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Klaver Video 

Luken Woonservicewinkel Nibbixwoud 

Mantel & Overtoom Notarissen 

Markos Evenementen (Jan Patat) 

Munster Tuin en Kluswerk 
Marskramer - Nibbixwoud 

Regiobank 
Roos Housing 

Schildersbedrijf Appel-Steltenpool 

Simotech  

Slagerij Jan & Mary Dam 
Snackwagen de Meiden 

Swuste Tractoren 

t Broodhuys 

Top1Toys van Etten Wognum 

Totaalproject Evert Oudt 

Tuincentrum de Boet  

Veehandel Klaas en Jacob Swier 

Verkeersschool van Vugt 

Vlaar Loonbedrijf 

Vlaar Mechanisatie 

Vrienden van DESS 

Vriend's Tweewielcentrum 
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                   Afsluiting van de voetbalweek 2014 

          Zaterdag 7 juni 
 

 

 

1
e
 Hoofdprijs: Samsung tablet 10 inch 

  aangeboden door bouwbedrijf Vlaar & Vlaar 

2
e
 Hoofdprijs: Boretti buitenkeuken 

  aangeboden door Edmon Keukens 

3
e
 Hoofdprijs: Verrassing! 

 

En nog vele andere prijzen… 

  

Op alle avonden van de voetbalweek zijn er trekkingen van de loterij. 

Zaterdagavond om 23:00 uur zijn de laatste trekkingen onder 

toezicht van notaris Aad Overtoom. 

 

 

Ga na de trekkingen op zaterdag nog niet direct naar huis, want we 

willen deze week gezellig afsluiten met muziek van  

DJ KEVIN & RUBEN!!! 

 

 

 

 


