
 

ODESSA                                                                                                                                1 

                                                                                                      
                    
                    35e jaargang  Nr 11          
  

 
                    

         26 Oktober 2009 
 
 
                                 

Wedstr 
nr Wedstrijdprogramma   Aanvang Vertrek Scheidsrech ter 
          
  1-11-2009       

38238 Jisp 1-DESS 1 14.00   Bozaci.M.A 
139015 Always Forward 5-DESS 2 12.00 11.00   
62586 Hauwert 65 vet1-DESS vet1 11.00 10.00   

134188 Zouaven de A3-DESS A1 14.30 13.30   
65145 DESS DA1-Blokkers DA1 12.30   F.Honhoff 
65760 DESS MA1-Andijk MA1 10.00     

          
  8-11-2009       

38173 ASV55 1-DESS 1 14.00   Jong.E.de 
139018 DESS 2-RKEDO 3 11.45   Sj.Bontekoning 
62490 DESS vet1-Zouaven vet2 10.00   E.Kan 

163174 DESS A1-Always Forward A2 14.00   W.Kistemaker 
65623 Spirit MA1-DESS MA1 14.30 13.30   

          
  uitslagen  25-10-2009   uislagen jeugd-24-10-2009  
  DESS DA1-KGB DA1    1-4   DESS C1-HSV Sport C2            10-0 
      DESS ME1-Grasshoppers ME1    2-6 
          
  Zondag wedstrijd coòrdinator   Zaterdag wedstrijd  coòrdinator 
  C.Reus relatie nr.GCJR71B   A.Moolevliet.relatie nr.MMTS 572 
  invullen door coach   invullen door coach 
          
  RELATIE NUMMER VAN DESS IS        

  BBFW13I   De afgelastingen van de thuis  
  Graag alle uitslagen van de    wedstrijden staan s'morgens 
  uitspelende teams opschrijven    zo snel mogelijk  op de KNVB site 
  op het bord in de kantine   bij clubs en competit ies  onder 
      zoek op club  (deze week) 
  Afgelastingen:       
  Algehele afgelastingen op teletekst 603.        
  West 1 categorie  A  standaard elftal       
  categorie B andere teams       
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Team MD1
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Dess ME1 – Grasshoppers ME1 
 
Eigenlijk stond deze wedstrijd een week eerder gepland, maar door ziekte en vakantie bij de 
tegenpartij werd deze vrijdags afgezegd. Wel wilde ze graag bij ons komen voetballen, dus 
na enig overleg werd de wedstrijd verzet naar afgelopen zaterdag. 
We konden uitslapen, want wij hoefde pas om 11:15 uur te spelen. Langzaamaan druppelde 
de meiden van DESS uitgeslapen en wel binnen. Tess was nog lekker op vakantie en de MF 
had geen wedstrijd zodat wij Lisa van hen konden lenen. 
De eerste wedstrijd van dit seizoen  waren wij al bij deze meiden op bezoek geweest en 
hadden we jammerlijk verloren. Maar wij zijn de laatste tijd ook erg gegroeid in ons spel en 
begonnen deze return wedstrijd dan ook vol goede moed. 
Eindelijk hadden wij wat meer DESS supporters aan de lijn, dat mis je toch wel een beetje 
als je zo vaak moet uit spelen. Gelukkig hadden zij ook erg veel zin in deze wedstrijd en 
moedigde onze meiden lekker aan. 
Door mooie samenwerking van Anne en Mirthe vielen er voor ons 2 doelpunten in deze 
wedstrijd. Jaja, we hebben eindelijk eens meer dan 1 doelpunt gemaakt!!! Op het 
middenveld hebben Lisa de N, Iris en Margot hard gewerkt om de bal maar naar voren te 
krijgen. In de verdediging hadden we vandaag eindelijk weer Karlijn op haar vertrouwde 
plekje terug en samen met Lisa S hebben zij er voor gezorgd dat die ene spits van 
Grasshoppers er niet meer dan 5 in kreeg. Amy heeft een aantal mooie keeper acties laten 
zien. Helaas was er nog een meisje dat scoorde en zo werd de stand 2-6. 
Bij de penalty’s hebben 2 meiden niet gescoord en de andere 6 wel!  
Lisa bedankt dat jij ons wilde helpen deze week, was erg gezellig. 
Zo zien jullie dat er best vooruitgang in zit, de vorige keer verloren wij met 7-0 tegen de 
meiden van Grasshoppers en nu is het verschil al een stuk minder. Dus meiden, nog feller er 
tegenaan volgende week, we moeten dan tegen Spartanen en die staan dik bovenaan in 
onze poule.  Enne …we mogen weer uitslapen…. 
Tot zaterdag!!! 
Angelique 
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De Zouaven F8 – DESS F1 
 
Helemaal compleet vertrokken we vandaag in de stromende regen naar Grootebroek. 
Gelukkig knapte het weer snel op en aangezien Zouaven met wel 10 jongens was, speelden 
we vandaag een keer 9 tegen 9. Wel erg vol, maar iedereen kon lekker voetballen.  
De eerste helft ging gelijk op. Af en toe een aanval van Dess, af en toe een aanval van 
Zouaven, en veel ballen gingen op het middenveld heen en weer. Dess leek wel iets sterker, 
maar aangezien er niemand wist te scoren, was het bij rust nog mooi in evenwicht. Toch 
waren wij er wel fel op om te winnen, want de terugtrekking van Valken uit onze competitie 
heeft ons 3 wedstrijdpunten en 8 doelpunten gekost, dus dat wilden we wel weer een beetje 
goed maken.  
De Zouaven kwamen een beetje moe uit de kleedkamer, terwijl onze jongens er weer vol 
energie tegenaan gingen. Achter hadden Jeroen, Vince en Klaas (als aanvoerder vandaag) 
alles goed onder controle en Maico stond weer lekker te keepen (de coach van Zouaven was 
er wel een beetje jaloers op dat wij zo'n goede keeper hebben!) en op het middenveld 
wonnen Gijs en Daan vele duels. Als Zouaven daar al langs kwam, dan stond Peter er nog 
tussen en wist vaak de bal weer terug te veroveren. Max en Nick zochten hun weg naar het 
doel en na een hard schot van Nick, die de keeper toch nog los moest laten, werd het dan 
toch 0-1. Even later maakte ook Gijs een mooi doelpunt van afstand. Dat liet Zouaven toch 
niet op zich zitten en met een onhoudbaar schot in de bovenhoek maakten zij er 1-2 van. 
Door een uittrap van de keeper van Zouaven goed op te vangen en in te schieten, maakte 
Nick er gelukkig 1-3 van. Vince en Jeroen gingen af en toe ook lekker mee naar voor en 
Klaas behield goed het overzicht in de achterhoede. In de laatste minuten werd de druk op 
het doel van Zouaven nog wat opgevoerd en een schot van Nick werd door een speler met 
de handen uit het doel gehaald, waarop de scheidsrechter, die zijn eerste wedstrijd floot, een 
penalty gaf. Echter alle Zouaven gingen voor het doel staan. Daar wist Max wel iets op. Hij 
nam een aanloop, gaf de bal een enorme pooier en schoot zo over iedereen heen de bal 
keurig in het doel! Dit was meteen het laatste schot van de wedstrijd. 
Het penalty schieten ging een beetje bijzonder, van alle spelers wist alleen Nick dit keer te 
scoren. Bij ons schoot bijna iedereen heel hard op de paal, lat of net over het doel en 
Zouaven had de pech dat Maico alle ballen er uit gehaald heeft, klasse! De punten konden 
mee naar DESS. 
 
Sandra 
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Wedstrijdprogramma jeugd 
      

      

Programma week 44 
Datum vertrek  Tijd Wed.nr.  Wedstrijd scheidsrechter/rijders 
Zaterdag THUIS       
31 okt  10:00 158312 DESS E1 – De Zouaven E9 Niels Kuip 
31 okt  10:00 118911 DESS F1 – De Blokkers F8 Maarten Gorter 
31 okt  11:15 135009 DESS MF1 – RKEDO MF2 Sandra de Haas 
31 okt  11:15 131303 DESS ME1 – Spartanen ME1 Sjoerd Beuker 
31 okt  13:00 153941 DESS D1 – Zwaluwen 30 HCSV D3 Anita van Arem 
Zaterdag UIT       
31 okt 8:15 9:00 112212 Spartanen E6 – DESS E2 Klenroy, Joost, Luuk B 
31 okt 8:00 9:00 144618 De Blokkers MD2 – DESS MD1 Mariska 
31 okt 12:30 13:30 89771 MOC C1 – DESS C1 Sjoerd,Dian,Sam 
Zondag THUIS       
1 nov  10:00 65760 DESS MA1 – Andijk MA1 Gerrie Moolevliet 
Zondag UIT      
1 nov 13:30 14:30 134188 De Zouaven A3 – DESS A1  Richard 

      

                                      Programma week 45  

Datum vertrek  Tijd Wed.nr.  Wedstrijd scheidsrechter/rijders 
Zaterdag THUIS       
7 nov  10:00 107380 DESS E2 – RKEDO E5 Angelique Moolevliet 
7 nov  11:15 144619 DESS MD1 – VVS 46 MD2 Chris Keesom 
7 nov  13:00 89248 DESS C1 – KWIEK D1 Anita van Arem 
Zaterdag UIT       
7 nov 9:00 10:00 121503 Woudia F2 –DESS F1 Peter, Klaas 
7 nov 10:00 11:00 158313 Andijk E2 – DESS E1 Sam, Matthijs 
7 nov 11:30 12:30 99619 Berkhout D2 – DESS D1 Rick, Sonny 
7 nov 12:15 13:15 131163 VVS 46 ME1 – DESS ME1 Karlijn 
7 nov      
ZONDAG THUIS      
8 nov  14:00 163174 DESS A1 – Always Forward A2 W. Kistenmaker 
Zondag UIT      
8 nov 13:30 14:30 65623 Spirit’30 MA1 – DESS MA1 Rosan, Michelle, Yvonne 
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Algemene Leden Vergadering 
  
Afgelopen vrijdagavond vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Zo'n 40 betrokken leden 
troffen elkaar in de kantine om de agenda met elkaar af te werken. Na de koffie begon de 
vergadering en uiteindelijk duurde deze zo'n 1,5 uur. Tijdens deze vergadering werden er 
een aantal bestuursleden gekozen door de leden. Aangezien deze mensen al langer de 
diverse posten bekleden is het voor sommigen misschien geen verrassing: 
Vincent Vermeulen        Voorzitter 
Ruud van Diepen            Algemene zaken en voetbalzaken 
Marijke de Jong             Ledenadministratie 
Cor Vlaar                      Gebouw en terrein 
  
Uiteraard een dankwoord richting Guido Breuker en Ed Nieuweboer die de functies tot nu toe 
uitvoerden. 
  
Verder werd er door de voorzitter op gewezen dat een vereniging zonder vrijwilligers niet 
kan bestaan. Daarop stond Charlotte Admiraal op en pakte de coördinatie van het 
schoonmaken van de kleedkamers op. Charlotte we zijn erg blij dat je dit wilt doen. Nog 
steeds zijn er een aantal taken die niet opgepakt worden. Dus ben je bereid om iets van je 
vrije tijd in DESS te investeren, al is het maar een half uurtje per week, neem dan eens 
contact op met het bestuur. 
  
Een verder verslag van de vergadering kunt u lezen in de notulen. 
  
Het bestuur. 
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 Notulen Algemene ledenvergadering 
 van de Sportvereniging 

D.E.S.S. 
 
 Aanwezig via presentielijst 39 personen 
 Inclusief  bestuur 
 
 

Afwezig met bericht  
Ineke 
Aay 

 Afwezig   Guido Breuker 
 
 dd 23-okt-09 
 
 1 Opening: 
 
 Door de vergadering wordt Vincent aangewezen 
 tot voorzitter van deze algemene leden vergadering 
 
 Opening en welkomstwoord van de voorzitter 
 
 2 Ingekomen stukken/agendawijzigingen 
 
 Er is geen 2/3 van de leden aanwezig is, 
 punt 9 van de agenda: vaststelling nieuw huishoudelijk regelement: 
 De definitieve vaststelling wordt verplaatst 
 naar de volgende algemene vergadering 
 
 Er zijn geen ingekomen 

stukken 
 
 
 3 Vaststelling notulen vorige vergaderingen:  24 oktober 2008 

 en 14 november 2008 
 
 De notulen worden akkoord bevonden 
 

4 Jaarverslag voorzitter/ secretaris 

Vincent: Hij heeft met Ruud nu een jaar meegedraaid in de 
bestuursvergaderingen.  

Er is in de afgelopen periode veel gedaan: 
 - Er was destijds een lange lijst met openstaande aktiepunten 
 - Ruud Wiersma en Rene Kool hebben zich teruggetrokken uit 
hun functies voor de vereniging 
 - De sponsorcontracten voor het 1e en 2e liepen af 
 - De website is een feit geworden 

Voor de verdere ontwikkelingen blijft het bestuur zoeken naar 
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vrijwilligers, ook om de druk op Afra te verlichten 

Bij deze doet hij een oproep aan een ieder om vrijwilligerstaken 
op zich te nemen 

 - Voor bestuurstaken hebben zich Marijke de Jong en Cor Vlaar  
zich aangemeld 

 - Laurien Vlaar helpt Arjen bij de werkzaamheden inzake sponsoring 

 - De nieuwe mogelijkheden inzake sponsoring worden op de  
website geplaatst 

5 Jaarverslag penningmeester 

Afra: De ontvangsten waren lager in verband met het feit dat 
er geen veilingopbrengsten waren 

Hessel: Wij hebben nu een eigen grasmaaier ( na 30 juni gekocht)  
heeft dit nog aanpassingen tot gevolg? 
Vincent: Er is een verzoek gedaan aan de gemeente voor overleg 
inzake korting op de huur 
Jan van IJzerloo: er is een onderliggende staffel / berekening 
voor de huur, waaruit de doorberekende kosten van het maaien 
zijn opgenomen 
Jan van Ijzerloo: is de opbrengst van het grasmaaien begroot?? 
Vincent: Nee, dit wordt beoordeeld als alle gegevens bekend zijn. 

Vincent: met dank aan Anita voor het opstellen van de cijfers 

6 Verslag kascommissie  Jan van Ijzerloo (2e jr)   en Sjors Munster (1e jr) 

Jan van IJzerloo: de administratie was perfect verzorgd 

7 Verkiezing kascommissie 

Fred v.d. Ven wordt het nieuwe lid van de kascommissie 

Het jaarverslag 2008/2009 en  
de begroting 2009/2010 worden goedgekeurd 

 8 Contributieverhoging (bestuur wil geen verhoging) 
 
 Het betreft hier de contributie voor het seizoen 2010 - 2011 
 Afra: er is misschien wel een contributieverhoging nodig als 
 schoonmakers betaald moeten gaan worden 
 Vooralsnog wordt de contributie echter niet verhoogd 
 
 9 Vaststelling nieuw huishoudelijk reglement 
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Het oude reglement was gedateerd 
Het model van de KNVB is aangepast naar onze situatie 
Het zal meegegeven gaan worden aan de nieuwe leden ter 
orientatie op onze vereniging 

Lida Admiraal: Kunnen de regels voor niet spelende leden 
aangepast worden? 
Vincent: Het reglement zal hierop worden aangepast 

De vergadering gaat voorlopig akkoord met het 
nieuwe  
huishoudelijk reglement, dit zal in een nieuwe algemene 
vergadering 
opnieuw  ter definitieve goedkeuring worden voorgedragen 

10 Verkiezing bestuursleden 

Er zijn geen aanmeldingen 
binnengekomen 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Guido Breuker en  

 Ed Nieuweboer 
 
 Het bestuur draagt de volgende leden 

voor: 
Vincent Vermeulen  in de functie van voorzitter 
Ruud van Diepen 
Marijke de Jong 
Cor Vlaar 

De voorgedragen personen worden met algemene stemmen 
gekozen 

 
 Vincent: Het nieuwe bestuur is mooi compleet, vol energie en 
 stelt zich aanspreekbaar op. Hij doet de oproep de  
 bestuursleden ook aan te spreken  als er iets is. 
 
 10 Kantinezaken 

Afra: de omzet is goed. Van de schoonmakers brengt zij het  
verzoek over geen onnodige rommel achter te laten of te maken. 
Ook de schoonmakers zijn van groot belang voor de vereniging, 
ook gezien de verhuur aan de BSO. 

Het schoonmaken van de kleedkamers is een probleem, een  
nieuwe coordinator is nodig 
Anita: de schoonmakers gericht uitnodigen 
Vincent doet een oproep aan de aanwezigen om zich  
beschikbaar te stellen. Laurien meldt zich aan, zij heeft echter al  
een andere taak in de organisatie.  
Charlotte Admiraal geeft aan dat zij de coordinatie wil doen, 
Afra geeft aan haar behulpzaam te zullen zijn. 
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12 Stand van zaken sportgebieden 

Jeugd Hessel De nieuwe opzet van de cie. werkt 
De indeling van de teams is over het algemeen licht 

Senioren Nico Werkt met veel plezier in de nieuwe omgeving 
De sfeer en betrokkenheid is prima, er is voldoende 
belangstelling bij de trainingen, heeft verwachtingen 
voor de toekomst 
Het nadeel is de smalle selectie, bij afwezigheid van spelers 
ontstaat snel een probleem 
Al met al is hij een tevreden trainer 

4 december wordt er een Sinterklaasfeest georganiseerd, 
een ieder is welkom 

 
 13 Rondvraag 

Anita Hoe werkt het alarm, zijn er richtlijnen?? 
Ruud Er zijn wat problemen met het contact met de installateur, 

de doorschakeling moet nog definitief gemaakt worden 

Nico Vriend Hoe wrden afgelastingen doorgegeven? 
Vincent Ron zet deze op de site en belt ook de coach 

Kees Reus de afgelastingen zijn ook op de KNVB site te zien 

Positie Odessa De website wordt actueel gehouden maar blijft nog een  
aanvulling op de Odessa. De  leden worden op de hoogte  
gesteld als de situatie van de Odessa anders wordt. 

Lida Er staan geen stukjes in de Koggenlander over Dess 
Vincent De stukjes voor de Odessa kunnen rechtstreeks naar 

de Koggenlander, er is echter een tijdsprobleem: De stukjes 
moeten - willen zij geplaatst worden - op zondagavond  
verzonden worden. 

redactie@idemadruk.nl 

De krant plaats alles, als het maar op tijd binnen is 

Lida en Nico Red Bull wordt verkocht in de kantine 

Afra 
het is geen kinderdrank, het wordt zaterdag niet 
verkocht 

 Vincent dit zal in het bestuur besproken worden 
 
 Beleid gemeente 
 
 Jan van Ijzerloo Er wordt in de gemeente gestreeeft naar harmonisatie, de  

situatie is per club verschillend. Er wordt door de  
 gemeente getracht een evenwichtige situatie te 
 creeeren 
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14 Sluiting 
 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng 

tijdens 
de vergadering 

 
 21.20 uur 
 Van de redactie: 

 
Vanaf 7 oktober neemt ik (Roos Koster) voor een paar maanden de redactie over. 
Uiteraard kunt u uw verslagen enz. mailen naar dess.odessa@quicknet.nl 
 
Maar als u wilt telefoneren met de redactie, bel dan: 06-45414723  
 
 
 

Klaverjasavond met fantastische prijzen!!! 
 
Hallo kaartliefhebbers, 
  
Op 28 november gaan we weer klaverjassen in de DESS kantine. We hopen dat we weer op 
een ruime opkomst kunnen rekenen. Het is nog vroeg dus voldoende tijd om te oefenen. 
Uiteraard wordt er gekaart volgens de olympische gedachte; meedoen is belangrijker dan 
winnen!! 
  
We beginnen om 20.00 uur en er zijn zoals altijd weer 
fantastische prijzen te winnen. 
  
NOTEER DUS 28 NOVEMBER IN DE AGENDA!! 
  
  
 

GEZOCHT: BETAALDE SCHOONMAKERS 
  
Wie wil er op zondagavond vanaf 18.30 uur ongeveer 1 uur, tegen betaling, schoonmaken? 
Je bent met meerdere mensen, en hoeft niet iedere week.  
  
Voor inlichtingen; Afra Appel 591803 
 
 

Wist u dat….. 
 
…er een directrice van een bejaardenhuis was, die zonder personeel kwam te 
zitten in de drukke kersttijd. Al haar personeel zat thuis met een flinke griep. 
Haar zoon, meester van basisschool het Kraaiennest, besprak dit met zijn 
leerlingen en zij besloten te helpen…….. 
 
Ouders en leerkrachten van de Kraaienboom spelen het complete verhaal uit in de 
kerstmusical die ook dit jaar in ‘De Vang’ wordt opgevoerd. U bent daarbij van harte welkom 
op donderdag 17 december vanaf 13.30 uur of donderdag 17 december vanaf 20.00 uur. 
Noteer het dus alvast in uw agenda!!!  
Na afloop is natuurlijk gelegenheid om een drankje te drinken in dorpshuis ‘De Vang’. 
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Agenda: 
 
 
 
31 Oktober        2009                                        Dorpsveiling 
 
 4  November     2009       19.30 uur                   Bestuursvergadering      
 
28 November     2009       20:00 uur          Klaverjasavond 
   
 2 December     2009        19.30 uur                   Bestuursvergadering 
                        
 
Iedere eerste woensdag van de maand vergadert het bestuur. 
Zou je graag (iemand van) het bestuur willen spreken kom dan langs tussen 19.15 en 19.30 
uur. 
Buiten dit spreekkwartier kan je natuurlijk altijd even bellen. 

 
 

AFGELASTINGEN STAAN VOORTAAN OP WWW.SVDESS.NL 
  
Nu onze website operationeel is, is het ook mogelijk afgelastingen via de website te 
communiceren. Mocht het weer ons in de steek laten en het veld is onbespeelbaar dan wordt 
op de website geplaatst. Kijk op www.svdess.nl en links op de homepage staat een kopje 
afgelastingen. Dit geldt dus ook voor de trainingen! Alle begeleiders worden door de consul 
gebeld dus mocht je geen internet in de buurt hebben dan kan je ook altijd even bellen met 
je begeleider. 
  
Het zal in het begin misschien even wennen zijn maar het communiceert een stuk 
makkelijker en sneller! 
  
  
 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2009 - 2010 
  

Beste leden. Onlangs heeft iedereen de rekening ontvangen van de contributie 
voor dit seizoen. Iedereen werd verzocht deze te betalen binnen 14 dagen. Inmiddels 
hebben we al heel wat betalingen ontvangen. Leden die de contributie nog niet betaald 
hebben, verzoeken we bij deze alsnog het bedrag over te maken. Uiteraard staat het bestuur 
open voor betalingsregelingen. Neem daarvoor contact op met Afra Appel. 
  
Leden die niet betaald hebben voor 31 oktober 2009 en die geen betalingsregeling hebben 
getroffen zullen worden uitgeschreven! 
  
Na betaling zal je weer als lid worden aangemeld. In de tussentijd ben je NIET 
speelgerechtigd. 
  
Het bestuur 
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Wil je  DESS 1 bij de thuiswedstrijden  voorzien van een nieuwe wedstrijdbal? 

 
Neem dan contact op met Arjen Slagter  0229-591449 
 
  1e wedstrijdbal: DESS1 - Purmerland1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar 
  2e wedstrijdbal: DESS1 - DWB1   gesponsord door Verkeersschool van Vugt 
  3e wedstrijdbal: DESS1 - Zuidermeer1 gesponsord door Ruiter Rijwielshop 
 
 
 
De volgende ballen worden gesponsord door: 
Klaver Video 
Breedijk Trucks  
De heer Visser 
 
Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !! 
 
Drie ballen voor de E2 worden gesponsord door Jan Stapel 
 
 
 

BELANGRIJK OM TE WETEN OVER 
KLEDING!!!!!!  
 
Voor de duidelijkheid willen we iedereen nogmaals 
vragen om de kleding die de club beschikbaar stelt, of je 
nou senior, junior, trainer of speler bent, niet buiten het 
voetbal om te dragen. Het is geen vrije tijd kleding. 
Regelmatig zien we nog DESS kleding door het dorp lopen/fietsen. Trek je toch deze kleding 
aan voor andere doeleinden dan zal je verzocht worden de kleding in te leveren. 
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Dorpsveiling voor s.v. DESS en ’t Ploetertje! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op zaterdagavond 31 oktober (aanvang 20.00 uur) organiseert het veilingcomité voor 
s.v. DESS en ’t Ploetertje een dorpsveiling in dorpshuis De Vang. 
 
Voor veel mensen een avond om naar uit te kijken, want niet alleen 
de inbreng en de opbrengst zijn belangrijk maar ook de sfeer, de 
gezelligheid en het kunnen meepraten over die altijd bijzondere 
avond. Elke dorpsveiling heeft iets hilarisch en gebeurt er van alles. 
Het is een schitterend gezicht om mensen te zien bieden. Mensen 
die steeds tegen elkaar opbieden of juist heel serieus dat ene artikel 
willen hebben. En het gebeurt ook dat iemand niet helemaal in de 
gaten heeft om welk artikel het eigenlijk gaat en driftig door gaat 
met bieden. 
 
Inmiddels is het inschrijfformulier rondgebracht. Hopelijk heeft u 
leuke ideeën. Misschien bent u erg creatief. Denk goed na en doe 
mee. Binnenkort worden de inschrijfformulieren opgehaald (of ze 
zijn inmiddels al opgehaald). 
 
Dit jaar is het ook mogelijk uw inbreng via e-mail 
“dorpsveiling@gmail.com” aan te melden! Vermeld daarbij a.u.b. 1. Naam, 2. Adres, 3. 
Telefoon. 4. Wat u beschikbaar stelt. 
De opbrengst van deze avond zal op de volgende wijze worden besteed: 

* Sportvereniging DESS: Aanschaf grasmaaier en veegmachine. 
* Zwembad ’t Ploetertje: Aanpassen entree en toiletten. 

 
Tot ziens op 31 oktober 2009 in dorpshuis De Vang. Wij maken er mooie avond van! 
 
Het veilingcomité, Koos Rood, Arjen Slagter, Elly Vlaar, Wilma Groot, Mark Olofson en Jos 
Nijland. 
 

 

 


