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Spirit ’30 4 – DESS 2
DESS 2 is in vergelijking met vorig jaar een heel ander
team. Veel spelers zijn nog wel hetzelfde, maar waar
vorig jaar elke week een hoop gebel en gedoe nodig was
om een elftal op de been te krijgen zijn er nu spelers zat
en in plaats van bijna onderaan staan we nu helemaal
bovenaan. Vrijdagavond waren er op papier 14 spelers
beschikbaar, zaterdagavond begon het bij Jouke weer zo erg te kriebelen dat hij zich niet in
kon houden en vroeg of ie ook mee mocht doen. Natuurlijk mag dat van ons, want we
herinneren ons Jouke nog steeds als die spits die er 51 inschiet in een seizoen. Wie zegt
daar nou “nee” tegen…..
Met 15 man dus richting Hoogkarspel. Niet iedereen even fit door een trip richting Rotterdam
en terug op zaterdagavond (of zal ik zondagochtend zeggen?). Met Jouke, Nol en Jelle als
wissel begonnen we de wedstrijd. De eerste helft werd er eerlijk gezegd ronduit slecht
gespeeld. Dat leidde tot een vroege 1-0 achterstand en gezeur op elkaar. Na een mooie
aanval via Eric, Ruud, weer Eric en uiteindelijk Jitse kwamen we op 1-1. Wat was iedereen
toch weer blij met elkaar, we kunnen het, en we zouden doorzetten nu en alles was weer
koek en ei. Tot een paar minuten later, want toen stond het alweer 2-1 voor Spirit. Spirit
maakte voor rust zelfs nog 3-1 en het zag er even naar uit dat de eerste nederlaag eraan zat
te komen. Gelukkig leverde een corner nog de 3-2 op, doordat Sjors, na een harde kopbal
die nog van de lijn gehaald werd, in 2e instantie good old Marcel Bartels wist te bereiken, die
de bal simpel binnenwerkte.
In de rust werd besloten dat Vincent Vriend beter aan de kant kon gaan zitten. Zijn enige
opdracht was: Niet in slaap vallen. Die opdracht wist hij met enige moeite te volbrengen.
Jouke kwam in zijn plaats en ondanks dat hij niet scoorde, maakte hij wel het verschil in de
wedstrijd. Al vrij snel werd het 3-3 door Jitse, na een mooie dieptepass van Ruud en een
goede voorzet van Sjors. Jouke versierde daarna een (terechte) penalty. Na vorige week was
het even de vraag wie hem zou nemen, want er waren er 2 gemist vorige week. Jouke zelf
hoefde niet zo nodig, dus kreeg Sjors een herkansing, die hij gelukkig wel benutte. 3-4 Voor
dus. Spirit was ondertussen een paar keer bij ons doel gekomen maar Dennis hield ons in de
wedstrijd op die momenten door een paar knappe reddingen. Uit een corner voor DESS
kopte Jouke de bal voor het doel langs, waar Sjors stond om zijn 2e van de middag in te
schieten. Weer Jouke stuurde vlak voor tijd Jitse diep die deze kans op zijn 3e doelpunt
greep. Uiteindelijk dus een 3-6 overwinning, maar vooral de eerste helft zag het daar niet
naar uit. Wel goed gewerkt om de achterstand ongedaan te maken. Op strijd komen we dus
ook nog een heel eind.
Voorlopig staan we dus nog steeds bovenaan met 3 punten voorsprong op de nummer 2.
Volgende week tegen concurrent Blokkers 6, benieuwd of we dan weer onze koppositie vast
kunnen houden.
Andre bedankt voor het vlaggen deze wedstrijd.
Jelle
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Dess A1 VS Spirit A2
Na een zware zaterdagavond waarin de helden van Dess A1 weer een mooi feesie hadden bij
de familie Wit , was het weer tijd om een potje te voetballen.
Zoals “altijd” begonnen we om 1 uur in de bestuurskamer voor de tactische bespreking
onder lijding van Arjen. Ook was er voor ons koffie met heerlijke broodjes!
We begonnen de wedstrijd zoals altijd meteen fel, we kregen de nodige kansen die op de
cruciale momenten meestal er niet in gingen. Totdat Mathijs de bal kreeg en met een
noodgang op de keeper af denderden, wat resulteerde in een prachtig doelpunt 1-0!
We speelden goed voetbal alleen met vlagen waren er toch op cruciale momenten fouten
gemaakt, wat resulteerde in 1-1. We zette door en even later was het door een mooie bal
van Max alweer 2-1. Toen begon de agressie al een beetje op te spelen bij de tegenpartij er
werden woorden over het veld uitgesproken die het daglicht eigenlijk niet mochten
aanschouwen. Maar wij gingen gewoon positief door. Toch werd er een fout in de
verdediging gemaakt, waardoor we weer tegen een gelijkspel aan stonden te kijken 2-2.
Gelukkig was Arjan er nog die even later de 3-2 erin schoot. Het mocht niet baten, even later
was het alweer 3-3
Tijdens de rust werd in de kleedkamer al gesproken
over de agressieve houding van de tegenpartij, Arjen
en Rien maande ons tot kalmte en dat we met volle
verstand door moesten voetballen voor die 3 punten!
In de tweede helft werd de sfeer alleen maar
beroerder, maar we zouden Dess niet zijn dat we
gewoon door bleven voetballen en de nodige kansen
weer voor het doel kregen. Kris kreeg een pass mooi
op ze bord en stormde richting doel af. Net voor het
zestienmetergebied werd hij onderuit geschopt en
ontstond er weer discussie, gelukkig liep dit met een
sisser af. Even later kregen we weer een vrije trap
voor doel en werd Mathijs geschopt zonder reden, dat was de druppel die de emmer deed
overlopen. Daarna stormde nog een uitgehongerde Ethiopiër op Mathijs af om hem nog een
schop te verkopen, dit ontaarde in een gigantische vechtpartij. Iedereen vloog het veld op
om de boel in toom te houden. Zelfs onze wijkagent werd ingezet om de boel tot kalmte te
bedaren. Gelukkig liep het allemaal goed af voor ons en Wiegert vloot de wedstrijd af. Na de
wedstrijd gingen we met ze allen nog even napraten over deze vreemde wedstrijd, en dat
we ons ondanks het laatste deel toch heel sportief hebben gespeeld!
Wiegert bedankt voor het fluiten, hopelijk is de volgende wedstrijd weer wat aangenamer!

Uw verslaggever: Tom Beuker
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Dess dames 1-Zaandijk dames 2
Naast de pech van het moeten missen van een aantal van onze speelsters op dit moment,
begon ook deze dag met slecht nieuws. Merr was aangereden en kon niet keepen. Sharon
die deze dag haar comeback zou maken na een half jaar deed dit dus geheel onverwacht,
maar zeer zelfverzekerd, op doel. Er werd nog even een dealtje gesloten met de trainer. Als
Sharon de nul zou weten te houden, krijgt het hele team nieuwe sweaters. Bij winst zouden
we de trainer na de wedstrijd misschien over kunnen halen.
De wedstrijd begonnen we sterk, er werd goed getikt en er werden mooie acties gemaakt.
Ook de kansen bleven niet uit, maar het scoren wilde nog niet lukken. Halverwege de eerste
helft had onze verdediging het even niet onder controle en schoot de spits van Zaandijk de
bal vlak over Sharon heen: 0-1. Het lijkt wel of de dames van Dess een 1-0 achterstand af
en toe nodig hebben, want zoals ons al twee keer eerder overkwam deze competitie wisten
we snel de gelijkmaker te scoren. Door de verre ingooi van Noor kon Anne de bal meenemen
naar het doel waar zij hem afgaf aan Mellany die hem er keurig in schoot. De opluchting van
de 1-1 was goed te merken. Doordat Lotte de bal behoorlijk hard in het gezicht van een
tegenspeelster had geschoten, en zij nog een aantal keer op de grond hebben gelegen,
duurde de eerste helft aanzienlijk langer. Noortje kreeg de kans om van een afstand op doel
te schieten, de keeper van Zaandijk had de neiging om de bal eerst af te weren voordat zij
deze in haar handen zou pakken. Mellany was hier goed op ingespeeld en wist zo de bal er
nog in te tikken. Met een 2-1 voorstand gingen we de rust in. Hij zal het zelf niet snel
toegeven, maar de trainer was trots. Hij had ons tot nu toe nog niet zo goed zien spelen en
was meer dan tevreden. Nadat ons verteld werd dat Zaandijk na nog 1 OF 2 doelpunten wel
zou breken gingen we met goede moed het veld weer op. Michelle maakte deze week weer
supermooie acties op links, maar het leek erop dat haar tegenstander het door begon te
krijgen. Door de verre uittrap van Sharon kon Anne de bal mooi voorzetten. Mellany kon er
met haar hoofd niet bij, maar Michelle wist hem
bij de tweede paal toch in te schieten. 3-1. De
tegenstander leek inderdaad de moed een beetje
op te geven en wij speelden lekker door. Toch
kreeg een speelster van Zaandijk de kans om
alleen op Sharon af te komen die in eerste
instantie uit wilde komen, maar door een
aanwijzing van Merr ging ze vol zelfvertouwen in
haar doel staan en maakte ze een mooie redding!
Anne kreeg hierna de bal weer mooi voor het
doel vanaf rechts. De keeper en een andere
tegenstander leken elkaar niet helemaal te
begrijpen waardoor ze de 4-1 er zelf in schoten.
Mellany, die deze wedstrijd veel liet zien, liep
tegen het einde van de wedstrijd op het doel af
met de bal. De keepster van Zaandijk greep
naast de bal, maar op Mellany's benen. De
gekregen penalty schoot Delia beheerst in en 5-1
zou de eindstand zijn. Een goede wedstrijd gespeeld en met deze overwinning komt de top 3
toch weer dichterbij.
De trainer wist zijn trots na de wedstrijd toch niet zo goed te verbergen, na 1 biertje was hij
al om en de nieuwe sweaters zijn besteld!
#14

ODESSA

3

Wedstr
nr
Wedstrijdprogramma

Aanvang

Vertrek

Scheidsrechter

18-10-2009
37973
139010
62494
64067
134306
158938

DESS1-WSW 1
DESS 2-Blokkers 6
DESS vet1-RKEDOvet2
SEW DA1-DESS DA1
West FrisiaDP A3-DESS A1
Zouaven de MA1-DESS MA1

14.00
11.45
10.00
14.00
12.00
11.30

Linstra R.J
Sj.Bontekoning
J.Korver
11.00
10.30

25-10-2009
159960 DESS DA1-KGB DA1

10.45

F.Honhoff

uitslagen 11-10-2009
WBSV 1-DESS 1
4-2
Spirit 4-DESS 2
3-6
Andijk vet1-DESS vet1 7-1
DESS A1-Spirit A2
3-3
DESS DA1-Zaandijk DA2 5-1
DESS MA1-Blokkers MA1 1-5

uislagen jeugd-09-10-2009
DESS D1-Medemblik D3 10-0
DESS MD1- SEW MD1 11-0
DESS E1-Always Forward E11 10-0
DESS F1- West Frisia F6 7-3
DESS MF1-Kwiek78 F5 7-1
Zwaagdijk C1-DESS C1 1-17
Zouaven de E11-DESS E2 1-4
Victoria O ME1-DESS ME1 2-1

Zondag wedstrijd coòrdinator
C.Reus relatie nr.GCJR71B
invullen door coach

Zaterdag wedstrijd coòrdinator
A.Moolevliet.relatie nr.MMTS 572
invullen door coach

RELATIE NUMMER VAN DESS IS
BBFW13I
Graag alle uitslagen van de
uitspelende teams opschrijven
op het bord in de kantine

De afgelastingen van de thuis
wedstrijden staan s'morgens
zo snel mogelijk op de KNVB site
bij clubs en competities 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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Dess E1 - Always Forward E11
Na een regenachtige nacht viel het weer op
zaterdagmorgen niet tegen, een goede
temperatuur en droog weer was ons deel .
De E1 is nu actief in een andere poule, op eigen
aanvraag, zodat we ook vandaag rekenden op wat
meer tegenstand.
Er moest gestreden worden tegen de mannen van
Always Forward E11.
Dess E1 was compleet en de tegenstander was er met 9 man zodat er werd afgesproken dat
we 8 tegen 8 gingen spelen.
De wedstrijd ging in het begin gelijk op met een klein overwicht voor Dess.
Ondanks dat we nu in een andere poule zitten was Dess ook nu weer fysiek de sterkere
partij zodat naarmate de wedstrijd vorderde de meeste duels gewonnen werden.
Na goed samenspel werd de eerste goal door Barney gemaakt dmv een prachtige lob van
afstand. Onze E1 kwam nu in zijn ritme en ging de druk opvoeren wat resulteerde in een
paar mooie doelpunten. Hierdoor gingen we met een 6-0 voorsprong de rust in.
Na rust was het spelbeeld hetzelfde en werd er goed samengespeeld vooral tijdens de
aanvallen. Verdedigend moeten we nog wel leren omschakelen want zoals nu met een
zwakkere tegenstander hebben we er nog geen last van. Maar mochten we sterkere teams
tegenkomen dan zullen we merken dat voetballen niet alleen aanvallen is en dan ook
verdedigend moeten samenspelen.
Maargoed jullie hebben de wedstrijd keurig uitgespeeld de tweede helft en er nog 4 bij
gescoord zodat we een 10-0 overwinning op zak hadden. Klasse mannen!
Volgende week gaat onze wedstrijd niet door vanwege vele afberichten door de
herfstvakantie dus is deze afgelast.
Bauke Alkema

ODESSA

5

Verslag Zoaven - DESS E2

10 oktober 2009

We moesten vandaag om 8.00 uur vertrekken naar Grootebroek.
9.00 uur begonnen we aan de wedstrijd. Jacco was afwezig vandaag. We hadden één wissel
en zeven spelers in het veld.
Joost stond op doel, Luuk B achterin samen met Simon. Luuk S in het midden samen met
Klenroy en Sam en Thijs en Mathijs stonden voorin.
We begonnen goed aan de wedstrijd, veel balbezit en we probeerden veel op doel te
schieten, maar toch steeds net naast. Joost had niet zoveel te doen als keeper, ook door een
paar mooie acties van Luuk B, zodat er geen kansen waren voor Zoaven. Daarna een mooie
actie van Luuk S en een prachtig doelpunt vanaf de zijkant in het doel: 0-1 voor DESS.
We bleven veel balbezit houden want we waren toch wel sterker dan Zoaven. Daarna een
mooi doelpunt van Thijs vanuit het midden zo in het doel: 0-2 voor DESS.
Zo gingen we ook de rust in.
De tweede helft van keeper gewisseld, nu mocht Sam op
doel en Joost voorin. Nog een kort woordje van de coaches
Sam en Chris dat we zo moesten blijven voetballen en
goed je eigen mannentje en een vrouwtje in de gaten
moest houden niet met z'n tweeën tegelijk.
We waren weer goed bezig, veel balbezit, goede
verdediging en nu kreeg Joost de kans om naar voren te
gaan, Met een harde poeier op doel en een doelpunt 0-3:
voor DESS.
De jongens bleven lekker voetballen en Zoaven kwam bijna niet aan bod, totdat een meisje
van Zoaven richting Sam ging, geen verdediging en een doelpunt1-3. Maar dat was niet zo
erg, want daarna was Mathijs naar voren gerend en ging als een speer op het doel af, stond
prachtig vrij en een mooi doepunt midden in de kruising: 1-4 voor DESS.
Dat was ook de eindstand. De jongens hadden goed gespeeld en verdiend gewonnen.
De penalty's nemen ging gelijk op met 5-4 voor Zoaven, maar Zoaven had een speler meer
dan wij. De doelpunten waren van Joost, Luuk B, Luuk S en Mathijs.
Het was een leuke, sportieve wedstrijd en goed gespeeld door de jongens.
Nog een zakje chips van Luuk S en toen weer fris en schoon naar huis.
Volgende week thuis om 10.00 uur tegen Zwaluwen.
Groeten Monique.
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 42
Datum
vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd
Zaterdag THUIS
17 okt
10:00 156860 DESS E2 – Zwaluwen 30 HCSV E5
17 okt
10:00 131301 DESS ME1 – Grasshoppers ME1
17 okt
13:00 147253 DESS C1 – HSV Sport 1889 C2
Zaterdag UIT
17 okt
8:30
9:30 154224 VVS 46 MF1 - DESS MF1
17 okt
9:15 10:15 120820 Zouaven de F8 – DESS F1
17 okt
11:30 12:30 144617 Spirit’30 MD2 – DESS MD1
Zondag UIT
18 okt
10:30 11:30 158938 Zouaven de MA1 - DESS MA1
18 okt
13:00 14:00 134306 Wesr Frisia DP A3 - DESS A1
Zaterdag THUIS

scheidsrechter/rijders
Dian Bakker
Maartje Langedijk
Gerrie Moolevliet
Irene
Vince, Jeroen
Marije
Wieneke,Joy,Rosan
Menzo

Programma week 43
Geen programma voor de jeugd.

LET OP!!
Er zijn in de week van de herfstvakantie geen jeugdtrainingen.
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Jeugdtrainersoverleg voor elftalleiders:
Woensdag 14 oktober gelegenheid tot overleg vanaf 19.30 voor jeugdtrainers en
jeugdbegeleiders.
Locatie: DESS-kantine
Meer informatie: Hessel Gerssen 591756

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

KLUSSENDAG 10 OKTOBER
Om 9.00 uur verzamelden zich de nodige vrijwilligers om de
diverse klussen aan het gebouw en terrein op te pakken. Na een
bak koffie werden de mouwen opgestroopt. Op allerlei plaatsen
werd vervolgens fanatiek geklust. Op het veld verschenen ondertussen de eerste spelers en
speelsters en al snel werd het gezellig bedrijvig. Het weer was niet denderend maar echt
harde regen bleef gelukkig uit. Na de koffie met cake en slagroom werden de eerste klussen
afgerond. Het pleintje voor de doelen is een stuk vergroot. Het hek naast de toegangspoort
is geplaatst, allerlei klusjes in en om de kantine zijn aangepakt, kortom weer een geslaagde
dag.
Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar inzet en Loonbedrijf Vlaar voor
het beschikbaar stellen van de diverse apparatuur.
De volgende klussendag zal weer in het voorjaar georganiseerd worden.
Namens het bestuur,
Vincent Vermeulen

Klaverjasavond met fantastische prijzen!!!
28 november is er een gezellige klaverjasavond gaan we
klaverjassen.
Wil je dit in de agenda opnemen.
En desnoods in een kort stukje vermelden.
Aanvang 20.00 uur in de kantine, met fantastische prijzen.

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
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Agenda:

21 Oktober

2009

Dirk Broers jeugdtoernooi

23 Oktober

2009

Jaarvergadering

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

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.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 23 OKTOBER 2009
AGENDA:
1. Opening
2. Ingekomen stukken / agenda wijzigingen
3. Vaststellen notulen ALV 24-10-2008 en BALV 14-11-2008
4. Jaarverslag voorzitter / secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie Jan van IJzerloo en Sjors Munster
7. Verkiezing kascommissie
8. Contributieverhoging
9. Vaststelling nieuw huishoudelijk reglement
10. Verkiezing bestuursleden
11. Kantine zaken
12. Stand van zaken sportgebieden
13. Rondvraag
14. Sluiting
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DESS-jeugddag 21 oktober 2009
Dirk Broers 4:4 toernooi
De herfstvakantie komt er weer aan en zoals alle jaren
wordt er door de jeugd niet getraind in deze vakantie
(tenzij je trainer iets anders met jullie afspreekt).
Wel is op woensdag 21 oktober de DESS-jeugddag,
waarbij op alle jeugdleden wordt gerekend. Als je niet
aanwezig kunt zijn, bel dan even af.
Niet-leden zijn ook welkom, je kunt dus je vriend(in) of
logé gerust meenemen.
De aanvangstijden zijn als volgt:
Jeugd t/m 13 jaar (DESS MD, D, ME, E, MF, F, mini’s)
- Vanaf 12.30 inschrijven
- Vanaf 13.00 start toernooi
Jeugd vanaf 14 jaar (DESS MA, A, C)
- Vanaf 18.30 inschrijven
- Vanaf 19.00 start toernooi
We gaan er met elkaar weer een gezellige dag van maken
Tot dan,
Hessel Gerssen (591756)
Anita van Arem (599033)
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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.
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