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NIEUWJAARSWEDSTRIJDEN
6 januari 2013
Het programma:
10.00 uur Ontvangst spelers met koffie en cake
11.00 uur Wedstrijd OUD DESS jaren 80 – DESS A1
SR: Wiegert Kistenmaker
12.00 uur DESS Dames 1 – DESS Dames 2
SR: Johnny Jacobs, Ass-SR’s Cor Vlaar en Jan Peter Bos
13.00 uur Wedstrijd DESS1 – OUD DESS jaren ’90
SR: Maickel de Boer, Ass-SR Jan Keeman en Jack Vlaar
DESS jaren 80
Ronald Witteveen
Joop Kool
Kik Huisman
Ron van der Gracht
Siem Admiraal
Jan Keeman
Dick Pappa
Ruud Schreuder
Marcel Reus
Roland Bontekoning
Nico Aay
Ruud Wiersma

Uitslag
0-4
1-0
0-2

DESS jaren 90
Leen Boltjes
Erik Bunck
Dennis Wagenaar
René Aay
Bas op den Kelder
Vincent Vermeulen
Jan Korver
Marcel Bartels
Nico Wagemaker
Sjors Munster
Redmar Oosterkamp
Jouke Ingen
Arjen Huisman

Aanwezig publiek: variërend tussen de 80 en 120 personen
Het was niet van te voren geregeld, maar wat een prachtig mooie dag! Zonnetje en 10
graden en dat op 6 januari. Een heuse fotograaf (Ton Koek) was aanwezig en heeft
behoorlijk wat plaatjes geschoten, ongetwijfeld zullen we deze terugzien op de website
www.svdess.nl.
Het waren drie totaal verschillende wedstrijden, maar ze hadden 1 ding gemeen: de teams
wilden niet voor elkaar onder doen! De spits werd afgebeten door het jongste tegen het
oudste team. Met soms toch sprankelend voetbal aan beide zijden, waren het uiteindelijk
de A-junioren die DESS jaren’80 de baas was.
Daarna waren het de dames die het spel tot een titanenstrijd maakten. The battle of the
girls werd zwaar en goed gecoached door o.a. Jelle van IJperen en Rien Möhle, toch won
uiteindelijk Dames 1 twee minuten voor tijd (nipt dus) met 1 doelpunt verschil, maar
gezien het aantal kansen, had de eindstand net zo goed 5-4 kunnen zijn.
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Als laatste het huidige 1e elftal tegen het ‘oude’ eerste. Welnu de toeschouwers die vaker
kwamen wisten uiteraard wel wie wie was, maar een onbekende had zomaar op de
zwarthemden gegokt als huidige 1e elftal i.p.v. de rood/wit hemden. Natuurlijk was dit
geen afspiegeling van een competitiewedstrijd zei trainer Jaap Beerepoot nog fier na de
wedstrijd. Maar een kleine (misschien terecht) jaloerse blik naar het gemak waarmee DESS
’90 de bal rond liet gaan, kon men niet ontgaan. Uiteindelijk gaat het nu om de derde
helft, zo wist een andere insider mij te verzekeren. Gelukkig maar! Nadat scheidsrechter
Maickel de Boer om 14.12uur eindelijk affloot (ja ja, zuivere speeltijd), gingen de mannen
snel omkleden om aan die befaamde derde helft te beginnen.
Daar stonden ze inmiddels op grote achterstand, want DESS’80 was natuurlijk al 2 uur
eerder klaar met hun nieuwjaarwedstrijd.
Ook de A-junioren waren in de kantine goed op dreef en ik zag zelfs op het whiteboard
extra ‘aandachtspunten en tips’ voor het bestuur voorbij komen.
De schrijver wilde zelfs graag op de foto, zie hieronder het resultaat

No comment

14.30 uur
Aanvang nieuwjaarsreceptie met een korte toespraak van de voorzitter a.i. Johnny Jacobs
Beste aanwezigen, gelukkig nieuwjaar!
Vandaag, zondag 6 januari 2013, heet ik u allen welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst
van de sportvereniging Door Eendracht Sterk Sijbekarspel in Benningbroek.
*Allereerst zou ik van U een moment van stilte willen vragen, voor alle mensen die bij de
s.v. DESS direct of indirect betrokken waren en ons het afgelopen jaar zijn ontvallen…….
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Voor diegene die vandaag weer voor het eerst op het DESS terrein kwam….ja hier voor ons
is nog steeds het hoofdveld van DESS, de firma MUL heeft in opdracht van de gemeente
Medemblik er voor gezorgd dat wij nu ook vanaf de AC de Graafweg te zien zijn. Dit trekt
wellicht in de toekomst nog meer publiek…?! … Gemeente in ieder geval, bedankt hiervoor!
Vandaag hebben in elk geval 6 teams hun uiterste best gedaan om ons te vermaken en ik
denk wel dat dit gelukt is. Ook dank aan de scheidsrechters, grensrechters en andere
vrijwilligers die hieraan hebben willen bijdragen. Toch wil Afra en Andre Appel even extra
bedanken voor het organiseren van dit alles. Applausje waard!
Slecht nieuws
RESPECT, was het sleutelwoord de afgelopen maand, maar is dit niet altijd zo geweest? In
mijn voetbaljaren was het respect voor de tegenstander er meestal wel (en ook soms niet)
maar de scheidsrechter, dat was een verhaal apart. Daar kwam je zeker niet aan! Helaas
weet iedereen nu, dat dit beeld voorgoed is verdwenen, maar als clubbestuur kan je zeker
ingrijpen c.q optreden mocht dit ooit voorkomen.
Ik sluit deze alinea af met de volgende nadenker, (want er is mijnsinziens al meer dan
genoeg over verteld en geschreven):
” Na het spel, gaan de pion en de koning weer in hetzelfde doosje”…
Beste mensen, er is ook goed nieuws te melden!
Het drinken is vandaag GRATIS!! Met wel een kleine ‘maar’….wij zouden het op prijs
stellen als u een donatie wilt doen in de daarvoor bestemde POT op de bar !
Luister beste mensen, er is nog meer goed nieuws!
Het bestuur en John Keesom kan u melden dat er een andere trainer gevonden is, die de
selectie volgend seizoen gaat begeleiden/coachen. Ik zou hem graag even aan u voor
willen stellen, maar ik denk dat een introductie bij de meeste van U wellicht overbodig is;
RUUD WIERSMA! (Daverend applaus)
Ruud allereerst, welkom, fijn dat je vandaag hier wilde zijn, want eigenlijk had je ook
verplichtingen bij je huidige vereniging ASV’55, daarom DES (kleine woordspeling) te
leuker om je hier te zien.
Binnenkort maken we met jou een afspraak en dan zullen we het contract officieel
bezegelen, maar vandaag proosten we zeker ook op jouw komst!
Wat brengt het eerste deel van 2013 ons verder;
-blijft het eerste elftal in deze 5e klasse? Als bestuur hopen we van ganser harte dat dit
lukt, al is het alleen maar omdat in deze klasse veel meer streekderby’s zijn.
-wij nemen in mei afscheid van trainer Jaap Beerepoot, die er vorig seizoen toch maar
even voor gezorgd heeft dat wij nu deze leuke derby’s hebben. (Ook hier een daverend
applaus van de aanwezigen voor Jaap)
-de E junioren worden deze maand 2 klassen lager ingedeeld, zodat ook zij weer plezier
krijgen in het voetballen, want dat is en blijft het belangrijkste.
-een technische dag voor de selectie, maar ook andere toehoorders/ liefhebbers zijn
welkom
-weer een mooie voetbalweek in de maand mei
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Als laatste…. wil ik U bedanken! Sommige omdat ze in alle stilte de vereniging een warm
hart toedragen en op die manier helpen, anderen die hier bijna dagelijks aanwezig zijn om
ervoor te zorgen dat wij het zo mooi hebben bij deze vereniging. Want dat is zo!
Men zegt wel eens “je ziet de schoonheid van wat je hebt, pas als je het niet meer hebt”
en geloof me, wij hebben het hier best voor elkaar bij de s.v. DESS.
Daarom wil ik afsluiten met een toost op een mooi begin van het jaar 2013….
Op ONZE club en UW gezondheid

PROOST !

Na deze toespraak kon de derde helft voor de zes elftallen
weer vervolgt worden en de aanvang van de
nieuwjaarsreceptie deed tegelijkertijd zijn intrede. Hulde
voor de organisatie en de vrijwilligers achter de bar/ muziek,
want ook die hebben er voor gezorgd dat alles gladjes verliep.
Het was mooi om te zien dat er veel werd gelachen, geproost
en dat een ieder ook veel plezier had.
Binnenkort is er trouwens weer een gezellig samenzijn. Ditmaal worden de vrijwilligers en
sponsoren extra vertroetelt met een speciaal voor hen georganiseerde vrijwilligers/
sponsor avond.
Zet daarom zaterdagavond 19 januari 2013 nogmaals groot in de agenda!
Naar ik heb begrepen heeft nog niet iedereen toegezegd aan de organisatie of ze ook
daadwerkelijk aanwezig zullen zijn, vandaar even een extra oproep of U aan Afra Appel
0228-591803 of a.appel@quicknet.nl kan laten weten of U die avond aanwezig kan zijn.
Tot slot, bedankt dat u allen aanwezig wilde zijn en graag tot volgend jaar!
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OUD DESS jaren 80 – DESS A1

DESS1 – OUD DESS jaren ’90
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag Thuis
13-01-2013
veld tijd
A
10.00
B
12.00

vertrek

wedstrijdnr
69411
74637

wedstrijd
DESS VE1 – Hauwert ’65 VE1
DESS DA2 – HSV Sport DA1

Scheidsrechter/ rijders

Zondag Uit
13-01-2013
veld tijd
10.00
10.30
14.00

vertrek
9.00
9.30
13.00

wedstrijdnr
151780
72409
74587

wedstrijd
Spartanen A2 – DESS A1
DWB B1 – DESS B1
SRC DA1 – DESS DA1

Uitslagen zondag

Scheidsrechter / rijders
Op de fiets
Op de fiets

Uitslagen zaterdag

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 Thuis
20-01-2013
veld
A
A
B
A
B

tijd
14.00
10.00
11.00
11.45
13.00

vertrek

wedstrijdnr
2745
69139
74709
57375
72555

wedstrijd
DESS 1 – Victoria O 1
DESS VE1—VVW VE1
DESS DA1 – Schagen DA2
DESS 2 – de Koog 2
DESS B1 – WSW B1

Scheidsrechter/ rijders
C.J.J. van `t Klooster

Zondag Uit
20-01-2013
veld tijd
9.30

vertrek
8.30

wedstrijdnr
151788

wedstrijd
Koedijk A3 – DESS A1

Uitslagen zondag

Scheidsrechter / rijders
Jacob en Sjoerd

Uitslagen zaterdag

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
9 januari 2013
19 januari 2013
13 februari 2013
13 maart 2013
10 april 2013
8 mei 2013
12 juni 2013
27 mei t/m 1 juni 2013

Bestuursvergadering
Vrijwilligers- en Sponsor avond
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Voetbalweek

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 - Zuidermeer 1 gesponsord door Marja Kool
2e wedstrijdbal: DESS1 - MOC 1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar
3e wedstrijdbal: DESS1 - ASV 55 1 gesponsord door Verkeersschool van Vugt
4e wedstrijdbal: DESS1 - Dynamo 1 gesponsord door Jan Visser
5e wedstrijdbal: DESS1 - Kwiek 78 1 gesponsord door Mevr. Op den Kelder
6e wedstrijdbal: DESS1 - Victoria O 1 gesponsord door André Appel
7e wedstrijdbal: DESS1 - ???
gesponsord door Klaas Helder
Wedstrijdbal voor de MD1: Mevr. Op den Kelder
Wedstrijdbal voor de B:
Karin Kon

ODESSA

8

KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN
Zoals ieder jaar zullen diverse teams worden opgeroepen voor het schoonmaken van de
kleedkamers. Er wordt tijdig (2 maanden van tevoren) in de Odessa aangekondigd welke
spelers op welke avond in de kantine worden verwacht. Deze lijst zal wekelijks in de Odessa
worden afgedrukt. Doordat deze avond ruimschoots op tijd wordt aangekondigd, 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.
Het bestuur.
Let op! Op dinsdag 8 januari gaat het schoonmaken van de kleedkamers niet door.

Dinsdag 5 februari
Erik Appel
Nico Doodeman
Marcel Bartels
Patrick Huijsman
Roland Bontekoning
Jan Keeman
Dian Bakker
Jacob Bakker
Richard van Diepen

Dinsdag 5 maart
Frederik van der Ven
Harm op den Kelder
Sven Frieswijk
Michel Verhoeven
Anthony Molina
Marco Kremer
Jelle vd Berg
Mark Swier
Björn de Boer

Dinsdag 5 april
Boogie Molina
Robert Boersma
Michel Boon
Gerrie Moolevliet
Rob van Aarst
Ruben Kool
Vincent Vriend
Kees Wagemaker
Dennis Laan

Dinsdag 7 mei
Arjan Bakker
Ruben Kistemaker
Max van Schagen
Robert Borg
Niek Nijland
Sjaak Mulder
André Appel
Martin Bakker
Sjoerd Beuker

Tenues verdwenen ! ! ! ? ? ?
SV DESS mist het zwart/gele reserve tenue.
Wie heeft die in zijn bezit of weet waar deze tas is?????
Ook missen we 3 donker blauwe reserve shirt.
Wie – o –wie weet waar ze zijn?????
Melden bij Afra
Tel.591803
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Nieuwjaars wedstrijd Dess dames 1 vs Dames 2 1-0
Op deze zonnige dag werden Dames 1 en 2 uitgenodigd om tijdens de nieuwjaarsreceptie
een vriendschappelijke wedstrijd te spelen. Beide teams misten een aantal basisspelers,
maar gelukkig waren er genoeg meiden om 11 tegen 11 te kunnen spelen.
Er werd 2 keer 25 minuten gevoetbald. Dit kwam goed uit gezien de conditie van de meeste
voetbalsters. De opkomst was zeer professioneel geregeld. Beide teams liepen in een rijtje
naast elkaar het veld op en wensten elkaar een gelukkig nieuw jaar en een prettige
wedstrijd.
Er werd voor de wedstrijd een teamfoto gemaakt, welke later te bewonderen was in de
kantine.
Onze nieuwe voorzitter Johnny had de eer deze wedstrijd te mogen fluiten.
De eerste helft verliep niet al te spectaculair met weinig acties, combinatiespel en mooie
aanvallen. Er werd dan ook niet gescoord. De tweede helft bevatte iets meer actie en was de
wil om te winnen meer aanwezig. Combinaties werden gemaakt, aanvallen opgezet en
halverwege deze helft werd er dan ook gescoord door Vera namens Dames 1. Deze goal
kwam voort uit een mooie actie die vanachter werd opgebouwd.
Dames 1 had meerdere kansen, maar de keepster van de tegenpartij wist een aantal schoten
en aanvallen goed tegen te houden. Andersom kwam Dames 2 ook tot een paar goede
kansen die niet resulteerden in een doelpunt.
Er kan er maar 1 de winnaar zijn en dat was dit keer dus de Dames 1. Op naar volgend jaar
meiden! Maar uiteraard gaan we gewoon weer gezellig samen trainen en is er van een
onderlinge strijd geen sprake!
Na afloop van de wedstrijd werd er gezellig nagepraat in de DESS kantine onder het genot
van de aangeboden versnaperingen. Het was weer een gezellige middag waarbij alles goed
voor elkaar was. Bedankt vrijwilligers van DESS!
Eliane Admiraal
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 12-01-2013
thuis tijd
11.00
12.45

uit

tijd
12.00

thuis

tijd

uit

tijd

vertrek
11.15

vertrek

wedstrijdnr
126879
91111

wedstrijd
DESS MD1 – Blokkers de MD2
DESS C1 – Blokkers de C4

scheidsrechters
John Keesom
Maickel de Boer

wedstrijdnr
124551

wedstrijd
Spartanen D4 – DESS D1

rijders
Vince Jeroen Klaas
Maico

wedstrijdnr

wedstrijd

scheidsrechters

wedstrijdnr

wedstrijd

rijders

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
CA Moolevliet rel.nr. MMTS572
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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Dess F1 heeft smaak te pakken
Op woensdag 12 December 2012 stond er voor de mini's en voor de F1 een bijzondere
training op het programma.
Het volgende is namelijk gebeurd.........
Een paar weken daarvoor werd er door een van de kinderen gezegd dat hij pannenkoeken
ging eten die avond en daar hadden we eigenlijk allemaal wel trek in!
Die opmerking werd weer gehoord door een van de moeders en die vond dat wel een goed
idee. Zo op deze manier gaat een balletje rollen en dankzij de VRIENDEN VAN DESS is dit
leuke idee mogelijk gemaakt.
Gelukkig was het droog tijdens de training zodat we de mannen en vrouwen eens flink
konden afbeulen zodat ze flink honger zouden krijgen.
We hadden namelijk wel 80 pannenkoeken en 24 toetjes gekocht!!!!!
Dankzij de hulp van een aantal moeders konden de kids hun buiken vullen en
ondergetekende heeft nog een praatje gedaan over het wel en wee en het hoe en wat.
Daarna nog wat genetwerkt zodat deze talenten het hopelijk allemaal naar hun zin hebben
gehad.
De kids konden weer om 6 uur opgehaald worden door hun ouders,maar aangezien de
buiken al om half 6 vol zaten..............????? werd het nog een gezellig chaotisch half uurtje
waarbij een ieder volgens mij erg moe van was geworden.
Onze dank gaat uit naar de VRIENDEN VAN DESS die dit allemaal mogelijk hebben
gemaakt en mijn persoonlijke dank gaat uit naar de moeders en een vader die het eten
hebben geregeld in de kantine.
Wie een leuk idee heeft als afsluiting van dit seizoen mag zich melden bij mij.........
# erwin kan #
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Dess f1 pakt 2x volle winst
Zaterdag 5 Januari was het dan eindelijk weer zo ver..... de jongens van de f1 mochten weer
voetballen.
Verzamelen om kwart voor 1 in midwoud en vervolgens snel omkleden want door al dat
gezellige geklets zouden we bijna te laat zijn voor onze eerste wedstrijd
tegen MOC.
Na de spelregels te hebben uitgelegd aan de mannen waren ze er helemaal klaar voor,want
voor sommigen was dit de eerste x in de zaal.
Het was even schrikken maar binnen 1 minuut kwamen we op voorsprong door een,volgens
de doelpuntmaker,POEIER van een doelpunt. Timo maakte ons eerste doelpunt in de zaal.

Dit smaakte naar meer en je zag bij een ieder dat het geloof groeide dat we wel eens konden
gaan winnen en nog geen 3 minuten daarna maakte Cas ons 2e doelpunt!!!!!!!!!
Hierna werd het spannend want Moc vocht terug en kwam 1 minuut voor tijd terug in de
wedstrijd 2-1.
Gelukkig werd er snel voor het einde van de wedstrijd gefloten en op een ieders gezicht
stond een dikke smile.
De 2e wedstrijd moesten we tegen Hauwert en die hadden in het team een jongen staan die
wel erg verdacht veel al te oud leek voor de F-jes en helaas verloren we deze wedstrijd dan
ook met 5-0.
De laatste pot van deze dag dag was wel de mooiste namelijk tegen Zwaagdijk.
2 teams echt aan elkaar gewaagd en het spel vloog op en neer met kansen aan beide
kanten.
Voor ons viel het muntje net de goede kant op en in de laatste minuut maakte onze nieuwe
aanwinst Daniël de 1-0 wat tevens de uitslag was.
Ik vond het een super gezellige middag met super voetbal waarbij een ieder het beste van
zichzelf heeft laten zien.
# erwin kan #
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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.
Al met al een klusje van ca. 1,5 uur. Als je op onderstaande datum
niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen. Dat mag ook iemand
zijn die geen lid is van DESS.
De volgende kinderen worden op onderstaande datum om 13.35 in de DESS
kantine
verwacht:
20/01/13 Daan Wagemaker en Max van de Struis
Als je op bovenstaande datum niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen

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
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Belangrijk is nog te vermelden dat met deze ‘Vrienden van DESS’-aktie
het donateurschap en alle eerdere donateur-akties daartoe zijn vervallen.
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